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K

uuntelin äskettäin radion keskusteluohjelmaa, jossa soittajat avautuivat
epäonnistumisen pelosta työyhteisössä. Pelko virheen paljastumisesta,
epäonnistumisesta tai jopa työpaikan menettämisestä voi johtaa salailuun, peittelemiseen ja
totuuden vääristelyyn. Luovuus, innovatiivisuus
sekä ajatukset uudenlaisista ja kekseliäistä toimintatavoista ja ratkaisuista tukahtuvat. Puhumattakaan työn ilosta ja sitoutumisesta.
Jos pelon kulttuuri on osa yrityskulttuuria ja
toimintaympäristöä, se johtaa parhaimmillaan
vain keskinkertaisiin suorituksiin.

LUPA EREHTYÄ =
LUPA ONNISTUA?
Lupa tehdä virheitäkin
vapauttaa energiaa ja
kapasiteettia ajatteluun.

kan varrelta
Mat
Kaipaamme ja tarvitsemme järjestystä ympärillemme; metodologiat, mallit, prosessit sekä
niiden kuvaukset ja selkeät ohjeistukset luovat
tukevan rakenteen yritystoiminnalle, kuten myös
projektitoiminnalle. Sen sijaan työhyvinvointia,
hyvää yhteistyötä tai vuorovaikutusta yksilöiden,
tiimien ja yhteisöjen toimintaympäristössä ei
olekaan helppoa mallintaa. Näiden on kuitenkin
kiistatta todettu olevan osa tuloksellista toimintaa.
Hyvän tai erinomaisen projektin toimintaympäristön elementit ovat osin lähtöisin jo yrityskulttuurista, joka edesauttaa hyvän projektikulttuurin rakentumista onnistumisen edellytysten
kautta.
Menestyneen projektipäällikön on kyettävä
luomaan luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri
projektiryhmässään. Kun ryhmään valitaan oikeilla tiedoilla, taidoilla ja kokemuksella varustetut osaajat, projektipäällikön tulee kyetä varmistamaan ryhmän toimivuus. Projektin jäsenten
yksilölähtöinen kehittäminen ja panostukset eivät yksin riitä voittajatiimin valmentamiseen.
Hyvä vuorovaikutus rakentuu luottamukselle
niin työyhteisöissä, projekteissa kuin sidosryhmien kanssa toimiessakin. Monimuotoisuuden
ja erilaisuuden läsnäolo on rikkautta. Saamme
mahdollisuuden oppia toimintatapoja, jotka eivät
välttämättä ole itsellemme luontaisimpia. Kykenemme poimimaan uusia välineitä omaan työkalupakkiimme. Lupa tehdä virheitäkin vapauttaa
energiaa ja kapasiteettia ajatteluun sekä kannustaa yrittämään ja kokeilemaan asioita, jotka
eivät ole itsellemme luontaisia tai omalla mukavuusalueellamme. Kokemuksista ja epäonnistumisistakin oppiminen auttaa etsimään uudenlaisia, luovia lähestymistapoja, mutta edellyttää
avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.
Olisiko aika pohtia vakavammin sitä, minkälaisia onnistumisia projekteissa voitaisiin saavuttaa
panostamalla vahvasti tiimien ja sidosryhmien
yhteistyön, vuorovaikutuksen ja työskentelyilmapiirin toimivuuteen?
Afrikkalaisen sananlaskun sanoin,
‘If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.’
Menestystä projekteihin ja
uusia onnistumisia toivottaen,
Taina Rämö-Korpinen
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Kohti maailmaa, jossa
kaikki projektit onnistuvat

Jyväskylän PM -Club kävi tarkastuksella:
Suomalainen Metsä on voimissaan!

E

P

telärantaan kokoontui 22.4.2016 reilut 80 osallistujaa kuuntelemaan kolmea laadukasta esiintyjää
ja hakemaan inspiraatiota Onnistunut Projekti-tapahtuman epistolasta.
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun taloustieteen
professori Matti Pohjola puhui digitalisaatiosta ja globalisaatiosta talouden muutosvoimina. Suomen digivalmiudet ovat erinomaiset väestön ja yritysten tietotekniikan käytöllä mitaten. Digitalisaatio ei kuitenkaan
yksin ratkaise, vaan toimintojakin on muutettava.
Jokainen yritys ja yhteisö tarvitsevat digistrategian:
palvelujen jatkuva kehittäminen, henkilöstön oikein
suunnattu osaaminen ja toimintatavat sekä diginatiivien asiakkaiden odotuksiin vastaava yrityskulttuuri.
Julkinen sektori voi, paitsi luoda kasvulle puitteet,
myös vaikuttaa siihen itse suoraan ICT:n suurena käyttäjänä.
Tiede ja teknologia ovat avainasemassa. Matin Pohjolan mukaan tarvitaan rohkeampi kansallinen visio:
Digitaalisuus on nostettava keskiöön hyvinvointiyhteiskunnan uudistamisessa.
Elina Santamäki GS1 Finlandista kertoi Golli-pilvipalvelun rakentamisesta ja ketterästä kehittämisestä laajassa verkostossa. Golli on helppokäyttöinen
ja kustannustehokas pilvipalvelu, joka mahdollistaa
tilaus-toimitusketjun digitalisoinnin. Gollia kehitetään
jatkuvasti käyttäjäyritysten tarpeiden mukaisesti.
Elina Santamäki listasi kuulijoille sidosryhmiin ja
niiden johtamiseen liittyvät menestystekijät: Ymmärrä toimiala, puhu samaa kieltä - sovita viestisi, viesti
aktiivisesti, käytännönläheisesti ja rehellisesti, luo
luottamuksellinen ilmapiiri, sovi pelisäännöt, toista
projektin tavoitteita, pidä aikataulusta kiinni sekä pidä
pää kylmänä.
Paula Aaltonen Sinebrychoffilta jakoi kaikille Onnistuneen projektin reseptin. Ainesosiksi tarvitaan tavoite, pelikenttä, resurssit, realismi, kansantajuisuus
ja muutosjohtajuus. Onnistuneen projektin valmistusohje kuuluu: määritä yksiselitteinen päätöksentekomalli, määritä ohjausryhmän rooli, sytytä liekki sekä
pidä kokonaisuus hallussa ja liikkeessä.
Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat Onnistunut Projekti 2016 sivuilla osoitteessa http://www.onnistunutprojekti.fi/ohjelma/17862
Kiertueen seuraava tapahtuma pidetään Turussa
7.10.2016. Kiertue järjestetään yhteistyössä Pasaatin,
CxO Professionalsin, ProjectTOPin ja Projektiyhdistyksen kanssa.

rojektiyhdistyksen PM Club Jyväskylä tutustui keväällä Metsä Groupin Äänekosken Biotuotetehtaan (BTT)rakennusprojektiin.
BTT-projekti on suomalaisen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin investointi. Projektin arvo on 1,2 miljardia euroa! BTT:n myötä Metsä Group vahvistaa
entisestään asemaansa maailman suurimpana havusellun tuottajana. Havusellun
kysyntään kasvattavat erityisesti Kiinan ja muun Aasian suuret markkinat.
Mielenkiintoista Metsä Groupin bisnes casessa on myös energiayliomavaraisuus;
Biotuotetehdas syöttää oman tarpeensa lisäksi sähköä valtakunnan verkkoon jopa
2,5% koko kotimaisesta sähköntuotannosta!
Ekskursion isäntänä toimi BTT-projektin tekninen johtaja Pertti Lehmonen. Erinomaisen esityksen jälkeen virisi mielenkiintoinen keskustelu, jossa pureuduttiin
BTT-projektin kompleksisuuteen sekä jättiprojektin hallinnan ja johtamisen arkeen
ja haasteisiin.
Kannattaa lukea lisää BTT-projektista informatiivisesti toteutetuilta verkkosivuilta. http://biotuotetehdas.fi/
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3PMO päivä Tampereella

V

kan varrelta
Mat
Projektijohtamisen konsulteille sertifikaatti –
tae osaamisesta ja kokemuksesta

P

rojektiyhdistys järjesti kesäkuussa yhteistyössä IPMAn kanssa ainutlaatuisen workshopin kokeneille,
monissa liemissä keitetyille projektijohtamisen konsulteille. Workshopin
vetäjänä toimi Reinhard Wagner,
joka on tunnettu ja arvostettu P/
PPM alueen kehittäjä ja konsultti.
Hän toimii tällä hetkellä myös IPMAn
presidenttinä.
Workshop keräsi kolmeksi päiväksi koolle kokeneen ryhmän projektialan konsultointia toteuttavia ammattilaisia. Workshop tarjosi osallistujille huipputason oppimiskokemuksen ja oli tukeva askel kohti ensimmäisiä IPMA P/PPM Consultants
Certification -sertifikaatteja Suomessa.
IPMAn projektihallinnan ja johtamisen sertifikaattien arvostus ja kysyntä osoittavat, että pelkkä käyntikorttititteli ei vakuuta, vaan projektialan ammattilaisuus
halutaan todentaa myös virallisella sertifikaatilla. Yhä useammin vaatimuksen sertifikaatista esittää konsultoinnista maksava asiakas. Tämä kävi selvästi ilmi myös
konsultti-workshopin yhteydessä käydyissä keskusteluissa.
Projektiyhdistyksen IPMA -sertifiointien valikoimaan tuleekin syksyllä 2016 projektijohtamisen konsulteille tarkoitetut sertifikaatit. Tavoitteena on, että ensimmäiset sertifikaatit suoritetaan jo vuoden 2016 puolella. Toinen ryhmä konsultoinnin
ammattilaisia ehtisi sertifioitua heti perään kevään 2017 aikana. Samalla koulutamme myös 2-3 First Assessor -arvioitsijaa, jotka ottavat haltuun ja kehittävät PM
-konsulttien arviointia ja sertifiointia.
Projektiyhdistyksen ensimmäisen konsultti-sertifioinnin yhteistyökumppanina ja
uuden sertifikaatin käynnistäjänä toimivat Saksan projektiyhdistyksen GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement E.V. arvioitsijat.
Projektiyhdistys on jo lähestynyt kesän workshopin osallistujia sekä muutamia
muita jäsenistöömme kuuluvia kokeneita projektijohtamisen konsultteja.
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uosittainen 3PMOtapahtuma järjestettiin jälleen Tampereella
9.6.2016. Tilaisuudessa
esiteltiin kansainvälisiä
ja kansallisia esimerkkejä PMO:ista. Päivä oli erittäin suosittu ja loppuunmyyty
jo toukokuun alkupuolella. Tilaisuus toimi hyvänä verkostoitumistapahtumana, sillä jokaisen alustuksen
jälkeen käytiin vilkasta keskustelua ryhmätyöpöydissä.
Kansainvälisen tuulahduksen tilaisuuteen toi Gerard Geurtjens, joka johtaa juuri 100 vuotta täyttäneen Schipholin kansainvälisen lentokentän projektitoimintaa.

SIG-ekskursio Tallinnaan: e-Estonia ja Garage48
“Everything can be done online except for marriage, divorce and selling your house”
igitalisaatio on päivän puheenaihe. Virossa toteutettu e-Estonia on yksi puhutuimmista hankkeista. Projektiyhdistyksen SIG-ryhmät 14 Tuotekehitys ja 19 Digitalisaatiomuutoksen johtaminen piipahtivat parinkymmenen hengen retkikuntana Suomenlahden eteläpuolella ottamassa selvää, mistä e-Estoniassa on kyse.
Virolaiset ovat syystäkin ylpeitä projektistaan ja esittelevät sitä mielellään. Hankkeelle on rakennettu oma
esittelytila, e-Estonia Showroom, jonne voi varata vierailuajan ja esityksen, https://e-estonia.com/.
Yllätykseksemme e-Estonia showroomissa meitä emännöimässä olikin paljasjalkainen amerikkalainen, Ms. Crystal La Grone. Hyvin Crystal oli läksynsä lukenut ja
tunsi e-Estonia hankkeen läpikotaisin. Bonuksena saimme samalla varsin seikkaperäisen vertailun USA:n sähköisten palvelujen tilanteeseen. Tietotekniikan jättiyhtiöiden kotimaa tulee e-palveluissa kaukana piskuisen Viron perässä. Mutta niin tulee
Suomikin.
Garage48HUB puolestaan oli mielenkiintoinen liikeidea-hautomo ja start-up-yritysten työtila -konsepti, jonka suojista on kuoriutunut maailmalle monia menestyviä
virolaisyrityksiä. Verkkosivustollaan Garage48 ylläpitää mm. Wall of Fame -seinää,
jossa siipiään kokeilevat start-upit ovat tarkemmin esillä: http://hub.garage48.org/estonian-startups.
Nyt tehtiin myös pienimuotoista historiaa SIG-toiminnassa. SIG-ryhmät organisoivat ensimmäistä kertaa retken
Suomen ulkopuolelle. Osallistujilta saatu palaute enteilee vastaisuudessakin ulkomaan ekskursioita, kunhan kohteessa on kiinnostavuutta projektialan ammattilaisille.

D

PRY PM Foundation - sertifiointi opiskelijoille

P
Petri Jäntti Koneelta kertoi PMO:n roolista liiketoiminnan kehittäjänä. Petri luetteli menestyksekkään
PMO:n ominaisuuksia, kuten mittaa sitä
millä on merkitystä,
ole mukautuva ja ketterä, mieti uudelleen
parhaat käytännöt ja
muista yksinkertaisuus.
Serres Oy:n toimitusjohtaja
Mika
Hagberg kertoi projektisalkunhallinnan
roolista strategioiden
toteuttamisessa. Tiina MacLaverty puolestaan kertoi, kuinka
Sanoma Technologyn
ketterä PMO toimii
osana kulttuurimuutosta.
Päivän päätteeksi
Sirpa Kolehmainen
Tampereen kaupungilta kertoi, kuinka
salkunhallintaa sovelletaan kaupunkiorganisaatiossa.

rojektiyhdistyksen
Academic Summit
-tapahtuma
järjestettiin toukokuussa kolmannen kerran, joten
voimme jo puhua perinteestä. Tällä kertaa
Academic Summitin oppilaitoksia koskeva uutinen ja uusi palvelu oli
PM FOUNDATION -sertifikaatti, joka on tarkoitettu projektinhallinnan opiskelijoille. Sertifioituminen soveltuu esim. tentiksi
kursseihin, joiden sisällössä käsitellään projektinhallinnan perusteet.
Sertifikaatti perustuu IPMA ICB/NCB -kompetenssimäärittelyyn ja noudattelee osaamisvaatimuksiltaan kansainvälisen IPMA D -sertifikaatin tasoa, mutta
on toteutukseltaan pidemmälle automatisoitu. PRY tarjoaa oppilaitoksille lukuvuodelle 2016-2017 sertifikaattia seuraavilla erikoisehdoilla:
1. Lukuvuoden 2016-2017 IPMA Project Management Championships
(PMC)-kilpailuun osallistuvat oppilaitokset voivat järjestää PM Foundationsertifiointikierroksen hintaan 1.500 euroa/kierros, osallistujamäärä on
rajoittamaton! Osallistujamäärää rajoittaa vain oppilaitoksen atk-luokkakapasiteetti. Koeluokkia voi olla samaan aikaan sertifiointikäytössä useampia.
2. Yksittäiset PM Foundation -sertifioinnit pienryhmille (10-20 osallistujalle)
hintaan 99 euroa/opiskelija, minimi 10 hlö/ryhmä.
3. PMC-kilpailuun osallistumattomat oppilaitokset 2.000 euroa/kierros,
osallistujamäärä on rajoittamaton.
Vertailun vuoksi: IPMA D -sertifikaatin opiskelijahinta on 310 euroa/opiskelija.

Oppilaitokset

HUOMIO!

IPMAn uudet
ICB 4, OCB ja
PEB julkaistu –
lataa omasi!

T

he International Project
Management
Association (IPMA) on
julkaissut kolme standardia, jota ovat ladattavissa
verkkosivuilta.
Standardit ovat IPMA
Individual Competence
Baseline (IPMA ICB), versio 4.0, IPMA Project Excellence Baseline (IPMA
PEB), versio 1.0, ja IPMA
Organisational Competence Baseline (IPMA
OCB), versio 1.1.
Kaikki kolme standardia ovat maksuttomia digitaalisessa muodossa ja
ladattavissa IPMAn uudelta tuotesivustolta http://
products.ipma.world/.
Painetut versiot voi tilata samalta sivulta varsin
edulliseen hintaan.

Ottakaa yhteyttä, niin selvitetään
yhdessä, miten PM Foundation
sertifikaattia voi hyödyntää
projektijohtamisen ja -hallinnan
opetuksessa info@pry.fi
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Uusia palveluja jäsenten
iloksi ja hyödyksi
Maailma muuttuu ja sitä myöten myös projektinhallinta. Siksi
jäsenistömme kaipaa uusia palveluja. Yhdistyksen toimisto
onkin panostanut uusien palvelujen esille tuontiin.
Toimitusjohtaja
Timo Saros

Opiskelijoille Foundation sertifikaatti

Konsultit kaipaavat sertifikaattia

Yhdistyksemme jäseninä on useita oppilaitoksia. Jotkut niistä ovat hyödyntäneet IPMA Level
D sertifiointia täydennyskoulutuksen osana.
Käytännössä se on kuitenkin osoittautunut liian
kalliiksi tiukentuville budjeteille. Siksi yhdistys
on kehittänyt opiskelijoille suunnatun Foundation sertifikaatin.
Uusi sertifikaatti perustuu IPMA Level D:n
kysymyksiin ja käsittää kaikki ns. kompetenssisilmän osa-alueet: tekniset pätevyydet, käytöspätevyydet ja toteutusympäristöpätevyydet. Käytännön ero D kokeeseen on, että se sisältää vain
yksi- tai monivalintakysymyksiä. Näin koejärjestelmä voi tarkistaa vastaukset automaattisesti
ja opiskelija näkee tuloksen heti kokeen suljettuaan. Tämä automatisointi on mahdollistanut
alhaisemman kustannustason. Sertifiointikoetta
on pilotoitu jo muutaman kerran. Lisätietoja voit
kysyä Jouko Kaajalta.

Talven aikana muutama organisaatio tiedusteli mahdollisuutta suorittaa IPMA PM
Consultant sertifikaatti. Selvitimme asiaa ja
kesäkuussa järjestettiin Etelärannassa kolmepäiväinen P/PPM Consultants workshop,
jossa käytiin läpi IPMA Certified Project Management Consultant dokumentin mukaiset
konsultin kyvykkyydet ja vaatimukset. Valmennuksen vetäjänä toimi IPMAn presidentti
Reinhard Wagner ja siihen osallistui 17 erittäin kokenutta projektinhallintakonsulttia.
Palaute valmennuksesta oli erittäin positiivinen ja moni osallistuja ilmoitti halukkuutensa suorittaa IPMA PM Consultant sertifikaatin. Sertifioinnin ensimmäistä toteutusta
suunnitellaan vuoden vaihteen tietämille.
Lisätietoja IPMAn konsulttisertifikaatista voi
tiedustella Jouko Kaajalta.

Yhdistys palvelee jäseniään
Kurssien arviointi palvelee kaikkia
Toimistolle esitetään usein kysymys ”Mitä kurssia suosittelette?”. Emme käytännössä tunne
tarjolla olevien kurssien tarkkaa sisältöä ja haluamme olla myös tasapuolisia eri jäseniämme
kohtaan. Siksi ohjaamme kyselijät kotisivujemme palveluntarjoajat osioon, jossa on useita
koulutusta tai valmennusta tarjoavia organisaatioita.
IPMA on kehittänyt IPMA Registration -palvelun kurssien arviointiin. Useissa IPMAn jäsenyhdistyksissä mm. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on jo suoritettu menestyksekkäästi kyseisiä
arviointeja.

Arvioinnista on etuja. Kurssin toteuttaja saa
kansainvälistä näkyvyyttä IPMAn sivuilla. Hän
voi käyttää IPMAn myöntämää logoa markkinoinnissaan. Arviointi antaa myös vahvan pohjan kurssin jatkokehittämiselle. Ennen kaikkea
kurssille osallistujat tietävät ilmoittautuessaan
kurssin laajuuden tukevan IPMA sertifiointia.
Talven aikana olen ollut yhteydessä useisiin
suomalaisiin koulutuksen tarjoajiin ja käynyt
esittelemässä palvelua heille. Moni taho on ollut
kiinnostunut arvioinnista. Toivottavasti saamme
toteuttaa ensimmäiset arvioinnit täällä Suomessa lähiaikoina. Lisätietoa IPMA Registration palvelusta voi kysyä allekirjoittaneelta.

Yhdistys elää jäsentensä rinnalla ja haluaa
palvella heitä muuttuvissa tarpeissa. Kertokaa meille tarpeistanne ja toiveistanne,
antakaa kehitysehdotuksia ja jakakaa kokemuksia omista verkostoistanne ja maailmalta. Näin tuotamme toisillemme parhaiten
iloa ja hyötyä.

Kaikki arvioidut kurssit löytyvät IPMAn kotisivuilta osoitteesta
http://www.ipma.world/education/ipma-registration/ipma-registration-programme/
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Ideoiden keruu ja käsittely – eroon
erillisistä dokumenteista ja Excel-listoista

Camako
EPM
MUKAUTUU TARPEISIISI
Camako EPM on helppokäyttöinen, roolipohjainen ja integroituva
projektinhallintaratkaisu asiantuntijaorganisaation tarpeisiin. Camako
EPM:n ytimen muodostavat salkunhallinnan, projektin- ja resurssihallinnan
sekä tuntikirjauksen toiminnot. Ratkaisu hyödyntää Microsoft
SharePoint -teknologiaa julkaisualustana.

Camako tehostaa projektien valintaprosessia keskittämällä ja ohjaamalla ehdotusten systemaattista keruuta.
Ei enää erillisiä dokumentteja hajallaan kansioissa vaan
kaikki informaatio on talletettuna Camakossa.

Salkunhallinta – näe kokonaisuus
Salkkuja voi muodostaa eri tavoilla. Projekteja voi seurata vaikkapa investoinnin elinkaareen pohjautuen
etapeittain tai liikennevalojen perusteella ”puutu poikkeamiin” -periaatteella. Salkussa on helppo porautua
yksittäisen projektin tietoihin.

Resurssien hallinta – tarkkaa allokointia
Pitkän tähtäimen kapasiteettisuunnittelua voidaan tehdä resurssityypeittäin tai vaikka osaamisittain kohdistaen varaukset tiedossa oleville ja suunnitelluille projekteille. Lähempänä projektin aloitushetkeä voidaan
nimetä henkilöt resurssityypin tai osaamisen perusteella.
Useimmiten alustavan varauksen tekee ja päivittää
projektipäällikkö tai linjaesimies, mutta joskus myös tekijä itse. Varausprosessi voidaan muokata vastaamaan
organisaation toimintatapaa. Näin organisaatiolle saadaan ajantasainen ja luotettava kuormitusennuste.

Sujuvaa tuntikirjausta

C

amakon modulaarinen rakenne sekä käyttöliittymän ja prosessien konfiguroitavuus mahdollistavat järjestelmän muokkaamisen organisaation
tarpeisiin, toimintamalliin ja sanastoon. Camako

Camakolla toteutuneen työajan kirjaaminen ja kirjausselitteiden lisääminen on asiakkaidemme mukaan helppoa ja nopeaa. Mitä sujuvampaa työajan kirjaaminen
on, sitä tarkemmin toteutuneet tunnit kirjautuvat oikeisiin kohteisiin.
EPM antaa käyttäjälle juuri hänen tarvitsemansa informaation
eikä mitään ylimääräistä.
Camako EPM:n avulla voit hallita yksittäiset projektit, eri projektisalkut, resurssikuormituksen, kustannusseurannan, tuntikirjaukset ja dokumentit.

Marioff Corporation käyttää Camakoa projektien talouden suunnittelussa ja seurannassa
Marioff Corporationilla ja tytäryhtiöissä Euroopassa otettiin
Camako EPM käyttöön asiakastoimitusprojektien kustannusten ja tuloutuksen suunnittelussa ja seurannassa. Käyttöönoton tavoitteena oli parantaa projektien kustannusten
ja tuloutuksen hallintaa yhtenäisellä työkalulla sekä antaa
johdolle ajantasainen tilannekuva projektien tilanteesta.
Tavoitteena oli myös vähentää projektien tilannetietojen
keräämiseen ja yhdistämiseen kuluvaa aikaa. Materiaalivarausten ja toteutuneiden kustannusten automaattinen
siirto iScala -järjestelmään vähensi rutiinityötä. Projekteihin
osallistuvat henkilöt kirjaavat työaikansa järjestelmään ja se
kohdistetaan projektin kustannuksiksi.
Talousosastolta vapautui aikaa tiedonkeräämisestä ja raporttien laatimisesta tiedon analysointiin, kun projektipäälliköt päivittävät ennusteensa suoraan järjestelmään ja talousosasto ajaa kuukausiraportit järjestelmästä.
Järjestelmän käyttöönotto tehtiin vaiheittain, siten että se
aloitettiin Suomen organisaatiosta. Suomen käyttöönoton
aikana hiottiin toiminnot ja iScala-liittymät kohdalleen. Samassa yhteydessä kehitettiin sekä projektinraportointia että
10
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projektisalkun raportointia.
Toisessa vaiheessa mukaan järjestelmän käyttöön tulivat
Marioffin tytäryritykset Euroopassa maa kerrallaan. Tässä vaiheessa kehitettiin myös raportointia kattamaan emo- ja tytäryritysten yhteenvedot.
Käyttöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa kattamaan resurssisuunnittelun sekä aikataulusuunnittelun.

Pienet projektit ja isot hankkeet
samalla työkalulla
Pienillä projekteilla ei useinkaan ole päätoimista projektipäällikköä, jolloin työkalun pitää olla yksinkertainen,
intuitiivinen ja nopeasti opittava. Toisaalta organisaatiossa on isoja projekteja, joita pitäisi myös pystyä hallitsemaan. Tämä on varsin hankala yhtälö ratkaistavaksi
yhdellä ja samalla välineellä.
Isojen projektien suunnittelua varten on Microsoft
Project integroitu Camakoon. Näin kaikki projektit näkyvät Camakon salkuissa riippumatta siitä hallitaanko
niitä Microsoft Projectilla vai Camakolla.

Valmet Automotive otti Camako EPM:n käyttöön alkuvuodesta 2016.
Tavoitteena oli parantaa projektien ja resurssien hallintaa yhtenäisellä
työkalulla, tuoda projektipäälliköille tarkka ja ajantasainen tilannekuva
sekä vähentää raportointiin käytettyä aikaa. Talousosastolta vapautuikin aikaa raporttien tekemisestä niiden analysointiin. Lisäksi tietojen
automaattinen siirto SAP-järjestelmään vähensi rutiinityötä ja siirtosykli
nopeutui.
Camako EPM valittiin useiden vaihtoehtojen joukosta Valmet Automotiven tarpeisiin sopivimpana. Camakon monipuolisuus varmistaa
sen, että tulevaisuudessa ominaisuudet eivät lopu kesken. Järjestelmä
on osoittautunut hyvin helppokäyttöiseksi ja nopeaksi oppia.
Käyttöönotto tehtiin vaiheittain. Aluksi pilottiryhmällä testattiin ja
varmistettiin Camakon soveltuvuus Automotiven käyttötapaan sekä
määriteltiin raportit, automaattiset muistutukset ja SAP-siirto. Tuotantokäyttö aloitettiin Camakon pilviversiolla. Kun räätälöidyt raportit oli
saatu lopulliseen muotoonsa, SAP-siirto testattua tuotannossa ja automaattisten sähköpostien tekstit ja lähetysajat kalibroitua, siirrettiin
Camako Valmet Automotiven omaan palvelinympäristöön.

Jenni Mäkinen,
projektipäällikkö Valmet Automotive:

Anne Kauppila,
johtaja Marioff Corporation:
”Järjestelmän käyttöönotto sekä siihen yhdistetty projektihallinta prosessin standardointi,
on johtanut meillä projektien kustannusten
tarkempaan arviointiin sekä parantuneeseen
tarkkuuteen. Näin ollen kykenemme paremmin
hallitsemaan kannattavuuttamme ja johtamaan
liiketoimintaamme. Järjestelmä tuo myös hyviä
työkaluja projektiportfolion analysointiin.”

Valmet Automotive on tyytyväinen Camakoon

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva
projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja.
Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 115,9 miljoonaa
euroa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 700
henkilöä yli 20 maassa. Dovre Group Oyj on listattu
Nasdaq Helsingissä.

”Käyttöönottoprojekti meni suunnitellussa
aikataulussa ja budjetissa. Dovre on toimittanut
nopeasti pyydetyt muutokset esim. raportteihin.
Järjestelmän käyttö on helppoa eikä vaadi
pitkää perehdytystä.”

Lisätietoja: Kari Kemppi tai Vesa Olsson
puh. 020 436 2000 tai
sales.fi@dovregroup.com
www.dovregroup.com/fi
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nnistumisen ja epäonnistumisen ainut ero
on asenteessa. Miten minä ja ympäröivä
maailma siihen suhtaudumme. Jossain
yrityksessä epäonnistuminen käännetään
onnistumiseksi yhteisellä samppanjan skoolauksella.
Toisessa jaetaan potkuja. Innovatiivisuutta ei synny, jollei
yrityksen kulttuuri tue epäonnistumista. Ja onnistumista.
Siis yhtä hyvin voimme kysyä: tukevatko yrityksesi kulttuuri ja johtaminen onnistumista?
Ennakoimattomuus koetaan usein pelottavana. Arvaamattomuus ja jatkuva muutos sumentavat näkökentän.
Eeva Kilpi on taitavasti kääntänyt pelottavan arvaamattomuuden hyvän odotukseksi. Koska tahansa voi tapahtua
myös jotain hyvää, eikä aina vain pahaa. Niin meidänkin
tulisi kääntää epäonnistumisen pelko onnistumisen odottamiseksi. Onnistumiseen voi riittää hyvä tuuri. Tuurilla on
syntynyt merkittävä osa maailman johtavista tuotteista,
brändeistä ja innovaatioista. Mutta pelkkään onneen ei
voi luottaa. Mitä silloin tarvitaan? Miten organisaatio voi
luoda onnistumisen kulttuurin? Mitä siltä edellytetään?

Ihmisenkokoiset roolit ja vastuut

Lupa onnistua
Kirjoittajat: Veijo Hytti ja Kari Teräsniska

”Elämä on arvaamatonta.
Koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää”
Eeva Kilpi
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Vaikka johtamisen ammattikirjallisuudessa organisaatiot
on käännetty ylösalaisin jo vuosikymmeniä sitten, on todellisuus edelleen toisenlainen. Ihmiset eivät tiedä, mitä
heiltä odotetaan tai eivät uskalla kyseenalaistaa isopalkkaisten näkemyksiä.
Tiimityön etu on siinä, että yksilö ei voi olla täydellinen,
mutta tiimi voi. Siksi on erityisen tärkeää laajentaa käsitystä tiimistä. Ja miten esimerkiksi yrityksen hallitus tai
toimitusjohtaja voivat tukea meidän tiimiämme onnistumisessa. Eikä toisinpäin: miten meidän tiimi voi auttaa
toimitusjohtajaa saamaan bonuksensa. Nykyaikaisessa
organisaatiossa yksilöille ja tiimeille annetaan vapaus
onnistua.
Yksilöntasolla muutos on valtava. Aikaisemmin projektipäällikkö tai projektissa työskentelevä varattiin mukaan
projektiin ja määriteltiin tuntikuormat. Tulevaisuudessa
asetelma on päinvastoin. Jokainen voi itse korvamerkitä, minkä asioiden ja keiden kanssa työtä haluaa tehdä.
Syntyy aivan uudenlainen kilpailuasetelma siitä, kuka
pystyy rakentamaan voittajatiimin, johon kaikki haluavat
mukaan.
Perinteinen valta-asetelma hajoaa, koska jokaisen yksilön lisäarvo ratkaisee arvostuksen. Se voi näkyä myös
tilipussissa. Kouluttamaton Formula 1 kuski voi tienata
enemmän kuin tallin toimitusjohtaja. Tai radikaalin innovaation luonut työntekijä saa mojovan bonuksen, vaikkei
kuulukaan yrityksen optio-ohjelmaan.
Perinteinen projektipäällikkö saa lähtökohtaisesti selkeät tavoitteet, aikataulun ja resurssit. Harvemmin kuitenkaan projekti- tai portfoliopäällikkö osallistuu tai vaikuttaa niihin, nehän tulevat ylhäältä. Uudessa ketterässä
maailmassa scrum master saa enemmän vapauksia onnistua, tai oikeastaan eihän ketterässä maailmassa epäonnistuta ollenkaan.
Tehdään tehokkaasti ”junaan” laitettuja toimeksiantoja. Portfoliosta vastaavat ihmiset osallistuvat tilanteeseen online mahdollistaen onnistumisen. Isot pomot
pääsevät mukaan osallistumaan, ei tule metroprojektien
tapaisia yllätyksiä. Välit johtoon ovat avoimet ja selkeät.
Haastamista tapahtuu kaikkiin suuntiin. Parhaat näkemykset voittavat. Työkulttuuri kehittyy hyvään suuntaan.

Oikea toimintaympäristö ja kulttuuri
Projektissa on alku ja loppu. Menestyvä palvelu, brändi,
tuote, asiakaskokemus tai softa on aina käyttökunnossa muttei ole koskaan valmis. Usein yritysjohto ajattelee,
että nyt meidän brändi on kunnossa, kun saimme uuden
brändiohjeiston valmiiksi. Tai digitaalinen kokemus on
valmis, kun uudet verkkosivut on saatu tehtyä. Mutta
tämähän on vasta alku.
Tästä syystä olemme siirtymässä projekteista jatkuvaan kehittämiseen. Voisimme jopa kysyä onko projekti
käsitteenä jo aikansa elänyt. Yrityksissä yleistyy strategisten ohjelmien malli, jonka avulla pyritään pitkäjänteisesti kehittämään kilpailukykyä edistäviä asioita,
esimerkiksi digitalisaatiota tai innovaatioita. Ne eivät ole
projekteja, vaan koko yrityksen kaikkia ihmisiä koskevia
asioita.
Tarvitsemme aivan uudenlaisia johtamisen ja työnteon työkaluja kuin aiemmin. Uskomme kokonaisvaltaisempaan otteeseen, jotta syntyy parempi ymmärrys,
mihin yritys panostaa paukkujaan ja ihmiset käyttävät
aikaa ja rahaa. Jos ennen elämä oli projekti, nyt se on
jatkuvaa oppimista. Ja tässä hetkessä kiinni olemista
online.
Innovaatioiden näkökulmasta tehottomin organisaatio on monesti siiloutunut ja hierarkinen. Parhaan tehokkuuden innovaatiotoimintaan saavat ne organisaatiot,
jotka ovat avoimia, osaavia, läpinäkyviä, tasa-arvoisia
ja kunnianhimoisia. Luovuus syntyy osaamisesta, kulttuurista ja poikkitieteellisyydestä. Lisäksi tarvitaan
käyttäjälähtöiset työkalut projektien, innovaatioiden,
kehittämisen ja strategisten ohjelmien suunnitteluun ja
johtamiseen.

Käyttäjäystävälliset työkalut
Vähänkään suurempien organisaatioiden on vaikea
pärjätä ilman hyviä digitaalisia työkaluja. Projektitoiminnassa työkalut ovat edelleen paljolti Excelejä ja ihmisten
inhoamia kankeita ja vanhanaikaisia järjestelmiä.
Ihmisten odotusarvot toimivista työvälineistä muodostuvat usein omien laitteiden kautta. Niiden käyttökokemukset ovat usein paljon paremmat kuin työnantajan
tarjoamat. Siksi pienemmät tiimit ovat ottaneet käyttöön paljon applikaatioita, jotka ratkaisevat yhden tiimin
haasteita. Mutta organisaation haasteita ne eivät ratkaise. Tietoa ja oppimista ei kulje sen tiimin rajojen yli.
Siksi organisaatiossa pitää olla kehittämistoiminnassa koko organisaation kattavat yhtenäiset työkalut, joita
käyttäjät haluavat hyödyntää. Olemme rakentamassa
parasta käyttökokemusta ja paljon toiminnallisuuksia,
joita erilaiset organisaatiot voivat ottaa ketterästi käyttöön. Syntyy valtava määrä laadukasta dataa, jonka
avulla yritys voi mitata toiminnan onnistumista. Ja antaa
ihmisille luvan onnistua päivittäisessä työssä.
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äytämme Serres Oy & Vieser Oy:ssä Keto järjestelmää läpi koko ketjun ideasta valmiiksi
tuotteeksi. Kirjaamme ideat järjestelmään,
jossa pisteytämme ja vertailemme niitä keskenään. Parhaat ideat etenevät projekteiksi.
Olemme Keto Softwaren kanssa integroineet koko
projektimallimme osaksi järjestelmää. Olemme luopuneet valtavasta määrästä Word ja Excel dokumentteja.
Se on selkeyttänyt ja nopeuttanut toimintaa huomattavasti. Projektisuunnitelmat, gantt-kaaviot, business
case -laskelmat, resursointi, tuntikirjaukset, edistymisraportointi, Post mortem ja Post audit seuranta… Kaikki
tieto syötetään samassa järjestelmässä, jolloin se on
helposti löydettävissä.
Johtoryhmän ja hallituksen on helppo seurata projektien edistymistä salkunhallinnan kautta. Porttipäätökset
ja salkunhallinnan pöytäkirjatkin olemme integroineet
osaksi järjestelmää.
Olemme tyytyväisiä Keto Softwaren ketterään ja tehokkaaseen toimintaan. Järjestelmä on istutettu täydellisesti toimintaamme sopivaksi.

Yrityscase

Ideat laadukkaiksi tuotteiksi markkinoille

D

anfoss Drives käyttää Keto Software ohjelmistoratkaisua tuotekehityksen ja muun kehitystoiminnan projektisalkun suunnitteluun
ja hallintaan. Päätoiminnallisuuksina hyödynnämme organisaation resurssien kohdentamisen suunnittelua ja toteuman seurantaa, sekä kehitysohjelmien
ja niihin kuuluvien projektien hallintaa, mukaan lukien
riskien ja niitä ehkäisevien toimenpiteiden analysoinnin.
Ohjelmisto luo meille mahdollisuuden perustaa ohjaus ja päätöksenteko läpinäkyvään ja luotettavaan dataan valittaessa resursoinnin painopistealueita. Ajantasainen tilanne on jatkuvasti saatavilla organisaation eri
tasoilla mittaristojen ja raporttien kautta.

Ratkaisun ominaisuuksia on kehitetty joustavasti usean vuoden ajan, jotta se vastaisi hyvin tarpeeseemme
ohjata toimintaa ketterästi. Hallitut muutokset ohjelmien ja projektien painotuksissa antavat mahdollisuuden
reagoida nopeasti asiakkaiden ja sisäisen toiminnan
tarpeisiin.
Lähiaikojen kehityskohteet salkkumme johtamisessa
ovat ketterän toiminnan yhdistämisessä vankkaan epävarmuuksien ja riskien hallinnan menettelyihin. Tämä
mahdollistaa entistäkin nopeamman ja laadukkaan tavan muuntaa ideat tuotteiksi markkinoille.

Portfoliojohtamisessa on monesti tarve saada projekteista enemmän ja nopeammin tietoa. Projekteja pitää
pystyä vertailemaan keskenään läpinäkyvästi ja päätöksiä pitää pystyä tekemään ajantasaisen tiedon pohjalta. Keto järjestelmän avulla tuo kaikki on jo nyt helposti
saatavilla ja ohjelmiston kehitys jatkuu edelleen. Tulevaisuus otetaan meillä vastaan luottavaisin mielin.
Joni Ketola
PMO Manager
Serres Oy & Vieser Oy

Yrityscase

Parhaat ideat projekteiksi

Käyttö helppoa
Ohjelmiston käyttö on koettu erittäin helpoksi, kun ohjelma ohjaa käyttäjää prosessissa eteenpäin. Prosessi
on selkeytynyt ja nopeutunut. Projektien dokumentointi
on yhtenäistynyt. Projektien hallinta ja lopputulokseen
pääseminen on nykyään huomattavasti helpompaa kuin
aiemmin. Mahdolliset poikkeamat myös havaitaan aikaisempaa helpommin ja ohjaavat/korjaavat toimenpiteet
voidaan toteuttaa järjestelmän kautta

Huomio resurssienhallintaan
Yksi haastava tekijä projekteissa ja organisaatioissa on
resurssienhallinta ja projektien aikataulut. Resurssienhallintaan ja projektien aikatauluttamiseen tulemme
jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota ja kehittämään toimintaamme. Keto Software on tässäkin mukana tärkeänä lenkkinä kehitysketjussamme.

Veli-Matti Karppinen
Director Global Project Excellence Office

Keto Software – Kehitystoiminnan ERP
Ketterä ohjelmisto organisaation innovaatio- ja kehitystoiminnan johtamiseen.
Ideasta innovaatioksi: ideasalkku, projektiehdokassalkku ja projektisalkku. Ohjelmiston
avulla voi kerätä ja johtaa ideoita, rakentaa business caset projektiehdokkaille, johtaa
perinteisiä ja ketteriä projekteja sekä hallita koko projektisalkun.
Asiakkaita mm. Kone, Vacon/Danfoss, OP, Valtiovarainministeriö, Valmet, Wipak, Boots
ja Andritz.
21 työntekijää, emoyhtiö Suomessa, tytäryhtiöt Britanniassa ja Sveitsissä.
www.ketosoftware.com
Return On Innovation (ROI)
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ärjestelmän on tuettava yrityksen omaa
projektimallia ja toimintatapoja sekä hyviä yleisiä projektinhallinnan prosesseja.
Järjestelmän tulisi tukea eri käyttäjäryhmien tarpeita niin, että kaikki olennaiset
sidosryhmät saadaan sitoutettua järjestelmän käyttäjiksi tai hyödyntäjiksi. Onnistuminen
voidaan yksinkertaisesti mitata sillä kuinka hyvin
ohjelmisto ratkaisee ne haasteet, joita ratkaisemaan se on hankittu.
Francis D. Wega tiivistää artikkelissaan projektinhallintaohjelmiston käyttöönoton menestystekijät
muutamaksi ydinkohdaksi:
- PPM järjestelmäinvestointi tulisi olla perusteltavissa riittävillä hyödyillä investointipanostukseen nähden (Business case).
- Yritysjohdon on seistävä investoinnin takana
ja ymmärrettävä käytön hyödyt.
- Valitun ohjelmiston ja sen käyttöönoton on oltava organisaation projektitoiminnan kypsyystason mukainen, mutta myös tarjota tukea
myös kehittyneemmälle käyttäjäkunnalle.
- Kyseessä on aina iso toimintatavan muutos
organisaatiossa, joten systemaattinen organisaatiomuutoksen johtaminen on avainasemassa.
- Eri käyttäjäryhmät ja muut olennaiset sidosryhmät on osallistettava vaatimusmäärittelyyn.
- Kaikkea ei kannata yrittää ratkaista kerralla,
vaan käyttöönotto on syytä vaiheistaa.
- Käyttäjille on tarjottava riittävästi käytön tukea, esimerkiksi valmennusta ja mentorointia.

P6

Primavera P6 EPPM
Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management on tehokkain, monipuolisin
ja helppokäyttöisin ohjelmisto projektisalkkujen, ohjelmien ja projektien suunnitteluun,
hallintaan ja toteuttamiseen kompleksisissa
projekteissa.
Valitsemalla Primaveran
- Valitset globaalin markkinajohtajan
- Yhdistät tehokkaasti projektitiimit ja
muut sidosryhmät
- Vähennät merkittävästi projektien
kustannus- ja aikatauluylityksien riskiä
- Optimoit resurssien käyttöä tehokkaasti
- Saat kattavan tilannekuvan projektin
tilanteesta suhteessa suunnitelmaan
- Asiakkaasi on tyytyväinen, kun pidät
lupauksesi

Tutustu Primaveraan osoitteissa:
www.projekti-instituutti.fi/primavera
www.oracle.com/applications/primavera/index.html

Yli kymmenen vuoden kokemus

Hyvä käyttöönotto
ratkaisee onnistumisen
Onnistunut yritystasoinen projektinhallintaohjelmiston käyttöönotto pohjautuu
hyvin suunniteltuun, asennettuun ja riittävällä tasolla muihin prosesseihin
integroituun järjestelmään.

Projekti-Instituutilla on yli kymmenen vuoden kokemus projektiohjelmistojen käyttöönotoista.
Ohjelmiston käyttöönotossa olemme kokeneet
hyväksi nk. sprinttimuotoisen lähestymistavan.
Siinä toimintatavan kehitystyö ja järjestelmän konfigurointi etenevät kehitysviikkojen, eli sprinttien aikana. Sprintteihin osallistujat valitaan niin, että he
edustavat eri käyttäjä- ja sidosryhmiä.
Kehityksen aikana lähdetään yhteisistä toimintatavoista, prosesseista ja projektitoiminnan haasteista. Ohjelmistohan on viime kädessä vain työkalu,
joka tukee toimintaa ja prosesseja. Tarkoituksena
on luoda yritykselle oma ohjelmiston käyttötapa,
joka tukee yrityksen projektimallia, päätöksentekoa
projekteista, ja eri käyttäjäryhmien tarpeita mahdollisimman hyvin.
Sprinttien avulla saadaan osia kokonaisuudesta
nopeasti valmiiksi ja ne ovat heti sprintin jälkeen
asiakkaan hyödynnettävissä. Näin käyttöönotto
myös vaiheistuu luontevasti.

Lähteet:
Francis D. Wega, Overcoming Common Pitfalls in
EPM Systems Implementations beyond the Technical Execution, PM World Today - May 2007 (Vol. IX,
Issue V)
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Salkku täynnä ykkösprioriteettia
Monet resursointiprosessin lainalaisuudet pätevät kaikkiin projektiorganisaatioihin, mutta projektityön luonteella on myös merkitystä. Toimitusprojekteja tekevät organisaatiot kamppailevat muuttuvan projektikuormituksen kanssa. Näille organisaatioille on tunnusomaista, että jokainen
asiakkaan kanssa sovittu projekti on prioriteetiltaan yhtä tärkeä.
Kun salkku on täynnä ykkösprioriteetin projekteja, on varmaa, että
törmätään resursoinnin eri haasteisiin. Pullonkaulaksi usein muodostuu
oman henkilöstön riittävyys kaikkiin projekteihin. Kun organisaation käyttöasteen halutaan myös pysyvän korkeana, resursointiprosessia tukeva
työkalu tulee todella tarpeeseen.
Kehitysprojekteja tekevässä organisaatiossa on taas useammin mahdollisuuksia priorisoida projekteja ja hallita kokonaisuutta tämän avulla.
Kuitenkin myös tällaisilla organisaatioilla on tiukasti asetettuja aikatauluja ja joukko toinen toisiaan tärkeämpiä projekteja.

Teksti: Kristina Forsström

ENNAKOITAVUUTTA
PROJEKTEIHIN
Hektinen projektityö vaatii ketterät työkalut
Projektiorganisaatioilla on tyypillisesti korkeatasoiset prosessit ja työkalut yksittäisen projektin hallintaan. Näkyvyys koko projektisalkkuun on kuitenkin varsin usein puutteellinen, erityisesti projektien resurssisuunnittelussa. Projektien onnistumisen tärkein tae on osaava projektitiimi. Siksi projektipäällikön käytössä tulisi olla oikeanlaista osaamista oikeana aikana. Tämän varmistamiseksi
projektiorganisaation resursointiin on saatavilla toimivia ja tehokkaita työkaluja.

T

oimiva resurssisuunnittelu on yksi tärkeimmistä projektien
onnistumisen edellytyksistä. Osaava projektitiimi mahdollistaa laadukkaasti, aikataulussa ja sovituin resurssein
toteutetut projektit. Projektien resursointi tunnistetaan
usein riskiksi, jonka todennäköisyyttä voidaan pienentää toimivilla
prosesseilla hyvien työkalujen tukemana. Ongelmia voivat aiheuttaa
esimerkiksi projektin avainhenkilöiden muut päällekkäiset projektit.
Oikealla projektiresursoinnilla on kriittinen vaikutus projektin onnistumiseen.

Ylikuormitus ja alikuormitus hallintaan
Projektiorganisaatiossa usein yksittäisten projektien tilanteet ovat
hyvin hallinnassa, mutta resursoinnin kokonaiskuva on varsin puutteellinen. Hektisen projektimaailman muuttuvaan resursointitilanteeseen on kuitenkin jo saatavilla työkaluja, jotka antavat hyvän kuvan
resursoinnin kokonaistilanteesta ja osoittavat potentiaaliset ylikuormitustilanteet jo hyvissä ajoin. Tämä antaa mahdollisuuden reagoida
ongelmiin ennen kuin on liian myöhäistä.
Projektihenkilöstön alikuormitus on yhtä lailla ongelma projektiorganisaatiolle. Modernissa resursointityökalussa on mahdollista asettaa organisaatiolle käyttöastetavoitteet ja suunnitella henkilöstön
ajankäyttöä tavoitteen mukaisesti. Kun mukaan suunnitelman rinnal18
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Järjestelmä, jota ei käytetä ja
jossa tieto ei ole ajan tasalla,
ei ole lopulta minkään arvoinen
Kaikilla on tarve nähdä yleiskuva
Projektiorganisaation luonteesta riippumatta kaikilla toimijoilla on tarve
nähdä yleiskuva organisaation projekti- ja resursointitilanteesta sekä
lisätä läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Työkalun tulisi vastata näihin
vaateisiin sekä tarjota helppo tapa ylläpitää resursointitilannetta. Miellyttävä käyttökokemus on tärkeä tekijä, joka valitettavan harvoin toteutuu
tietojärjestelmissä. Järjestelmä, jota ei käytetä ja jossa tieto ei ole ajan
tasalla, ei ole lopulta minkään arvoinen.

Kristina Forsström
Project Management Professional
Silverbucket Oy

TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTON ON OLTAVA HELPPOA
Pilvipalvelut ottavat yhä suurempaa jalansijaa ohjelmistomaailmassa. SaaS-mallin avulla yrityksen on helppo
ottaa uusi ohjelmisto käyttöönsä ilman vaativia käyttöönottoja tai sitoumuksia. Mallin etuna on käyttöönoton
helppous, integroitavuus muihin järjestelmiin sekä
alhaiset aloituskustannukset.
Silverbucketille on tärkeää, että asiakas pääsee itse
testaamaan omilla tiedoillaan ohjelmistomme sopivuutta
asiakkaan omiin prosesseihin koekäytön avulla. Työkalun tulisi pyrkiä tuomaan aitoa lisäarvoa asiakkaalle,
jotta hankinta olisi perusteltu. Asiakkaan puolelta olisi
suotavaa, että uskaltaa lähteä haastamaan myös omia
toimintamallejaan, jolloin työkalun avulla voi saavuttaa
huomattavia hyötyjä.

le otetaan myös tieto projektille toteutuneista työtunneista, voidaan
jatkuvasti oppia ennustamaan paremmin ja paremmin.
Hyvä resursointityökalu maksaa itsensä takaisin kohonneena
käyttöasteena, ennakoitavuutena ja onnistuneina projekteina. Hyvällä työkalulla voi olla myös positiivisia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin. Motivoituneet ammattilaiset arvostavat sitä, että työkuorma
on ennakoitavissa ja resursointi läpinäkyvää.
Toimivat resursointikäytännöt tuovat myös konfliktitilanteet nähtäville, jolloin ongelmat on mahdollista ratkaista hyvissä ajoin. Tämä
vapauttaa asiantuntijat tekemään projektityötä tehokkaasti ja suunnitelmallisesti.

RESURSOINTITYÖKALUN PITÄÄ TARJOTA:
1. Ajantasainen resursointitieto yhdessä paikassa
2. Helppo tapa päivittää tietoa
3. Näkyvyys kokonaisresurssitilanteeseen läpi organisaation
4. Mahdollisuus oppia toteutuneista resurssisuunnitelmista
5. Konfliktitilanteiden tunnistamiseen havainnollinen näkymä
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Dokumentaatio, tehtävät ja aikataulut
yhteen paikkaan

Työkalut projektinhallintaan
Microsoft-teknologioilla

Tietojen hakeminen monesta eri paikasta on työlästä ja
vie aikaa. Yksi tapa tehostaa työskentelyä ja jakaa informaatiota projektista on perustaa projektityötila Microsoft SharePoint –alustalle.
Projektityötilassa ylläpidetään projektin dokumentit
ja dokumenttipohjat (esimerkiksi projektisuunnitelma,
edistymisraportti ja ohjausryhmän pöytäkirjat), yhdessä
sovitut tehtävät ja projektin kalenteri. Projektityötilassa
voi myös olla erilaisia lomakkeita, rekistereitä ja muita
projektityössä tarvittavia sähköisiä palveluita.
Projektityötilaan voidaan kutsua myös ulkopuolisia
käyttäjiä ja näkymät voidaan rajata käyttöoikeuksilla.
Voidaan esimerkiksi luoda yhteinen tiedostokirjasto,
jonne myös organisaation ulkopuolisilla käyttäjillä on
mahdollisuus tallentaa dokumentteja. Hyödyntäen
SharePointin dokumentinhallinnan versionhallintaominaisuutta säästytään sähköpostien lähettämiseltä ja
varmistetaan, että käytössä on varmasti viimeisin versio
dokumentista.
Projektityötilat ovat osa projektinhallinnan toteutusta
Microsoft SharePoint- ja Project -ympäristössä.

Resurssien suunnittelu ja hallinta

Projektimainen tapa toimia on arkea lähes kaikissa organisaatioissa. Projektien luonne, kompleksisuus ja koko
kuitenkin vaihtelevat samoin kuin organisaatioiden projektikulttuurin kypsyys. Projektihallinnan työkalujen pitää
tukea erilaisia projektihallinnan tarpeita. Seuraavassa
esitellään kuinka Microsoftin teknologiaa voi monipuolisesti hyödyntää projektinhallinnan erilaisiin tarpeisiin.
Ympäristöinä tässä ovat Microsoft SharePoint ja Project,
jotka voidaan asentaa palvelimille tai hankkia Office 365
-pilvestä palveluna.

Kuvaa projektimalli
Projektikulttuurin kehittäminen lähtee projektityötapojen yhtenäistämisestä. Sitä varten on hyvä kuvata organisaation projektimalli. Se voi olla hyvin yksinkertainen,
mutta antaa kuitenkin rungon tekemiselle. Käytännöllinen tapa on projektimallin elinkaaren kuvaaminen vaiheisiin, esimerkiksi valmistelu-, suunnittelu-, toteutus- ja
päätösvaihe.
Työkaluna projektimallin kuvaamiseen voi käyttää
esimerkiksi Microsoft Visio -ohjelmistoa. Yhtenäisen
kuvaamistavan tueksi on hyvä laatia organisaatiolle
oma kirjasto ja dokumenttipohja. Projektimallin voi julkaista intranetissä. Microsoft SharePoint -alustalla toimiva intranet mahdollistaa tarvittaessa prosessikuvien
zoomaamisen ja hakutulosten liittämisen (esimerkiksi
projektivaiheen tarkemmat ohjeet) prosessien eri vaiheisiin, jolloin lopputuloksena syntyy sähköinen projektikäsikirja.

Projektiliiketoiminnassa ja merkittävien samanaikaisten
hankkeiden johtamisessa tulee vastaan tarve suunnitella ja hallita resurssien käyttöä. Resursseilla voidaan
tarkoittaa esimerkiksi henkilöitä, koneita ja laitteita.
Resurssisuunnittelua voidaan tehdä karkealla tasolla,
jolloin työkalu voi olla kevyt Gantt-näkymä SharePointympäristössä. Usein tarvitaan monipuolisempia työkalu-

ja resurssien varaamiseen, päivittäisen työn suunnittelemiseen ja kuormitusnäkymiin, jolloin työkaluna toimii
Microsoft Project.

Projektiraportointi tarpeiden mukaan
Raportointi on osa johtamista ja viestintää. Tarvitaan
eri kohderyhmien tarpeiden mukaista raportointia.
Koko organisaatiota koskeva projektiraportointi voi
olla luontevaa julkaista intranetissä. Eri kohderyhmille
tarkempaa raportointia voidaan julkaista työtiloissa tai
muussa rajatulle kohderyhmälle julkaistussa sivustossa.
Projektiraportointia varten on tarjolla monipuolisia
työkaluja yksittäisistä Excel-tiedostoista monipuolisiin
Microsoft SQL Reporting Services- ja Power Bi -raportteihin. Salkkunäkymät antavat usein jo nopean näkymän käynnissä olevista projekteista, mutta syvällisempi
tarkastelu ja vaikkapa toteutuneista projekteista oppiminen tarvitsevat omat raporttinsa. Raportointityökalut
ovat kehittyneet monipuolisiksi ja helppokäyttöisiksi.

Muutosta
johdetaan
projekteilla

Joustava projektihallintaympäristö
Omalle organisaatiolle sopiva kokonaisuus kannattaa
suunnitella huolella nykytilanteen tarpeita vastaavaksi
huolehtien samalla tulevaisuuden kehittämispotentiaalista. Standardit ja keskenään integroituvat ratkaisut
teknologiavalinnoissa antavat vakaan pohjan projektihallinnan kehittämistyölle.
Lisätietoja: Marko Koskela, kaupallinen johtaja
050 518 4758, marko.koskela@soludigital.fi
www.soludigital.fi

Projektisalkku näkyväksi
Projektisalkku on tärkeä osa projektien johtamista,
etenkin kun projekteilla on merkittävää vaikutusta organisaation toimintaan. Muutosta johdetaan projekteilla.
Salkku on keskeinen johtamisen ja viestimisen työkalu.
Projektisalkku voidaan toteuttaa tarpeen mukaan
näkymänä Microsoft SharePoint- tai Microsoft Project
-alustalla. Solu Digital on kehittänyt oman portfoliokomponentin SharePoint-ympäristöön Add-in for SharePoint
-teknologialla, joten se toimii niin palvelin- kuin pilviympäristössä.
Projektisalkkunäkymiä on mahdollista suodattaa
kohderyhmittäin. Näin esimerkiksi SharePoint-pohjaisessa intranet-ympäristössä voidaan julkaista oma salkkunäkymänsä ja vaikkapa johdon työtilassa oma salkkunäkymänsä.

20

PROJEKTITOIMINTA 2/2016

21

Lapti otti asiakkuudet hallintaan
Office 365 -ympäristöllä

Investointi-ikkunalla hankkeet hallintaan

H

elsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa
vesihuollon ja jätehuollon palveluja
sekä tietoa pää
kaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY:ssä erityisesti jätehuollon
puolella oli herännyt tarve saada hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen dokumentaatio keskitetysti hallintaan. ”Suunnitteluasiakirjoja, piirustuksia, muistioita ja
pöytäkirjoja tulostettiin ja lähetettiin sähköpostitse, jolloin oli ajoittain vaikea saada
selville, mikä on viimeisin versio”, toteaa
ICT-palveluarkkitehti Harri Heinonen. ”SharePoint oli jo käytössä intranetin alustana
ja siten oli luontevaa jatkaa saman alustan
kehittämistä.”

R

akennusliike Lapti on voimakkaasti
kasvava, valtakunnallisesti toimiva
vakavarainen rakentaja. Yhtiön liikevaihtoennuste vuodelle 2016 on n. 150
milj. €. Laptin erityisosaamista ovat asuntorakentaminen sekä erilaiset hoiva- ja terveydenhoitorakennukset. Voimakas kasvu
edellyttää hyvää tiedon hallintaa ja sujuvaa
arkea korkean laadun takaamiseksi. Tiedonhallinnan prosessit ja työkalut vaativat
kehittämistä.
”Kehittämistyö päätettiin aloittaa hoivapuolen asiakkuuksista ja hankkeista”, toteaa asiakkuusjohtaja Jorma Koskelo Laptista. ”Asiakasta ja asiakashankkeita koskevia
tietoja jouduttiin hakemaan useasta eri paikasta ja soittamalla varmistamaan tietojen
oikeellisuus. Dokumentit sijaitsivat useassa eri paikassa. Osa informaatiosta ei ollut
talletetussa muodossa. Kilpailutusvaiheessa teknologiseksi kokonaisratkaisuksi hahmottui Office 365 -palvelu ja sen tarjoamat
Dynamics CRM Online, SharePoint Online,
Project Online ja Power Bi”, kertoo Koskelo.
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kitetyllä metadatan hallinnalla työtiloihin
talletetut asiakirjat saavat oikeat metatiedot
automaattisesti ja ne voidaan siirtää takuuvaiheen päätyttyä pitkäaikaisarkistointiin.
”Käyttöönoton määritysvaihe lisäsi ymmärrystä hankehallinnasta. Sisäisiä prosesseja on vakioitu ja yhdenmukaistettu.
Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus laajentaa Investointi-ikkunan palveluita yhteistyökumppanien suuntaan”, kertoo Harri Heinonen.

Automaatio
elinkaarenhallinnan tueksi
Toteutus koostuu työtiloista, jotka on esimääritetty ja niitä luodaan konfiguraattorilla
automaattisesti. Salkkunäkymillä on helppo suodattaa ja nähdä hankkeisiin liittyvä
projektidokumentaatio vaikkapa projektin
vaiheen tai projektipäällikön mukaan. Kes-

Harri Heinonen, HSY

Project Online ketterästi käyttöön

Työkalut tarpeen mukaan
Asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt tarvitsevat päivittäisessä työssään monipuolisesti tietoja asiakkaasta. Luonteva
käyttöliittymä on asiakkuudenhallinnan
järjestelmä. Asiakasaktiviteetit, asiakastiedot ja asiakkuusprosessin hallinta ovat
CRM:n ydintä. Lisäksi osana toteutusta dokumenttienhallinta integroitiin SharePoint
Onlineen.
Project Online on puolestaan työkalu toteutusprojektien suunnittelijoille ja vetäjille.
Resurssien suunnittelu ja hallinta ovat kasvavan liiketoiminnan onnistumisen avaintekijöitä. Project-käyttöliittymän käyttäjät
hyödyntävät myös SharePointin tarjoamia
palveluita. Ratkaisussa luotiin tiukempaa
integraatiota SharePoint Onlineen niin dokumenttien kuin hankesalkkunäkymien
osalta.
SharePoint Online on Laptilla käytössä
intranet-alustana. Nyt tuttuun käyttöliittymään tuotiin asiakas- ja projektityötilat,
joiden kautta löytyvät kätevästi kaikki dokumentit. Salkkunäkymien avulla on helppo saada nopea yleisnäkymä tilanteesta ja
syventyä tarpeen mukaan tarkemmin asiakas- tai projektikohtaisiin tietoihin.

Ensimmäisenä SharePointin työtiloihin
pohjautuva järjestelmä otettiin käyttöön jätehuollon yksikössä. Järjestelmän nimeksi
tuli Investointi-ikkuna. Se palvelee hankkeiden ja niiden alaisten urakoiden elinkaaren
hallinnassa kustannusten seurannasta ja
ennustamisesta loppudokumentaation keräämiseen. Hankkeen takuuajan päättymisen jälkeen aineisto siirtyy automaattisesti
pitkäaikaisarkistoinnin piiriin. Seuraavassa
vaiheessa toteutus laajeni vesihuollon puolelle. Parhaillaan toteutusta laajennetaan
vesihuollon yksikön sisällä.

H

yvinkään kaupungin tietohallinto
järjestää IT-palveluita kaupunkikonsernin eri toimijoille. Omat kehityshankkeet ja merkittävä osa palveluista tuotetaan ja viedään läpi projektinomaisesti.
Nämä projektit kuormittavat omaa ja tilaajan
henkilöstöä. Projektien määrän kasvaessa
havaittiin tarve keskitetylle projektin- ja resurssienhallinnalle.
Näistä varsin tutuista perustarpeista lähti
Hyvinkään kaupungin Project Online -käyttöönotto liikkeelle. ”Aluksi haluttiin evaluoida työkalu tietohallinnon tarpeisiin ja sen
jälkeen kokemusten karttuessa laajentaa
käyttöä koko kaupunkikonsernin tarpeisiin”,
tietohallintopäällikkö Niko Lindberg toteaa.

Vaiheittaisella kehittämisellä
työkalut nopeasti käyttöön
”Projektin alkaessa laadimme yhdessä
kehittämisen tiekartan ja vaiheittaisen toteutussuunnitelman yhdessä Solu Digitalin
kanssa. Näin saimme nopeasti työkalut käyttöön ja mahdollisuuden kehittää palveluita
käyttökokemuksen kasvaessa. Seuraavissa
vaiheissa lisäämme palveluiden välistä integraatiota ja automaatiota”, kertoo tietohallintojohtaja Mika Virsunen.

Valmennus projektikulttuurin
kehittämisen tukena

Jorma Koskelo, Lapti

Käyttöönottoa tuki kahden tietohallinnon
työntekijän projektityömenetelmien valmennus. Oli luontevaa nivoa Project Onlinen
määrittelytyö suurin piirtein samaan rytmiin
kuin valmennus ja valjastaa valmennuksessa olevat mukaan määrittelytyöhön.
”Tavoitteena oli myös, että kaksi menetelmävalmennuksessa olevaa saisivat val-

miudet toimia Project Onlinen pääkäyttäjinä
sekä konsernin sisäisinä projektinhallinnan
lähettiläinä”, Lindberg toteaa. Järjestelmän
määrittely ja käyttöönotto pyrittiin tekemään
niin keveästi ja ketterästi kuin mahdollista.

Koska yhtenä tavoitteena olivat myös pääkäyttäjävalmiudet, käyttöönotto pyrittiin
toteuttamaan niin koulutuksellisesti kuin
mahdollista. Projektiryhmä oli pieni, toimittajan konsultin lisäksi ryhmässä olivat edellä
mainitut kaksi henkilöä.
Määrittelytyö jaettiin muutamaan eri työpajaan. Aluksi oli perehdytys, jolla saatiin
ymmärrys työkalusta ja sen mahdollisuuksista. Seuraavaksi jatkettiin määrittelyihin projekti- ja projektisalkkunäkymineen, resurs-

sien suunnitteluun ja hallintaan sekä niiden
käyttötapoihin. Käyttöönottovaiheen lopuksi
katselmoitiin kokonaisuus ja koekäytettiin
järjestelmää määritettyjen prosessien mukaisena toteutuksena. Käytäntönä oli työpajojen aluksi katselmoida se, mitä edellisessä
työpajassa oli määritelty ja sitä kautta edetä
uuden työpajan aiheeseen.
Suunnitellusti läpiviedyn projektin jälkeen
on annettu tukea ja käytön laajentamiseen
ollaan pikkuhiljaa siirtymässä. Hyvinkään
kaupunki ja lähikunnat ovat tiivistämässä
tietohallintoon liittyvää yhteistyötä ja tätä
kautta Project Onlinen käyttö on mahdollisesti laajenemassa myös näihin suuntiin.

Niko Lindberg
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Thinking Portfolion
selkeys saa kiitosta
Thinking Portfolio Oy tarjoaa projektisalkun pilvipalvelua jo 10:ttä vuotta. Tänään vahvasti
kasvavalla ja suositulla palvelulla on jo yli 50 000 käyttäjää noin 50:ssä maassa.
Tekstit: Anita Kangaspeska

Tuotekehitysprojektien lisäksi Vaasan
Oy:n projektisalkussa ohjataan strategisia
kehitysprojekteja. Thinking Portfolio tukee
Vaasan Oy:n uuden strategian mukaista projektin johtamista. Governance mallin avulla
nähdään painopisteet ja panostustarpeet.

V

Tuotekehitysprojekteilla liikkeelle
Tuotekehitysprojektit vietiin salkkuun heti
käynnistysvaiheessa. Käyttäjäoikeuksia ohjaamalla saatiin oikeanlaiset tiedot näkyviin
projektin vetäjän lisäksi ostajille, tuotekehittäjille sekä projektin myynnistä, toimitusketjusta ja taloudesta vastaaville henkilöille.
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Käyttöä laajennetaan

”Käyttäjien palaute on
ollut vilpittömän positiivista.
Samasta työkalusta
saadaan irti monta eri
asiaa ja päällekkäisten
tietojen ylläpito on
poistunut”
”Referenssikäyntien
aikana vahvistui, että
Thinking Portfoliossa riittää
kapasiteettia myös
myöhemmin, kun oman
organisaatiomme
kypsyystaso nousee.”

SPR

:n kehityspäällikkö Mimmu Piirto
vastasi vuoden vaihteessa Thinking
Portfolio-projektisalkun käyttöönotosta. Thinking Portfolio tarjosi yhteistyötä pro bono-periaatteella juuri, kun turvapaikanhakijoita saapui maahan poikkeuksellisen paljon. Samaan aikaan Punainen
Risti palkkasi 2000 uutta työntekijää. SPR luotti kuitenkin toimittajan lupaukseen, että käyttöönottoprojekti ei
sitoisi liikaa heidän aikaansa muilta töiltä.

Kiireessä keskityttävä oleelliseen
”Thinking Portfoliossa on niin intuitiivinen
käyttöliittymä, että tositilanteessa aikaa ei
tarvitse käyttää kouluttamiseen. Samalla, kun
olemme sparranneet uusia henkilöitä projektiin,
he ovat oppineet sovelluksen käytön.”

Thinking Portfolio on tukenut hyvin eri toimintojen projekteja. Mimmu Piirto
mainitsee esimerkkinä vastaanottotoiminnan, jossa joudutaan nopealla syklillä perustamaan vastaanottokeskuksia ja myös sulkemaan niitä hallitusti.
Perustamisprojektin kesto voi olla vajaa viikko ja se pitää tehdä pienellä henkilömäärällä ja budjetilla.
Projektin kopiointimahdollisuus nopeuttaa toimintaa vastaanottokeskusten perustamisessa ja sulkemisessa.

Sopii organisaation luonteeseen

Vaasan sai hyötyjä nopeasti

aasan Oy ja Thinking Portfolio
käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa.
Tärkeä peruste Thinking Portfolion valinnassa oli mahdollisuus implementoida se lyhyessä ajassa ja saada siitä nopeasti hyötyjä.
Strategia- ja kehitysjohtaja Nina Tuomikangas kertoo valinnan selkiytyneen hankintaprosessin aikana. Thinking Portfolion plussaa oli nopean käyttöönoton lisäksi selkeys
ja pelkistetty toiminnallisuus. Helppokäyttöisen työkalun avulla oli hyvä lähteä kehittämään projektikäytäntöjä.

Thinking Portfolio auttaa
yhdessä SPR:n kanssa

Vaasan Oy:ssä on tutustuttu myös Thinking
Portfolion resurssisuunnittelun ominaisuuksiin ja se on tarkoitus ottaa laajemmin
käyttöön ja näin parantaa esimerkiksi resurssitilanteen pullonkaulojen ennakointia. Ajatuksissa on myös projektitilanteen
näkyvyyden edelleen lisääminen johdolle.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, jolla on toimintaa Suomen lisäksi myös
Baltian maissa. (www.vaasan.fi). Lisätietoja: Nina Tuomikangas, Director, Strategy &
Development, Vaasan Fresh Bakery Cluster,
nina.tuomikangas@vaasan.com

Uusi sovellus otettiin ensimmäisenä käyttöön Punaisen
Ristin kierrätystavaratalo Kontissa. Kontin projektit ovat
tyypillisesti myymälöiden uudistamis- ja avausprojekteja, mutta mukana on myös toimintamallin muutosprojekteja. Kontti-tavaratalojen johtaja Sari Nikkola on
mielissään Thinking Portfolion tuomasta lisäarvosta.
Etukäteissuunnittelu ja budjetin hallinta ovat parantuneet. Toteutusvaiheessa kaikki tietävät, mitä pitää tehdä ja milloin.
Sovelluksen käyttö on nopeasti levinnyt lähes kaikkien kotimaan toimintojen strategisen kehittämisen apuvälineeksi.
Suomen Punaisessa Ristissä on huomioitu työvälineen hyödyt myös projektinjohtamisen alueella. Se tukee johtoryhmätyöskentelyä ja erilaiset käyttäjänäkymät
ovat avuksi seurannassa ja päätöstenteossa.

Mimmu Piirto
Kehityspäällikkö
Suomen Punainen Risti
mimmu.piirto@punainenristi.fi

Sari Nikkola
Johtaja
Suomen Punainen Risti
Kontti-kierrätystavarataloketju
sari.nikkola@punainenristi.fi

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista
kansalaisjärjestöistä. Punainen Risti on humanitaarinen
avustusjärjestö, joka toimii 189 maassa ympäri maailmaa (www.punainenristi.fi)
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LähiTapiola laajensi heti käyttöä

L

ähiTapiola käyttää Thinking Portfoliota
kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola
Palvelut Oy:n työajanseurantaan.
Alun perin suunniteltiin sovellusta vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi myös työajanseurantaan
ja projektinhallintaan. Näin sovelluksen käyttöä laajennettiin heti alkumetreillä. Vanhasta monimutkaisesta ja kalliista välineestä
voitiin luopua kokonaan.

Työaikaa säästyy
Käytön myötä on huomattu ajansäästö projektipäälliköiden työssä, kun erillisistä dokumenteista on voitu luopua. Yhdessä välineessä
oleva tieto on systemaattisempaa, luotettavampaa ja vertailukelpoista. Yhteenvetojen ja
tilannekatsausten tekeminen vie aikaa vain
murto-osan verrattuna aikaisempaan.

Ratkaisuhakuinen toimittaja
Kehityspäällikkö Jaana Kaskirinne LähiTapiolasta on tyytyväinen Thinking Portfolion

”Toimittajalla on kiitettävässä määrin
ratkaisuhakuisuutta. He tarjoavat
hienosti vaihtoehtoja, kun
kerromme ongelmamme.”

”Klinikoilla on tosin ollut melko
hiljaista, kun käyttäjät ovat
pärjänneet Proffan kanssa
ilman opastustakin.”
konsulttien tekemään määrittelytyöhön ja
käyttöönottoihin. Vaikka lyhyt käyttöönottoprojekti mietitytti aluksi, yllätykset ovat olleet
vain positiivisia. Hän antaa kiitosta siitä, miten joustavasti alun perin suunnittelemattomat lisäominaisuudet saatiin järjestelmään
mukaan ja kuinka hyvin yhteistyö toimittajan
kanssa sujuu edelleen.
LähiTapiolassa alettiin käyttää Thinking
Portfoliota tuotantotiedoilla jo heti määrittelyvaiheen jälkeisessä testausvaiheessa. Näin
saatiin parempi kuva sovelluksesta omassa
ympäristössä. Kehitystyön aikana lisätty data
ei mennyt hukkaan, vaan kaikki oli hyödynnettävissä, kun käyttöönotto tapahtui.

LähiTapiola tarjoaa elämänturvaa
henkilöasiakkaille, kaikenkokoisille
yrityksille ja yhteisöille sekä maatiloille.
www.lahitapiola.fi

Konkretiaa projektisalkkuprosesseihin

Pirjo Larm, Palvelujohtaja
ICT-kehitys, Projektinhallinta
LähiTapiola Palvelut Oy
pirjo.larm@lahitapiola.fi

T

Käyttäjäystävällinen Proffa
Thinking Portfoliota kutsutaan LähiTapiolassa Proffaksi. Käyttäjät pitävät Proffan helppokäyttöisyydestä. Ohjeet löytyvät työkalun
sisältä. Uudet käyttäjät ovat päässeet pienellä perehdytyksellä hyvin alkuun.
Palautetta ja kehitysideoita kerätään
muun muassa teemakohtaisissa ”Proffaklinikoissa”, joita järjestetään säännöllisesti.

Jaana Kaskirinne, Kehityspäällikkö
ICT-kehitys, Projektinhallinta
LähiTapiola Palvelut Oy
Jaana.kaskirinne@lahitapiola.fi

Helpotusta ympäristöalan projekteihin
:n kehittämisprojekteja hallinnoidaan Thinking Portfolion projektisalkussa. Projektien aiheet ja budjetit
vaihtelevat paljon ja niitä tehdään usealla
toimialalla ja tulosalueella, kertoo kehittämisasiantuntija Susanna Hietanen HSY:stä.
Sovellus otettiin käyttöön vajaa puoli vuotta sitten, jolloin isoimmat projektit aloittivat
elämänsä salkussa. Käyttökokemuksen
karttuessa on huomattu sovelluksen tuomat
hyödyt niin projektijohtamisen kuin suunnittelun ja projektin koko elinkaaren vaiheissa.
Työkalua ollaankin ottamassa nykyistä laajempaan käyttöön.

Isot edellä ja pienet perässä
Myös pieniä projekteja ollaan viemässä Thinking Portfolioon. Yksinkertaisenkin suunnitelman tekeminen sovelluksessa on helpompaa kuin muilla tähän mennessä käytetyillä
välineillä. Kun kaikki projektit on saatu salkkuun, läpinäkyvyys kehittämisprojekteista
paranee entisestään. HSY:n Thinking Portfoliossa on reilut 250 käyttäjää ja koulutuksiin
panostetaan jatkuvasti.
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Auttaa kyseenalaistamaan
Aktiivisimmat käyttäjäryhmät ovat projektipäälliköt ja hankejohtajat. Johtoryhmissä
salkun näkymiä hyödynnetään päätöksenteon tukena. Johtoryhmät ovatkin antaneet
positiivista palautetta Thinking Portfolion
kyvystä esittää tiedot hyvin analysoituina ja
helposti ymmärrettävinä näkyminä.
Sovellus tukee tietojen kyseenalaistamista. Myös projektien puuttuminen huomataan
nyt helpommin.

Tähän kannatti ryhtyä
Lähiajan kehitystarpeita Thinking Portfoliossa ovat työajan raportointiin liittyvät näkymät. Niitä kaivataan lisää, koska eri rahoittajilla on erilaisia toiveita raporttien suhteen.
Myös muita viimeistelytoiveita osataan esittää paremmin tässä vaiheessa, kun on saatu
hieman käyttökokemusta. Toiveiden eteenpäin viemisessä ei ole kynnystä, sillä HSY:n
ja Thinking Portfolio- toimittajan välinen yhteistyö on jatkunut sujuvana myös käyttöönottoprojektin jälkeen. Tähän kannatti ryhtyä.

Kuva: Oxana Litvinenko

HSY

Susanna Hietanen
Kehittämisasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut,
susanna.hietanen@hsy.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY, on kuntayhtymä, joka tuottaa
vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä
tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. www.hsy.fi

ampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana käyttöön
Thinking Portfolion sovelluksen marraskuussa 2015. Sovelluksen käyttöönotto
oli jatkoa vuoden 2014 alkaneelle projektijohtamismallin kehittämiselle.
Tampereen kaupungin projektisalkussa
käsitellään kaikki palvelujen, toiminnan ja
hallinnon kehittämiseen kohdistuvat projektit, kaikki ICT-kehittämistä sisältävät projektit sekä tutkimusprojektit. Lisäksi salkussa
on kolme aluekehittämisohjelmaa projekteineen.

Projektit näkyviin,
ketteryyttä hallintaan
Projektitoimiston palvelupäällikkö Sirpa
Kolehmainen on ollut vastuussa sekä projektimallin että -sovelluksen käyttöönottoprojekteista. Kolehmainen on tyytyväinen
hankintaan ja kertoo sen auttaneen henkilöstöä projektimallin sisäistämisessä sen
lisäksi, että se on tuonut myös ketteryyttä
prosessien hallintaan. Thinking Portfoliotyövälineenä konkretisoi ja visualisoi projektijohtamisen prosessit Se antaa kehittämisen seurantamahdollisuuden kaikille
kaupungin työntekijöille.

Aikaa jää kehittämiseen
Projektien näkyvyyden parantuminen on helpottanut projektimallin jalkauttamista. Aikaa
jää nyt enemmän itse kehittämiseen. Tärkeää on Thinking Portfolion arvo projektien

strategisuuden toteutumisen seurannassa.
Sovelluksen visuaalisuus ja helppokäyttöisyys mahdollistavat tiedon nopean omaksumisen ja aikaa säästävät virtuaalikokoukset.

”Tämä oli kiva, interaktiivinen
projekti. Pääsimme käyttämään
sovellusta heti ja samalla saimme
tehdä sovellukseen vielä
hienosäätöä ja viime hetken
muutoksia, jotka konsultit
toteuttivat välittömästi.”

kun käyttäjiä. Erityisesti projekteja valmistelevia henkilöitä halutaan mukaan käyttäjäryhmään.

Uusia ryhmiä koulutetaan
Tampereen kaupunki on tekemässä Thinking Portfolio-käyttäjien keskuudessa sisäisen asiakaskyselynkäyttäjien kokemuksista ja toiveista sovelluksen suhteen. Tähän
mennessä saatu vapaa palaute on ollut
myönteistä. Projektipäälliköt ovat mieltyneet
sovelluksen helppokäyttöisyyteen ja salkkujen johtoryhmät sen visuaaliseen informatiivisuuteen.
Projektipäälliköt ovat olleet tyytyväisiä
myös projektinhallinnan ominaisuuksiin,
kuten. mahdollisuus projektien välisten riippuvuuksien visualisointiin, tehtävien hallintaominaisuudet sekä resurssisuunnittelu ja
tuntikirjaustoiminnot. projektisalkun hallinnassa ja johtamisessa otettu jo nyt iso askel eteenpäin, mutta tarkoitus on kouluttaa
edelleen sekä projektimallia että projektisal-

Thinking Portfolio Oy:n asiakkaina
on suuria ja keskisuuria yrityksiä ja
julkisen sektorin organisaatioita. Sen
tuotteilla on noin 50 000 käyttäjää
50 maassa.

Käyttöönotto oli hienoa
Thinking Portfolion käyttöönottoprojekti ja
yhteistyö toimittajan asiantuntijoiden kanssa sujuivat mutkattomasti. Projekti oli miellyttävä kokemus.

Sirpa Kolehmainen
Palvelupäällikkö, Projektitoimisto
Tampereen kaupunki
sirpa.kolehmainen@tampere.fi

Lisätietoja: Esa Toivonen
Managing Partner
puh 040 733 6670
esa.toivonen@thinkingportfolio.com
www.thinkingportfolio.com/fi
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Esimerkki OKR-mallista:

Tunnusluvuista
inspiraation lähde
Teksti: Jussi Pekkala

K

äytetäänkö sinunkin organisaatiossasi
tunnuslukujen
seurantaa ainoastaan johdon
työkaluna, joka näkyy henkilöstölle jälkijättöisenä palautteenantovälineenä? Epäilemättä johdon kokema tunne kontrollista kasvaa tunnuslukuja
tarkkailemalla, mutta yksittäisen työntekijän
ymmärrys oman panoksen merkityksestä jää
heikoksi.
Tunnusluvuilla johtamisessa on haasteita.
Kun organisaatioissa keskustellaan tunnusluvuista, puhutaan yleensä seurannasta tai
“perillä olemisesta”. Harvassa kehityskeskustelussa, johtoryhmän palaverissa tai tiimipalaverissa käydään kuitenkin läpi sitä,
mitkä ovat juuri nyt tärkeimmät tunnusluvut
ja mikä on niiden realistinen tavoitetaso seuraavien kuukausien aikana.
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Kehityshankkeita, projekteja ja tehtäviä
arvioidaan useimmiten yksittäisen suunnitelman toteutumisen suhteen, eli saimmeko projektit valmiiksi oikeassa laajuudessa,
aikataulussa ja työmäärässä. Pahimmassa
tapauksessa tekemättömille töille laitetaan
vielä negatiivinen arvolataus. Toisin sanoen
arvioidaan, kuinka paljon töitä jätimme tekemättä.
Kolmantena haasteena on, että seurattavat tunnusluvut määritetään liikaa siiloittain.
Toisen tiimin tavoite voi pahimmillaan olla
toisen tiimin painajainen. Esimerkiksi tiimi
yrittää tuplata myyntiä, kun toisen tiimin tärkein tavoite on huolehtia alennusten nollatoleranssista. Erityisen haastavaksi tilanteen
tekee, että kumpikaan osapuoli ei tiedä toistensa tavoitteista.

Tunnusluvut on tehty
vaikuttamaan ei seurattavaksi

nähdä, mitä esimerkiksi markkinointi tiiminä
haluaa saavuttaa kuluvan kvartaalin aikana
ja miten se linkittyy koko yrityksen tavoitteisiin ja mitattaviin tunnuslukuihin.
Samalla lisäsimme tiimien sekä jokaisen
työntekijän vastuuta tehtävien ja projektien
miettimisessä, jotta saavutamme tavoitteet.
Näin työntekijät eivät koe tekevänsä heille
määrättyjä tehtäviä, vaan he tuovat aidosti
oman tarmonsa ja osaamisensa yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseen.
Oleellisin kysymys onkin se, kuinka hyvin
saavutimme tunnuslukukohtaiset tavoitteemme, eikä se mitä tehtäviä ja projekteja
teimme. Malli karsii turhat projektit ja tehtävät pois, koska ne eivät edusta kenenkään
tavoitteita.

jöille. Mutta kun tavoite pilkotaan asiakaspysyvyydeksi, myynniksi tai laskutusprosessin
toimivuudeksi, tukee se työntekijää juuri
hänen tehtävässään. Näin ihmiset alkavat
ajatella, mitä minun on tehtävä ensimmäiseksi parantaakseni asiakaspysyvyyttä, jotta
liikevaihtomme kasvaa.
Tunnuslukuihin sidotut tavoitteet asetetaan korkealle ja aikaisempi normaalisuoritus vastaa noin 70 %:n toteutumaa
tavoitteesta. Tämä pakottaa meitä kaikkia
miettimään toimenpiteitä, jotka aidosti vievät asioita eteenpäin. Emme siis saavuta tavoitteita vain toistamalla uudelleen vanhoja
asioita.

Mitattavuus on A ja O

OKR-mallin hienous piilee siinä, että se
auttaa ihmisiä ymmärtämään ja näkemään
oman tekemisen vaikutuksen sekä inspiroitumaan entistä hienompiin suorituksiin. Uusi
toimintatapa on lisännyt työn mielekkyyttä ja
sitouttanut ihmisiä saavuttamaan yhteiset
tavoitteet.

Jotta työntekijät sitoutuvat parhaiten tavoitteiden saavuttamiseen, pitää tunnuslukujen
kehitystä pystyä mittaamaan. Tunnusluvun
pitää myös linkittyä jokaisen työntekijän
arkeen. Liikevaihdon kasvu on esimerkiksi
liian etäinen tunnusluku tavallisille työnteki-

Rohkeasti vastuuta ja
riittävästi tukea

“Minulla on selkeät ja priorisoidut
tavoitteet, joiden toteutumiseen saan
vaikuttaa joka päivä omilla valinnoilla
ja tekemisellä. Ymmärrän myös, miten
tavoitteeni vaikuttavat koko yrityksen
menestymiseen.”
Suvi Nyyssönen, Marketing Specialist

Jussi Pekkala on Visma Solutions Oy:n strategiaja markkinointijohtaja. Jussi uskoo, että kestävä
menestys syntyy rohkeasta vastuunjakamisesta,
tavoitteellisuudesta sekä uskalluksesta myös
epäonnistua.
Visma Solutions Oy:n missio on kehittää suomalaisista yrityksistä kilpailukykyisiä. Yritys tarjoaa
pilvipalveluita, jotka automatisoivat ja tehostavat
yrityksen päivittäisiä toimintoja.

Teimme Visma Solutions Oy:ssä muutoksen
tunnusluvuilla johtamisessa viime vuoden
lopulla ja otimme käyttöön Objectives and
Key Results (OKR) -johtamismallin. Mallia
käyttävät useat tunnetut yritykset kuten
Google, Intel, Yahoo ja Spotify.
“Kyseessä on muutos “keppi- ja
porkkanamittaamisesta” siihen,
mitä voimme oikeasti saavuttaa, jos
jokainen työntekijä ymmärtää, mihin
osa-alueisiin haluamme vaikuttaa.”
Jussi Pekkala
Halusimme muuttaa toimintaa läpinäkyvämmäksi eri tiimien välillä. Nykyisin jokainen yrityksemme työntekijä voi halutessaan
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Asiakastarina:

Lähdimme hakemaan tehokkuutta
Teksti: Harri Soininen

L
Teksti: Joonas Luukkonen

Löydä lisää aikaa tuottavalle työlle

T

yön kustannuksista on keskusteltu
paljon. Suomessa kilpailukykyä on
lähdetty tehostamaan pidentämällä työpäivää tavoitteena saavuttaa
viiden prosentin tuottavuusloikka. Tarkoittaako työajan lisääminen automaattisesti
tuottavuuden ja laskutuksen paranemista?
Työn kustannus ei vielä kerro, mitä siitä
saadaan vastineeksi. Mikä osa tunneista
on tuottavaa? Työn tuottavuutta voi mitata monella tavalla, mutta lähes jokaisessa
kohtaamassani asiantuntijayrityksessä yksi
tuottavuuden tärkeimmistä avainluvuista
on käyttöaste. Se kertoo karkeasti, kuinka
paljon aikaa käytetään asiakkaisiin ja tuottavaan työhön. Aina, kun tunti kohdistuu asiakkaalle ja projektille, vaikuttaa se katteeseen
ja asiakkaasta saatuun keskimääräiseen
laskutushintaan. Silloinkin, kun asiakkaille
tehty työ ei ole tuottavaa tai laskutettavaa.
Tuottavuus on tärkeää, sillä pienelläkin
tuottavuuden kasvulla saadaan aikaan suuri
muutos yrityksen tuloksessa. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen asiantuntijayrityksen liikevoittoprosentti on keskimäärin noin
10 %. Jos yritys pystyy lisäämään tuottavuuttaan ja laskutustaan viidellä prosentilla, toimien edelleen samalla kustannusrakenteella,
paranee yrityksen kannattavuus jopa 50 %.
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Miten lisätä tuottavaa aikaa?
Mitä viiden prosentin tuottavuus tarkoittaa
työntekijän näkökulmasta? Käytännössä
työntekijälle vapautuu noin puolitoista tuntia
enemmän aikaa käytettäväksi asiakastöihin.
Kehnot prosessit ja käytännöt aiheuttavat
yrityksissä paljon tuottamatonta työtä, virheitä ja laskutusvuotoa. Kuinka monta tuntia
yrityksessänne menee tuntien kirjaamiseen,
matkalaskujen tekoon, laskutusaineiston keräämiseen ja projektiseurannan hiomiseen?
Yksi keino parantaa tuottavuutta on siis
vähentää välttämättömän mutta tuottamattoman työn määrää yrityksessä. Tässä suoraviivaisilla ja läpinäkyvillä prosesseilla sekä
tiedon saatavuudella on merkittävä rooli.
Visma Severa -toiminnanohjausjärjestel-

män kantavana ideana on, että asiantuntijayritys pystyy hallitsemaan koko projektien
toimitusketjun yhdellä työkalulla myynnistä
laskutukseen. Syötä asiakkaisiin, projekteihin ja laskutukseen liittyvät tiedot vain
kerran ja hyödynnä niitä muissa prosessin
vaiheissa, kuten laskutuksessa, tuntikirjauksissa ja raportoinnissa automaattisesti. Kun
koko toimitusprosessia voi tarkastella kokonaisuutena yhdessä järjestelmässä, huomaa helpommin mahdolliset pullonkaulat ja
liiketoiminnan kehittämistarpeet. Näin pystyt
korjaamaan ongelmakohdat tehokkaammin.
Nostaako työajan pidentäminen sinun
tuottavuuttasi? Vai voiko arkeasi tehostaa
hiomalla yrityksen sisäiset prosessit fiksummiksi?

Joonas Luukkonen on Visma Severan myyntipäällikkö.
Hänellä on pitkä kokemus suomalaisten asiantuntija- ja
projektiorganisaatioiden toimintaympäristöstä sekä
prosessien kehittämisestä.
Visma Severa on asiantuntijayritysten toiminnanohjaukseen
tarkoitettu pilvipalvelu, joka on suunniteltu auttamaan
asiakas- ja projektinhallinnassa, työajanseurannassa sekä
laskutuksessa.

oppuvuodesta 2014 päätimme päivittää ydinliiketoimintaamme tukevat
järjestelmät paremmin tarpeitamme
vastaaviksi yhdessä yössä. Samalla
tartuimme mahdollisuuteen toimia tehokkaammin, parantaa toimintaamme ja keskittyä omaan ydinosaamiseemme.
Ennen käytimme yrityksessämme erinäisiä järjestelmiä, joissa tietoa siirrettiin mm.
Excel-tiedostojen ja muiden sovellusten
kautta järjestelmästä toiseen. Vaikka tiedonsiirto eri järjestelmien välillä oli toimivaa, se
oli kuitenkin työlästä ja haavoittuvaa. Lisäksi
järjestelmät tukivat enemmän taloushallinnon kuin projektiliiketoiminnan tarpeita. Tajusimme, että silloiset järjestelmämme olivat
jääneet päivittämättä ja aloimme kartoittaa
tarpeisiimme sopivaa järjestelmää.
Hyvän toiminnanohjausjärjestelmän pitää
olla looginen ja systemaattinen, ja se ohjaa
projektin toteutusta koko projektin elämänkaaren ajan. Lisäksi halusimme yhdistää
projektihallinnon ja taloushallinnon toisiinsa
saavuttaaksemme tehokkuutta. Päädyimme
Visma Severa -toiminnanohjausjärjestelmään, sillä koimme sen vastaavan näihin
tarpeisiin hyvin.

Ongelmaton käyttöönotto yllätti
Aluksi olin erittäin skeptinen Severan käyttöönoton onnistumiseen, koska olemme iso
yritys eikä tuotantoa voitu tietysti missään
vaiheessa keskeyttää. Vaikka siirryimme
Severan käyttöön yhdessä yössä, olin yllättynyt, ettei järjestelmän käyttöönotossa ollut
mitään ongelmia.

Ongelmattomaan käyttöönottoon vaikutti,
että rakensimme yhdessä Severan tukihenkilön kanssa järjestelmän ympäristön meille
sopivaksi. Meillä oli jo hyvät käytännöt ja
kaikki data olemassa, jotka siirsimme Severaan. Kolmen kuukauden aikana, jolloin
rakensimme ympäristöä, vastasi tukihenkilö
hyvin kysymyksiimme. Muutimme myös joitakin omia pinttyneitä tapojamme esimerkiksi
tuntikirjauksissa ja läpinäkyvyydessä.

si ja parantamiseksi. Parasta kuitenkin on,
että tehokkuuden myötä olemme voineet
keskittyä paremmin ydinosaamiseemme eli
suunnittelu- ja projektipalveluiden tuottamiseen. Nykyaikaisten ja integroitujen suunnittelujärjestelmien tukemana voimme tarjota
asiakkaillemme toivotun lopputuleman niin
projektin talouden, suunnittelun kuin toteutuksen saralla.

Saavutimme halutut tulokset
Severan avulla olemme saavuttaneet toivottua tehokkuutta. Esimerkiksi projektihallinto
ja raportointi ovat laadukkaampia. Tuntiseuranta on muuttunut helpommaksi, koska
tunnit voi kirjata milloin vain ja kaikki voivat
seurata omia tuntikertymiä. Olemme myös
huomanneet, että laskutus on selkeytynyt ja
nopeutunut. Kun tiedot ovat joka hetki kunnossa Severassa, ei laskua tehdessä ilmene
epäselvyyksiä.
Severalla hallinnoimme kaikki asiakastyöt
ja sisäiset projektit. Projektikortti avataan
meillä jo tarjousvaiheessa, jolloin myynti hallinnoi sitä. Kun tarjous muuttuu tilaukseksi,
siirretään projektikortti saman tien Severassa projektipäällikölle. Näin projektikortti
ohjaa loogisesti projektipäällikön toimintaa
ja sitouttaa mukaan kaikki sidosryhmät resursoinnin kautta.
On positiivista, että Severan asiakkaana
olemme saaneet äänemme kuuluville. Järjestelmätoimittaja on ollut meihin aktiivisesti
yhteydessä, ja olemme voineet kertoa omat
mielipiteemme järjestelmän kehittämisek-

Harri Soininen vastaa CTS Engtec Oy:n projektihallinnosta sekä mekaanisesta suunnittelusta.
Hänellä on yli 25 vuoden kokemus suunnittelusta
ja projektien onnistuneista läpiviemisistä niin
kotimaassa kuin ulkomailla. Hän on ollut kehittämässä ”in-house”-ohjelmana käytettyä projekti- ja
resurssienhallintajärjestelmää ja koordinoinut
Visma Severa- ja Netvisor-ohjelmien integroitua
käyttöönottoa yrityksessään.
CTS Engtec Oy tuottaa konsultointi-, suunnittelu- ja projektinhoitopalveluja eri kokoisiin investointihankkeisiin niiden esiselvityksistä lopullisiin
toteutuksiin kotimaan ja ulkomaan asiakkaille.
Yrityksellä on liiketoimintaa useilla eri sektoreilla:
metsä-, energia-, metalli ja kaivos-, kemia- ja petrokemia- sekä ICT-sektoreilla. Yritys työllistää n. 120
henkilöä eri toimipisteissä Suomessa ja Pietarissa.

Kirjoittajat: Hanna Rantonen ja Terhi Jaakonsaari
Solitalaisia yhdistää arvot ja matkaoppaus.
Nojaamme arvoihimme niin pienissä kuin
suurissa päätöksissä:
Välittäminen. Kaikista tärkeintä Solitalla
on asiakkaistamme, työstämme, toisistamme ja itsestämme välittäminen. Työssä
välitämme lopputulosten laadusta, jatkuvuudesta, järkevästä rahankäytöstä ja liiketoimintaa aidosti tukevista ratkaisuista.

Uusi jäsen

Matkaoppaat rakentamassa

Digitaalista
maailmaa
Solita on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Rakennamme asiakkaillemme liiketoimintaa ja palveluja ensimmäisistä ideoista
vaativiin toteutuksiin. Olemme kasvuyritys, joka
on kasvanut kannattavasti 20-30 prosentin
vuosivauhtia. Tällä hetkellä Solitassa työskentelee yli 450 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa.
Solitan liiketoiminta nojaa projekteihin ja jatkuviin palveluihin. Meillä on tällä hetkellä noin 60
projekti- ja palvelupäällikön roolissa toimivaa ihmistä. Hyvän johtamisen ja huippuluokan osaamisen lisäksi kasvua on vauhdittanut laadukas
asiakaspalvelu ja innostava yrityskulttuuri.
Yrityskulttuuri ohjaa vahvasti projektityöskentelyä
Uskomme enemmän toimiviin lopputuloksiin ja asiakkaidemme liiketoiminnalliset tarpeet täyttäviin ratkaisuihin kuin projektibyrokratiaan. Kiveen hakattujen projektityömallien sijaan uskomme ihmisten
välisiin kohtaamisiin, yhteistyöhön, luottamukseen ja aitoon kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa. Prosessit ja työkalut helpottavat
arjen rutiineja, mutta eivät korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta.
Ratkaisujemme pitää skaalautua ja joustaa pitkälle tulevaisuuteen. Samaa joustoa ja mukautuvuutta vaaditaan myös ajattelultamme. Uskomme myös asiakkaidemme ymmärtävän tämän arvomaailman ja sen hyödyt.
Solitalaisen projektityön keskiössä on matkaoppaus. Autamme
ja ohjaamme asiakkaitamme digitalisoituvassa maailmassa kehittämään parempaa liiketoimintaa. Kukin solitalainen on matkaopas
asiakkaillemme omalla tavallaan. Matkaoppaus voi tarkoittaa esimerkiksi syvää teknistä asiantuntemusta, taitoa jäsentää ja muotoilla asiakkaan palvelut innovatiivisesti tai kykyä kannustaa ja ohjata
projektitiimejä huippu suorituksiin.
Matkaoppauteen kuuluu vastuu itse matkan onnistumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta, hienosta kokemuksesta ja tinkimättö32
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Rohkeus. Etsimme rohkeasti timanttisia
ratkaisuja ja uskallamme kyseenalaistaa silloin, kun sille on tilausta. Matkaoppaat näyttävät esimerkkiä ja suuntaa.
Intohimo. Intohimomme on asiantuntemuksen kehittäminen, ratkaisujen tuottaminen ja asiakkaan liiketoiminnan
parantaminen.
Rentous. Samalla kun hoidamme asiat
ammattimaisesti ja laadukkaasti, meidän kanssamme tekeminen on rentoa ja
sujuvaa.

Erityismaininta vahvalle
retrospektiivikulttuurille
mästä laadusta. Erityisesti matkaoppaus tarkoittaa meille rohkeutta
kokeilla ja oppia jatkuvasti uutta. Jokaiselta solitalaiselta vaaditaan
rohkeutta haastaa itseään ja asiakastaan, sanoa omat näkemyksensä ääneen. Näiden kulmakivien varaan nojaa myös projektityömme.

Asiakkaan saama arvo on
projektiemme keskeisin mittari
Asiakkaan projektista saama hyöty on meille tärkeää. Projektin tavoitteet määritellään projektin alussa asiakkaan kanssa yhdessä.
Rahallisten hyötyjen lisäksi ne voivat liittyä esimerkiksi työ- tai asiakastyytyväisyyteen, ajan säästymiseen tai virheiden määrän vähentymiseen. Perinteisten projektimittareiden lisäksi pyrimme mittaamaan asiakkaan lopputuloksista saamaa arvoa jo projektin aikana.
Projektin sisältöön ja suuntaan tehtäviä muutoksia arvioidaan asetettuja tavoitteita vasten.
Tahtotilamme ei ole yksittäisten projektien toimittamisessa, vaan
pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa. Usein projekti on
meille tapa käynnistää syvällinen, luottamukseen perustuva kumppanuus ja laajentaa yhdessä tekemistä. Haluamme irti tilaaja-toimittaja-asetelmasta. Tekemällä töitä tiiviisti yhdessä pääsemme pidemmälle kuin yksin.
Rohkeus ja välittäminen korostuvat kaikessa mitä teemme. Työtä
ohjaa aito kiinnostus asiakkaita kohtaan. Jokaisen solitalaisen vastuulla on omalta osaltaan ymmärtää asiakkaiden toimintaympäristöä
ja loppukäyttäjien tarpeita. Tämän perusteella valitsemme aina tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut ja toimintatavat. Solitalla ”pulkka
ei jää puolimäkeen”, niin kuin eräs asiakas on joskus todennut.

Projektipäällikkömme ovat
intohimoisia monitaitureita
Monipuoliset työnkuvat ja kehitysmahdollisuudet takaavat, että Solitalla viihdytään. Kannustamme rohkeaan kokeiluun ja ottamaan

erilaisia rooleja. Monipuolisesta osaamisesta ja laaja-alaisesta ajattelusta hyötyvät asiakkaiden lisäksi niin yritys kuin erityisesti ihmiset
itse.
Projektin- ja palvelunhallinnan perustaidot (kuten projektien suunnittelu ja käynnistäminen, talouden hallinta, sidosryhmätyöskentely, riskien hallinta ja ennakointi, muutosten läpivienti ja yllättäviin
tilanteisiin reagointi) ovat projektipäälliköidemme osaamisen ydin.
Erityisesti perustaidoissa korostuu kyky johtaa ja motivoida ihmisiä
omalla esimerkillä, kyky omistautua ja tarttua rohkeasti myös vaikeisiin asioihin.
Jokainen solitalainen rakentaa kuitenkin arkensa omien intohimojensa ja vahvuuksiensa päälle. Niinpä puhtaan hallinnollisen roolin
sijaan projektipäällikkömme ovat arjen monitaitureita, joilla on kyvykkyyttä esimerkiksi asiakkaiden konsultointiin, määrittelyyn, koodaamiseen, testaamiseen tai product ownerin rooliin. Tämä juuri on solitalaista matkaoppautta, jolla haluamme tuottaa arvoa asiakkaalle.

Rento työyhteisö luo edellytykset
kehittyä ja uudistua
Solitan liiketoiminta rakentuu työhönsä rohkeasti ja intohimoisesti
suhtautuvien huippuasiantuntijoiden varaan. Tämä vaatii rekrytoinnilta paljon, jotta löydämme ja tunnistamme parhaan potentiaalin.
Rekrytoimme vain ja ainoastaan arvomaailmamme aidosti jakavia
ihmisiä ja laaja-alaisesti eritaustaisia ihmisiä. Projektipäälliköiden
taustat vaihtelevat koodaajasta liiketoiminnan syväosaajaan ja juniorista kokeneisiin konkareihin.
Itseohjautuvat osaamisyhteisöt ovat arjessa keskeinen keino
kehittää osaamistamme ja toimintaamme. Jokaisella solitalaisella
on mahdollisuus perustaa osaamisyhteisö haluamansa aihepiirin
ympärille ja osallistua minkä tahansa osaamisyhteisön toimintaan
omasta roolistaan ja työnkuvastaan riippumatta. Jokaisella on käytettävissään 15 päivää vuodesta osaamisen kehittämisen panosta,

jonka voi käyttää osaamisyhteisöihin, mentorointiin, itseopiskeluun
ja koulutuksiin oman valintansa mukaan.
Solitan omat projektipäällikköpäivät järjestetään pari kertaa vuodessa. Projektipäällikköpäivien tavoitteena on kehittää projektitoimintaa ja jakaa arjen kokemuksia. Solita tarjoaa tilaisuuteen fasiliteetit, mutta ohjelma ja sisältö tulee projektipäälliköiltä itseltään.
Tyypillisesti ohjelma on sisältänyt esityksiä ja työpajoja eri aihepiireistä asiakkuuksien johtamisesta rotaatiokulttuuriin. Arjen onnistumisista ja oppimiskokemuksista jaamme myös tietoa hyvin avoimessa
hengessä niin chatissa kuin blogikirjoituksissakin.
Jatkuva palaute auttaa meitä uudistumisessa ja kehittämisessä.
Projektien aikana keräämme säännöllisesti palautetta koko projektitiimiltä kattaen sekä asiakkaan että Solitan edustajat. Tällä varmistetaan, että pystymme reagoimaan asioihin välittömästi ja korjaamaan
suuntaa, jos tarvetta ilmenee.
Erityismaininnan voisi lopuksi vielä antaa vahvalle retrospektiivikulttuurille. Hyödynnämme retroja sekä sisäisen toimintamme
kehittämisessä että projektitoiminnassa asiakkaidemme kanssa.
Retrojen avulla pyrimme nostamaan projektien ongelmia ja onnistumisia nopeasti esiin, kehittämään tiimin toimintaa ja yhteishenkeä ja
luomaan lisäarvoa auttamalla tiimejä toimimaan entistä paremmin.
Solitalla toimii fasilitoinnin huippuammattilaisista koostuva retrotiimi, jonka voi tilata fasilitoimaan retrospektiivin avaimet käteen -periaatteella. Heille kuuluu omalta osaltaan iso kiitos myös solitalaisen
projektikulttuurin jatkuvasta kehittymisestä.

Hanna Rantonen (vas.) ja
Terhi Jaakonsaari luotsaavat
Solitan projekteja.
Projektipäällikön töiden
lisäksi Hanna vastaa
projektien resursoinnista ja
Terhi toimii tiimipäällikkönä
projektipäälliköille.
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RYHMÄNÄ PROJEKTIPÄIVILLE
Projektipäivien ryhmäpaketit mahdollistavat edullisen tavan
osallistua. Tarjoamme vähintään viiden hengen ryhmille

2 päivän lippu

760 €

1 päivän lippu

580 €

Julkinen sektori 2 pv

620 €

Julkinen sektori 1 pv

500 €

• Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24%

Opiskelija 2 pv

200 €

• Hinnat sisältävät ohjelman mukaiset tarjoilut sekä

Opiskelija 1 pv

130 €

• Projektiyhdistyksen jäsenet saavat 70 euron alennuksen normaalihinnoista

edullisen osallistumismahdollisuuden Projektipäiville.
Tervetuloa yhdessä Projektipäiville!

• Päällekkäisalennuksia ei myönnetä
Project Cocktail -tilaisuuden (1.11.2016)

P L AT I N A K U M P PA N I T

K U LTA K U M P PA N I T

H O P E A K U M P PA N I T

silverbucket

OHJELMA SISÄLTÄÄ:
• Kolme keynote-puheenvuoroa
• 16 puolen päivän seminaarikokonaisuutta

OSALLISTUJAPROFIILI

OSALLISTUJAPROFIILI 2015

P R O N S S I K U M P PA N I T

• n. 60 asiantuntijapuheenvuoroa
• 17 tietoiskupuheenvuoroa
• Ryhmäkeskusteluita
• Project Cocktail -tilaisuuden

43 % Projekti-

38 % Ylin johto,

johtoryhmä,
yksikön/osaston johtaja,
PMO:n johto,
kehityspäällikkö,
projektitoimisto/
asiantuntija

päällikkö

• 3 - 6 Projektiyhdistyksen SIG-tilaisuutta, jotka
järjestetään maanantaina 31.10.2016 ja
keskiviikkona 2.11.2016.
*Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin*

Projektinjohtaja
4%

Projektiryhmän jäsen
1%

14 % Muu

OTA YHTEYTTÄ

Samuli Karjalainen
Kumppanuudet ja sisältöihin liittyvät asiat
GSM +358 44 066 6733
samuli@momentti.fi

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: WWW.PROJEKTIPAIVAT.FI

Pekka Käyhkö
Ryhmätarjoukset
GSM +358 44 276 3010
pekka@momentti.fi

Toteuta voittavia
projekteja
Projektien hallinta voi kuulostaa kovin mekaaniselta puuhalta.
Tehdään asioita suunnitelman mukaisesti tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulun ja budjetin sallimissa raameissa. Välillä
kirjataan "Exceliin" toteutuneita kuluja ja päivitetään ennustetta tulevasta. Projektityö on kuitenkin pohjimmiltaan inhimillistä
toimintaa, jossa haasteena on, miten saada ihmiset toimimaan
innostuneesti, tehokkaasti, ylimääräisiä kuluja välttäen ja aikaa
hukkaamatta. Onnistuneen projektin menestystekijöitä ovat motivoituneet, ammattitaitoiset ja osaavat ihmiset.
Teksti: Ari Suominen

Tule Projektipäiville
Messukeskukseen
1.-2.11.2016
tapaamaan
Microsoftin
edustajia ja
näkemään
esimerkkejä
Microsoft PPM
-ratkaisun käytöstä
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ilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää projektien toistuvaa onnistumista myös muuttuvassa markkinatilanteessa.
Onnistumisen
elementit vaihtelevat, mutta parhaat tulokset saavutettaneen organisaatioissa, joissa
on sovitut ja käyttöön ”ajetut” projektitoimintamallit ja niitä tukevat työkalut. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät toimintamallia, jossa voidaan jatkuvasti arvioida
projektien arvoa ja hyödyllisyyttä valittujen
päämäärien kautta. Pelkät mallit ja työkalut
eivät riitä, vaan onnistumisen avaimiin kuuluu organisaatio ja toimintakulttuuri, jossa
muutoksia ei pelätä vaan aktiivisesti hallitaan.

Anna projektipäällikön
keskittyä johtamiseen
Projektipäällikkö on projektin avainresurssi. Hän vastaa projektin onnistumisesta.
Samalla, kun häneltä odotetaan onnistumisia vaikeissakin muutostilanteissa, hänelle
täytyy antaa parhaat edellytykset projektien
läpiviemiseksi. Projektipäällikkö tarvitsee
ammattitaitoisen projektityöryhmän sekä
nykyaikaiset projektityökalut, jotka tukevat
projektien läpivientiä. Parhaimmillaan projektityökalut automatisoivat prosesseja ja
työvaiheita sekä auttavat projektipäälliköitä
keskittymään olennaiseen, eli projektien johtamiseen ja hallinnointiin.
Jos projektipäällikkö joutuu keräämään
erikseen projektityöryhmältä tiedot tehtävien edistymisestä ja kustannusten toteutumisesta, hän kuluttaa aikaansa tehottomasti
tilannekuvan päivittämiseen. Tiedon keruun
voi delegoida tehtävien ja tuotosten toteuttamisesta vastaaville henkilöille, jolloin projektipäällikkö voi keskittyä riskien ennakointiin,
poikkeamien hallintaan ja projektien johtamiseen. Raporttien tuottamisen voi automatisoida, kun luodaan käytännöt ja niitä tukevat järjestelmät, joilla ylläpidetään oikeaa ja

ajantasaista tietoa projektin edistymisestä.
Pelkästään näiden kahden kokonaisuuden kuntoon saattamisessa ajalliset ja
rahalliset säästöt voivat olla merkittäviä.
Olennaista on se, että projektipäälliköllä
on luotettava ja ajan tasalla oleva näkymä
oman projektinsa tilaan, ja hän pystyy reagoimaan muutostarpeisiin nopeasti. Näin
koontinäkymiin saadaan nostettua päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa. Parhaimmillaan projektipäällikön näkymä integroituu
tehtävätasolta koko projektitoiminnan kattavaan ylätason tilannekuvaan, joka muodostuu automaattisesti projekteista ylös salkkutasolle.

Tasapainota osaamisen tarve,
kapasiteetti ja saatavuus
Hyvä tehtävien ja tuotosten suunnittelu ja
seuranta eivät vielä varmista onnistumista.
On myös huolehdittava siitä, että projekteissa on käytettävissä oikeaa osaamista oikeaan aikaan. Resurssien käytön suunnittelu
on tärkeä osa keskitettyä projektien hallintaa. Kilpailukykyinen organisaatio pystyy
joustavasti tasapainottamaan resurssitarpeet, käytettävissä olevan kapasiteetin ja
resurssien oikea-aikaisen saatavuuden.
Projektin suunnitteluvaiheessa projektipäällikkö selvittää, mitä resursseja projektin
toteuttamiseen tarvitaan ja varmistaa sopivien resurssien saatavuuden. Jos resursseja
tarvitaan projektiorganisaation ulkopuolelta,
resurssien varaaminen voi edellyttää resurssien omistajan hyväksyntää. Resurssien käytön suunnittelu tehdään projektin tarpeiden
mukaan alhaalta ylös.
Salkkutasolla resurssitarpeet pitäisi
pystyä suunnittelemaan liiketoimintasuunnitelmien perusteella hyvissä ajoin, jotta
varmistetaan organisaation kyky toteuttaa
suunnitellut hankkeet. Resurssien käyttö
suunnitellaan osana projektisalkun hallintaa
ylhäältä alas.
Parhaat tulokset saavutetaan, kun projektiorganisaatiossa suunnitellaan resurssien
käyttöä molemmilla tasoilla ja suunnittelun
tukena käytetään projektityökalua, joka tarjoaa kyvyn resurssien hallintaan sekä yksittäisten projektien että projektisalkkujen
tasolla. Miten teidän organisaationne projekteissa varmistetaan riittävä resursointi ja
tarvittava osaaminen?

Luo edellytykset
tehokkaalle tiimityölle
Moderni työympäristö on verkottunut ja
virtuaalinen. Projekti voi yhdistää samaan
tiimiin osaajia, jotka tekevät työtään eri
puolilla maailmaa. Samalla kun uudet viestintäteknologiat mahdollistavat työskentelyn
yli maantieteellisten ja aikarajojen, ne luovat
uusia vaatimuksia toimiville työtavoille. Projektipäällikön johdolla projektissa sovitaan,
miten projektissa hoidetaan rutiinit, kuten
kokouksien pitäminen, edistymisen raportointi ja asiakirjojen käsittely. Uusien työtapojen ja välineiden tehokas hyödyntäminen
luo osaltaan edellytykset projektitiimin motivoituneelle työskentelylle.

Onnistuneen
projektin
menestystekijöitä
ovat motivoituneet,
ammattitaitoiset ja
osaavat ihmiset
Nykyaikainen projektijärjestelmä tarjoaa
projektiorganisaatiolle keskitetyn ratkaisun
työskentelyyn verkossa ajasta, paikasta ja
päätelaitteesta riippumatta. Projektityötilat
mahdollistavat tiedon tuottamisen, välittämisen ja julkaisun projektitiimille ja sidosryhmille helposti ja turvallisesti. Keskitetty
yhteistyöalusta kytkee yhteen projektin aikataulun suunnittelun, tehtävien hallinnan,
asiakirjojen käsittelyn, projektinaikaiset
keskustelut (sosiaalisen median välinein),
virtuaalikokoukset muistioineen sekä edistymisen seurannan.

eri suunnista: Ylhäältä projektisalkun tasolta
alas yksittäisten projektitehtävien tasolle ja
tulevien hankkeiden budjeteista päättyneiden projektien toteutuneisiin kustannuksiin.
Yhtenäinen kokonaisuus tekee mahdolliseksi arvioida luotettavien mittareiden avulla
projektiorganisaation kykyä toteuttaa valittua strategiaa.

Luotettava ratkaisu
koko liiketoiminnalle
Projektijärjestelmän tulee skaalautua projektitoiminnan tarpeiden mukaan ja palvella
projektiorganisaatiossa toimivia eri rooleja.
Projektityötä pitää pystyä suunnittelemaan
alhaalta ylöspäin ja johtamaan ylhäältä alaspäin. Microsoftin PPM-ratkaisu (Project &
Portfolio Management) skaalautuu projektipäällikön työkalusta koko liiketoiminnan tarpeisiin ja kattaa kaikki projektityön keskeiset
tarpeet: salkunhallinnan, projektinhallinnan,
resurssinhallinnan ja ryhmätyöskentelyn.
Microsoft PPM voidaan toteuttaa paikallisena järjestelmänä tai hankkia pilvipalveluna (Microsoft Office 365) ja se voidaan
integroida muihin liiketoimintajärjestelmiin.
Microsoftin projektin- ja salkunhallinnan ratkaisuja hyödyntää jo yli 20 miljoonaa käyttäjää. Lisätietoa ratkaisuista www.microsoft.
fi/project.

Toteuta strategiaa
Organisaation projektikulttuuri syntyy määrätietoisen projektikyvykkyyden kehittämisen,
prosessien toteuttamisen ja projektijärjestelmien hyödyntämisen yhteisvaikutuksena.
Hyvin toimiva projektiorganisaatio toteuttaa
projektit suunnitelmallisesti ja asetettujen
päämäärien mukaisesti. Strategiaa ei suunnitella eikä toteuteta projektijärjestelmällä,
mutta järjestelmän tuottama tilannekuva on
korvaamaton, kun arvioidaan käynnissä olevien ja suunniteltujen hankkeiden vaikutusta
strategian toteutumiseen.
Hyvä projektijärjestelmä yhdistää ylätason
pitkän aikavälin suunnitelmat ja yksittäisten
projektien tiedot yhtenäiseksi yhden totuuden lähteeksi. Järjestelmän avulla projektiorganisaation toimintaa voidaan tarkastella

Ari Suominen
Tuote- ja ratkaisupäällikkö
Microsoft Oy
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Teksti: Markku Rehberger

Strategiasta projektiin –

Digitalisaation
kehittämisen viitekehys
Kun strategian suunnittelun ja toteuttamisen välinen yhteys on katkennut, satunnaisille projektiideoille esitetään takaperoisesti kyseenalaisia perusteluja, subjektiivisia laskelmia ja tyhjiä
myyntipuheita projektin yhteydestä strategiaan. Kyberajan markkinadynamiikassa ei ole varaa
jättää yrityksen kehittämistä sattuman varaan. Tarvitaan läpinäkyvä ja jäljitettävä tapa johtaa
oikeasta strategiasta oikeat projektit.
Kirjoitin PT-lehdessä aiemmin (1/2015, 1/2016) projektikulttuurista ja teknologian hyödyntämistä tukevista johtamisjärjestelmistä. Täydennän trilogian avaamalla tarkemmin modernia
strategiaprosessia, joka tuottaa suoraan perustellun ja kattavan ’digistrategian’, sekä sitä toteuttavan projektiportfolion. Pidin tästä aiheesta esityksen European PPM Excellence Summittapahtumassa Berliinissä kesäkuussa 2016, esitysmateriaali ’Strategy-to-Project’ on LinkedIn
Slideshare-palvelussa nimelläni.
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Juoksuhautojen aika on ohi
Strategiaprosessissa on tunnistettava tulevaisuudessa mahdolliset, ulkopuolisista
tekijöistä johtuvat markkinoiden epäjatkuvuuskohdat, ’disruptiot’, sekä myös tilaisuudet rakentaa niitä itse.
Disruptioiden lähteitä on monia, esimerkiksi lainsäädäntö (sääntelyn vapauttaminen), luonnonkatastrofit (maanjäristys Piilaaksossa), ja niin edelleen, mutta ehkäpä
yksi yleisimmistä on kuitenkin teknologia.
Sitä on kaikkien käytössä ja se kehittyy nopeasti. Toisaalta kilpailijat eivät vapaaehtoisesti jaa tietoa aikeistaan, jos salassapito
luo yllätyksen edun.
Teknologiaan liittyvien disruptioiden lähteet voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: Tuoteinnovaatiot ja toimitusketjuinnovaatiot. Edellisessä ydintuote tai –palvelu
muuttuu olemukseltaan toiseksi (esimerkiksi viestintä kirjeestä sähköpostiin), jälkimmäisessä muuttuu toimintatapa yrityksen
sisällä ja ympäröivän verkoston kanssa (esimerkiksi kauppa kivijalasta verkkoon).
Vanha sanonta ’Business is War’ on lähempänä totuutta kuin koskaan ennen.

Yritysten täytyy toimia kuten puolustussektori: Tiedustelun, eli siviilitermein ympäristön
seurannan pitää olla laajaa ja perusteellista,
tiedon keruusta analyyseihin. Jokin yksittäinen uusi
tiedonkappale
saattaa
muuttaa tilannekuvan täysin, ja sen myötä strategian. Strategiasykli ei voi
kestää vuosia, sen täytyy
olla reaaliaikainen.
Toisaalta strategisen
kyvykkyyden rakentaminen vie edelleenkin aikaa,
parhaimmillaankin kuukausia, yleensä vuosia. Rahaakin saattaa
kulua.
Vääriin projekteihin ei enää ole varaa.
Strategiaprosessin täytyy rakentaa se kokonaiskuva, jonka yhteydessä pystytään varmuudella päättelemään suuri ja kriittinen
’oikeiden projektien’ joukko, yrityksen kehittämisohjelma. Yrityksen toiminnan rakentaminen siilojen tilkkutäkkinä, satunnaisten
projektien tuloksena, ei yleensä johda ylivertaiseen kilpailukykyyn.

Joka pelätyn teknologian taitaa
Teknologian merkitys tuoteinnovaatioissa
on intuitiivisesti helppo ymmärtää. Maallikollekin lienee itsestään
selvää, miksi kännykät,
tabletit, tietokoneet, sähköposti ja pikaviestimet
voittavat kirjepostin.
Sen sijaan teknologian,
ja erityisesti tietotekniikan potentiaali toimitusketjujen tehostamisessa
näyttää olevan edelleen
’Best Kept Secret in The
Industry’, vielä vuosikymmenien menestystarinoiden jälkeen. Verkkokaupat ovat näkyvin esimerkki uusista
toimitusketjuista, mutta monien muidenkin
tunnettujen markkinavalloitusten takana on
nimenomaan toimitusketjun ylivoima, ja siellä tietotekniikan älykäs hyödyntäminen.
Tietotekniikka tukee suorituskykyisen toimitusketjun laajentamista globaaliin mittakaavaan. Tämä mahdollisuus on myös kilpailijoilla. Strategiatyössä on syytä olla kartalla
tästä kilpavarustelusta.

Modernissa
strategiatyössä
ennakoidaan ja
suunnitellaan
disruptioita
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Iskukyvyn
maksimointi
edellyttää
tiukkaa
fokusointia

Strategiasykli ei voi kestää vuosia
Dilemma
Teknologian hyödyntämisen osaaminen luo
strategista etua, mutta tyypilliselle yritykselle
tietotekniikka näyttäytyy hallitsemattomana
ongelmana. Organisaatioiden johtamismallit
ja yritysten roolit toimitusketjussa ovat perintöä ajalta ennen tietotekniikkaa. Päänsärky
on sikäli itse aiheutettua, ja myös itse korjattavissa.

Muuta peliä
Perinteinen strategiaprosessi ohjaa luontaisesti rakentamaan yrityksen tarinaa nykytilan jatkumona. Disruptioiden maailmassa
prosessin alkuun on lisättävä tarkastelu,
onko yritys ylipäänsä kehityskelpoinen tulevaisuuden kilpailuun. Jos ei ole, omistajien
kannattaa pelastaa varansa hallitusti. Romutettavaa laivaa ei kehitetä, ei myöskään
upoteta (Elop), vaan se ajetaan suunnitellusti purkutelakalle.
Analyysin lähtökohdaksi luodaan oletus
tulevaisuuden kilpailuympäristöstä. Tähän
käytetään mahdollisimman laajaa ja syvää
kuvaa oman ja läheisten toimialojen toimitus- ja arvoketjuista. Skenaariosuunnittelulla
pelataan todennäköinen lopputilanne. Tästä
oletusympäristöstä tunnistetaan sellainen
osa ketjua, jossa nähdään asiakkaat, aidot
tarpeet, ja yritykselle kiinnostava arvontuottomahdollisuus.
Seuraavaksi suunnitellaan puhtaalta pöydältä ideaaliyritys, joka toimisi mahdollisimman tehokkaasti edellä kuvatussa pelitilassa. Markkinan uudet tulokkaat tekisivät juuri
näin, ja se asettaa riman myös nykyisille pelaajille.
Sen jälkeen yrityksen nykyistä olemusta
verrataan edellä mainittuun ideaaliin, tunnistetaan erot nyky- ja tavoitetilan välillä. Jos
kehitysvaje on kurottavissa kiinni, lähdetään
suorittamaan vastaavasti kehitysinvestointiprojekteja. Jos vaje näyttää liian suurelta,
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lähdetään divestointiprojektien, tai suoraan
yrityksen myynnin kautta pelastamaan varoja kannattavampaan toimintaan. Omistajat
voivat investoida edellä tunnistettuun houkuttelevaan markkinatilaan, tai vaihtaa aivan muihin sijoituskohteisiin.
Näin toimivan yrityksen projektiportfolio
määrittyy valitun strategisen kontekstin mukaan; ollaanko kehittämässä vai ajamassa
toimintaa alas. Näissä vaihtoehdoissa portfolion sisällöt ovat merkittävästi erilaiset.

Valitse taistelusi
Tulevaisuuden kilpailuympäristö hahmotetaan tarkastelemalla ketjujen eri toimijoiden
välistä kanssakäymistä: Vaihdantaa (tuote,
raha, tieto) ja vaihdannan tapaa (prosessit).
Jokaisen prosessin kohdalla arvioidaan,
miten prosessin standardointi ja automaatio
tietotekniikan avulla muuttaisi toimijoiden
suhdetta, kenen etu olisi muuttaa toimintatapaa ja miksi. Kun pitkien toimitusketjujen
tai kokonaisten ekosysteemien läpi iteroidaan erilaisia skenaarioita, saattaa paljastua toimitusketjun kehittämispotentiaalin
lisäksi myös tilaa aivan uusille tuote- ja palveluinnovaatioille.
Skenaariosuunnittelun yleisten periaatteiden mukaisesti valitaan joukko skenaarioita, joiden arvioidaan todennäköisimmin
toteutuvan, ulkopuolisten tekijöiden sekä
omien aktiivisten valintojen johdosta. Tässä
ei rajoituta yrityksen nykyiseen toimintaan,
vaan ajatellaan omistajan kaikkia erilaisia
mahdollisuuksia vaikuttaa markkinaan.
Tämä kuva pidetään oletuksena tulevasta
kilpailuympäristöstä.
Oletetusta ympäristöstä valitaan haluttu
’pelitila’, joka ilmaistaan tuote- ja asiakassegmentoinnin kielellä. Olennaista ei ole
tuotteiden ja asiakkaiden nimeäminen, vaan
tuotteiden ja asiakkaiden ominaisuuksien,
piirteiden analyysi. Minkälainen on asiakas,

jota haluamme palvella? Mikä on hänen
syvin tarpeensa, mitä hän arvostaa, miten
ostaminen voidaan tehdä hänelle helpoksi?
Minkälainen tuote, palvelu ja kanssakäyminen täyttää asiakkaan odotukset?
Segmentointi, yhdessä skenaarioiden
kanssa, on tarvittavan yrityksen vaatimusmäärittely. Mitä syvempi, perusteellisempi
ja tarkemmin rajautuva segmentointi pystytään tuottamaan, sen suoraviivaisempaa
on jäsentää ja toteuttaa valitussa kentässä
menestyvä yritys.

Suunnittele joukkue ja varusteet
mission mukaan
Vaatimusmäärittelyn perusteella suunnitellaan asiakasrajapinnasta aloittaen, prosessiarkkitehtuurin kautta kyvykkyyskarttaan
(Business Capability Map) jatkaen, yrityksen
tavoitetilan organisaatio, prosessit ja tietojärjestelmät.
Markkinan uudella tulokkaalla yrityksen
perustaminen tarkoittaisi tämän kuvauksen
perusteella suoraviivaista rekrytointia ja rakentamista. Toimivalla yrityksellä tavoitekuvaa käytetään referenssinä, jota vasten arvioidaan yrityksen kehityskelpoisuus.

Rakentamista ja purkutyötä
Jos kehitysvajetta lähdetään täyttämään,
kyvykkyyskartan merkityt kohdat näyttävät
suoraan portfolion sisällön. Toinen suunta
on lähteä purkamaan nykyiseen yritykseen
sitoutuneita varoja. Silloin pitää vielä erikseen suunnitella tarkemmin, miten tämä
tapahtuu. Tämä suunnittelutyö tuottaa portfolion sisällön.
Yrityksen myynti on nopein ja yksinkertaisin tapa varojen kotiuttamiseen, kun taas
pitkäaikainen alasajo vaatii tasapainottelua
tulovirtojen, resurssien optimoinnin ja asiakaspalvelun volyymin sekä laadun välillä.
Käytännössä usein toteutuu näiden yhdis-

telmä: Yrityksen toiminnan jatkuessa valmistellaan myyntiä ja myydään yritys kerralla tai
osina.
Jos osa yrityksestä kelpaa tulevan toiminnan osaksi, joudutaan lisäksi tasapainottelemaan sisäisen viestinnän ja johtamisen
kanssa kahdessa erillisessä strategisessa
kontekstissa.

Mikä on projekti
Kyvykkyyskartan puuteanalyysi (’Business
Capability Heat Map’) mainittiin projektiportfolion sisällön lähteenä, kun yritystä halutaan edelleen kehittää. Projektit pitäisi myös
käytännössä rajata ja vastuuttaa ’kyvykkyysprojekteina’, joissa projektia johdetaan viemään organisaatio uuteen haluttuun toimintatapaan, tietotekniikan tukemana.

Onni suosii rohkeaa
Tietotekniikkaa edeltävältä aikakaudelta periytyneet tavat luoda yrityksen strategiaa ja
kehityspolkua ovat luonteeltaan ’pitkä päätyyn ja perään’.
Strategiatyöllä saatetaan vain kuorruttaa
status quo uusilla budjeteilla ja tavoiteluvuilla. Jossain ketjun loppupäässä eri tahot
toisistaan riippumatta keksivät haluta ’ITjärjestelmiä’. Yrityksen järjestelmäkartta, ja
myös prosessien kokonaisuus syntyy sarjana yksittäisiä, irrallisia kehitysponnistuksia.
Tätä spagetiksi luonnehdittua tilaa on vaikea
jäsentää ja järjestää uuteen, virtaviivaisempaan muotoon.
Modernissa strategiatyössä ennakoidaan
ja suunnitellaan disruptioita. Korkeampi
riskitaso edellyttää myös korkeampaa tavoitetasoa. Maailmanvalloitus eli ’Global
Dominance’ on sopiva tavoite mille tahansa
yritykselle. Mikä ei kasva, se kuihtuu ja poljetaan maahan.
Kilpailuympäristön analyysissä täytyy
käyttää huomattavasti laajempaa ja syvem-

pää tarkastelua kuin mihin on totuttu. Pintapuolinen markkinaosuuksien tarkastelu
ei riitä. Toimitus- ja arvoketjujen tarkastelu
prosessien tasolla kertoo, miten ja miksi
lisäarvoa ja kilpailukykyä syntyy tai tulee
syntymään. Prosessien standardoinnin ja
automaation mahdollisuus pitää huomioida
muiden pelureiden liikkeiden arvioinnissa.
Skenaariosuunnittelun keinoin hahmotetaan
jäsennelty ja perusteltu kuva tulevaisuuden
kilpailuasetelmista.

Omistajien varat on säilytettävä
Yrityksen johtamisessa korostuu johdon vastuu omistajien varojen säilyttämisestä. Sen
alapuolella kaikki on vain väliaikaista, jatkuvassa muutostilassa.
Yrityksen muutosmatkalla täytyy ymmärtää realismin rajat. Jos peli muuttuu ratkaisevasti, vanhasta pelaajamateriaalista ei
ehkä saada uutta voittajajoukkuetta. Omaisuuserien transformaatio, yritysten ostaminen, pilkkominen ja myynti ovat yritysjohdon
arkisia työkaluja.
Tietotekniikassa, ja kehittämisessä muutenkin täytyy hahmottaa ratkaisujen odotet-

tu elinkaari. Odotetuista hyödyistä tehdään
jatkuvasti herkkyysanalyysiä; miten kehitysinvestointien arvo ja merkitys muuttuvat
mahdollisten tulevien muutosten myötä. Dynaaminen maailma ei suosi pitkiä takaisinmaksuaikoja.

Portfolio ei ole sattuma
Iskukyvyn maksimointi edellyttää tiukkaa
fokusointia. Tuote- ja asiakassegmentoinnin
tasolla tulee hakea syvällistä ymmärrystä
pelikentästä ja sen rajoista.
Projektiportfolio jäsennetään yhtenäisen,
jatkuvan suunnitteluprosessin kautta. Kaikenlainen tiedustelutieto ja satunnaiset ideat syötetään samaan strategiasuunnittelun
kehikkoon, jossa aina jäsennetään niiden
suhde kokonaiskuvaan.
Portfolio ei ole sattumaa eikä kilpahuudannan tulos, vaan se edustaa ajantasaista
tilannekuvaa, ja yrityksen johdon perusteellista harkintaa. Kyse ei ole vain olemassa
olevan kehityskapasiteetin allokoinnista,
vaan todellisen kehitystarpeen tunnistamisesta, priorisoinnista ja kapasiteetin sovittamisesta siihen.

Markku Rehberger on sertifioitu yritysarkkitehti ja
projektipäällikkö.
Hänellä on yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan ja
tietotekniikan kehittämisestä, yksityisellä sektorilla
ja julkishallinnossa, sekä toimittajan että asiakkaan
puolella. Markku toimii Lemminkäisen tietohallinnossa
projektipäälliköiden esimiehenä.
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rojektien toteutukseen liittyvät riskit ovat
kasvaneet vuosikymmenien saatossa.
Tämä on seurausta siitä, että projekteja
toteutetaan enenevässä määrin monimutkaisten projektiverkostojen avulla
ja projektien toimintaympäristöt ovat
entistä haastavampia. Projektiverkoston toimijoihin, projektin kulttuuriseen,
poliittiseen ja institutionaaliseen ympäristöön liittyvät
tilannetekijät asettavat siis haasteita projektiverkoston
riskienhallinnalle.
Projektiverkoston toimijoiden välistä yhteistoimintaa
tarvitaan erilaisten toimijoiden tavoitteiden yhtenäistämiseksi. Tästä syystä on tärkeää, että suurien projektien
projektiverkoston riskienhallintaa tehdään yhteistoiminnassa koko projektiverkoston näkökulmasta yhden toimijan näkökulman sijaan.
Tässä artikkelissa esittelen ensin yleisesti projektien
riskienhallintaprosessin ja kerron riskien luokittelusta.
Tämän jälkeen valotan väitöskirjatutkimukseni motivaatiota ja kuvaan lyhyesti tutkimukseni tapausprojektit. Lopuksi esittelen tutkimukseni tulokset ja kuinka tuloksia
voidaan hyödyntää käytännön projektityössä.
Riskienhallinnan perusprosessi esitellään projektinhallinnan käsikirjoissa (PMA, PMI). Projektin riskienhallintaprosessin päävaiheet ovat; riskientunnistus, riskien
analysointi, riskien arviointi, riskien käsittely ja seuranta. Projektin riskienhallintaan kuuluvat myös riskienhallintaprosessin kuvaaminen ja monitorointi.
Projektin alussa tehtävän projektisuunnitelman perustana on sen hetkinen paras näkemys projektin toimintaympäristöstä sekä paras arvio siitä, miten ympäristö muuttuu. Näihin oletuksiin perustuu myös projektin
alussa tehtävä riskiarvio.
Projektien sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö
muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä projektin edetessä
projektin tilaa ja toimintaympäristöä on tarkkailtava
jatkuvasti, jotta uhkat ja mahdollisuudet havaittaisiin
mahdollisimman pian. Uudet riskit pitää arvioida ja niille
laatia toimenpiteet.
Säännöllisissä projektin aikaisissa riskiarvioinneissa
kaikki tunnistetut riskit pitää katselmoida ja riskiarvio
päivittää. Osa riskeistä katoaa, osa jää toteutumatta ja
osa toteutuu.
Projektin riskienhallinta on koko projektin elinkaaren
kestävä toiminta. Se alkaa projektin esisuunnitteluvaiheessa ja loppuu vasta projektin päättyessä.

Väitöskirjatutkimus tuo
uutta tietoa

Riskejä luokitellaan eri tavoin

Teksti: Leena Pekkinen

Menetelmät valittava

riskin lähteiden mukaan
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Projektien riskejä voidaan luokitella monilla eri tavoilla
niiden lähteiden ja luonteen perusteella. PMBOK esittää
neljä riskiryhmää erilaisille projekteille. Nämä ryhmät
ovat; tekniset, ulkoiset sekä organisaatioon ja projektin
johtoon liittyvät riskit. Tekniset riskit tarkoittavat teknologiaan, vaatimuksiin, monimutkaisuuteen, laatuun ja
rajapintoihin liittyviä riskejä. Toimittajiin, alihankkijoihin,
lainsäädäntöön, markkinoihin ja asiakkaan toimintaan
sekä sääoloihin liittyvät riskit ovat ulkoisia riskejä. Organisaatioon liittyvät riskit voidaan luokitella neljään
alaryhmään; riippuvuuksiin, resursseihin, rahoitukseen
sekä priorisointiin liittyviin. Projektinjohtoon liittyviä riskejä ovat ne, jotka liittyvät määrien arviointiin, suunnitteluun, valvontaan ja kommunikointiin.

Riskien tunnistamisen jälkeen riskit arvioidaan. Jokaisen riskin kohdalla arvioidaan mahdollinen seuraus sekä
toteutumisen todennäköisyys. Riskien mahdollisen rahallisen seurauksen ja toteutumisen todennäköisyyden tulona saadaan riskiarvio.
Riskit jaotellaan merkittävyytensä perusteella esim.
pieniin, keskisuuriin ja suuriin riskeihin sen mukaan kuinka suuri niiden riskiarvio on suhteessa projektin (taloudelliseen) tulokseen. Riskien merkittävyyden arvioinnin
jälkeen mietitään, kuinka riskeihin reagoidaan. Mahdollisuuksien ja resurssien ollessa rajalliset kannattaa keskittyä suuriin riskeihin.
Riskiin reagointistrategioita ovat 1) riskin välttäminen,
2) riskin siirto toiselle osapuolelle, 3) riskin pienentäminen (joko mahdollisen seurauksen tai toteutumisen todennäköisyyden pienentäminen), 4) riskin hyväksyminen
tai 5) riskitilanteen seuraaminen. Riski voidaan välttää
esimerkiksi muuttamalla käytettävää teknologiaa, toteutustapaa, toteutuslaajuutta tai hankintastrategiaa. Riski
voidaan siirtää toiselle osapuolelle esimerkiksi sopimuksella, vakuutuksella tai valuuttakurssin suojauksella. Tällöin joudutaan maksamaan toiselle osapuolelle siitä, että
se ottaa riskin kantaakseen.
Projektitoimintaan liittyviin riskeihin vastataan useimmiten pienentämällä riskin mahdollista seurausta tai sen
toteutumisen todennäköisyyttä. Pienentämiseen käytettävät menetelmät ovat esimerkiksi testaus ja simulaatio, luotettavamman toimittajan valinta sekä toimittajan
suorituksen valvonta. Jossain tapauksissa
riski on hyväksyttävä. Voi olla, että sen
pienentämiseen liittyvät kustannukset ovat suurempi kuin riski toteutuessaan. Riskin toteutumisen
varalle voidaan tehdä varaus
(kustannus- ja / tai aikatauluvaraus).
Riskitilanteen seuraaminen on vain väliaikainen strategia, jolla kerätään riskiin ja
sen esiintymiseen ja seuraukseen liittyvää tietoa. Myöhemmin, kun tietoa on kerätty lisää, valitaan joku toinen reagointistrategia.

Projektin
riskienhallinta
kestää koko
projektin
elinkaaren
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Oma kokemus
motivoi tutkimukseen
Olen toiminut kansainvälisen projektitoimintaa harjoittavan yrityksen projektipäällikkönä yli 10 vuotta. Toimitusprojektien
projektipäällikkönä
tehtäviini ovat kuuluneet asiakaskontaktit, projektin hankinnoista päättäminen
sekä projektin sisäinen koordinointi.
Olen toiminut osana
kansainvälisiä projektitiimejä, joissa projektiin osallistujat ovat
edustaneet useaa eri kansallisuutta ja työskennelleet useassa maanosassa. Näissä
projekteissa saamani kokemukset sekä kohtaamani haasteet herättivät mielenkiintoni
tutkia projektien riskienhallintaa.
Oman kokemukseni pohjalta voin todeta, että projektin riskienhallinta on yksi tärkeimmistä projektinjohdon työkaluista, joka
auttaa projektille asetettujen tavoitteiden
saavuttamisessa. Tutkimukseni tavoitteena
oli selvittää projektin riskien lähteitä sekä
riskien lähteiden luonteen vaikutusta projektin riskienhallintamenetelmien valintaan.
Tutkimukseni kohteena olleet suuret
investointiprojektit edustavat kolmea toimialaa. Tapausprojektit ovat teollisuuden
investointiprojekti Etelä-Amerikassa, infra-

struktuurin rakentamisprojekti entisen Neuvostoliiton alueella sekä kansallinen junaradan korjausprojekti Suomessa. Projektit
edustavat siis maantieteellisesti, poliittisesti
ja kulttuurisesti keskenään erilaisia ympäristöjä. Tapausprojekteissa sovellettiin
keskenään erilaisia
yhteistoiminnallisia
projektintoteutuskäytänteitä;
projektiallianssi ja
perinteinen
sopimusmalli. Tutkimusmenetelmänä käytin tapaustutkimusta.
Tutkimusaineisto koostuu 31 kasvotusten
tehdystä osittain vapaamuotoisesta haastattelusta.

Projektipäällikkö
tarvitsee sekä
muodolliset että
pehmeät työkalut

Riskien taustalla tiedon puute…
Tutkimuksessani havaitsin, että projekteissa
on riskejä, joissa vallitsevana piirteenä on
tiedonpuute. Esimerkkinä tästä on kohdemaan lupaprosessiin liittyvä riski. Yhdessä
tapausprojektissa kellään projektin toimijoista ei ollut tarvittavaa tietoa lupaprosessin etenemisestä. Myös projektihenkilöstön
suuri vaihtuvuus ja epäselvät toimenkuvaukset sekä projektin toimijoiden väliset eivakiintuneet suhteet ovat esimerkkejä riskeistä, joissa on vallitsevana tilannetekijänä
epävarmuus eli tiedonpuute.

Yhdessä tapausprojektissa projektihenkilöstön vaihtuvuus oli suuri. Avaimet käteen
- toimittaja ja pääurakoitsija vaihtoivat henkilöstönsä lähes täysin ensimmäisen projektivuoden aikana. Avaimet käteen - toimittajan
henkilöstön vaihtuvuus johtui osittain avaimet käteen - toimittajan halusta, osin projektihenkilöstön omasta halusta, mutta siihen
vaikutti myös loppuasiakkaan painostus tehdä konkreettisia toimia projektin viivästymän
korjaamiseksi. Projektihenkilöstön suuresta
vaihtuvuudesta johtuen projektikäytänteet
olivat epäselviä ja projektin kokonaiskuva
puutteellinen eikä projektihenkilöstö tuntenut projektin historiaa. Tämän takia projektikäytänteet piti sopia uudelleen.

…tai paljon ristiriitaista tietoa
Tapausprojekteissa oli lukuisia esimerkkejä
myös riskeistä, joissa vallitsevasta tilanteesta oli paljon tietoa, mutta risririitaista. Yksi
esimerkki tällaisesta riskistä on kulttuurierot. Kulttuurierot näkyivät tapausprojektissa erilaisina tapoina johtaa asioita, reagoida
asioihin ja sopia asioista. Esimerkiksi pohjoiseurooppalaisen avaimet käteen -toimittajan projektihenkilöstö ei tuntenut hyvin itä
- ja eteläeurooppalaista kulttuuria yleensä
eikä yrityskulttuuria erityisesti. Kokouksille
laadittiin agenda ja kokoukset etenivät agendan mukaan. Tärkeät asiat sovittiin kuitenkin ennen tai jälkeen kokouksen päättäjien
kesken.

Kulttuurierot ovat tärkeä asia monikulttuurisissa projekteissa. Avaimet käteen toimittajan projektipäällikkö kuvaa seuraavassa, kuinka itä - ja eteläeurooppalaisessa
yrityskulttuurissa henkilökohtaiset suhteet
näkyivät.
”Henkilökohtaiset suhteet ovat
vahvoja. Jos tunnet jonkun henkilön
ennestään, te olette ystäviä ja sinä voit
aina pyytää ystävältä palvelusta. Tämä
pätee myös liike-elämässä. Esimerkiksi
työmaalla voit lainata materiaalia ystävältä, vaikka hän olisi kilpailijan palveluksessa. Tämä tarkoittaa myös, että
on oltava varovainen siinä mitä sanoo.
Se, mitä tänään sanot, on huomenna
kilpailijan tiedossa.”

Lisää yhteistoiminnallisuutta
Projekteja toteutetaan yhä enenevässä
määrin projektiverkostojen avulla. Monimuotoinen projektiverkosto on itsessään
riskien lähde ja toiminnassa on tärkeää,
että riskejä hallitaan koko projektiverkoston näkökulmasta eikä vain yhden toimijan
näkökulmasta. Projektiallianssit ovat yksi
projektiverkoston toteutusmuoto, jossa yhteistoiminnallisuuteen ohjataan kaupallisen
sopimuksen avulla. Allianssiprojektissa työskentelevä asiakkaan projektipäällikkö näkee
riskienhallintaa tehtävän koko projektin näkökulmasta.

“Projektiallianssissa riskienhallinta
tehdään koko organisaation toimesta
yhteisenä ponnistuksena. Meillä on
määritelty prosessi ja me toimimme
prosessin mukaan. Työmaan turvallisuuteen ja olemassa oleviin toimintoihin liittyvät riskit on dokumentoitu
todella hyvin.”
Perinteisessä sopimusmallissa voidaan
soveltaa erilaisia eri toimijoiden yhteisiä projektinhallintamenetelmiä esimerkkinä yhteiset suuret palaverit, joissa esitellään projektin tilanne ja yhteiset tavoitteet. Näissä myös
riskienhallinta voi olla mukana. Nämä käytänteen perustuvat osapuolien keskinäiseen
haluun ja sopimiseen ilman sopimuksellisia
velvoitteita. Yhteiset palaverit, joissa on läsnä keskenään kilpailevien yrityksien edustajia, on nähty myös sosiaalisina tapahtumina,
jotka edesauttavat projektin tavoitteiden
saavuttamista kuten käy ilmi seuraavasta
lausunnosta.
”Minä ajattelen, että tämä yhteinen
palaveri luo innostusta ja sosiaalista
energiaa. Se tuo meidät yhteen ja
tekee meistä yhden ryhmän.”
Ohjausryhmän jäsen näkee yhteiset palaverit tiedonsiirron ja vaikuttamisen välineenä.

”Tämä on hyvä tapa saada tiivis
yhteenveto projektin asioista ja jakaa
tietoa säännöllisesti. Todella monta
projektissa työskentelevää on paikalla
yhtä aikaan. Tämä on hyvä foorumi
vaikuttaa.”

Projektipäällikön
työkalupakin sisällöstä
Tutkimukseni mukaan suurien, projektiverkostojen avulla toteutettavien projektien
riskien taustalla on erilaisia riskien lähteitä.
Nämä lähteet voidaan jaotella sen mukaan,
onko vallitseva tilannetekijä epävarmuus eli
tiedon puute vai monimerkityksisyys eli tilanne, jossa on paljon keskenään ristiriitaista
tietoa. Riskienhallintamenetelmät tulee valita riskien lähteiden mukaan.
Muodolliset eli ennalta määritellyt ja vakioidut riskienhallintamenetelmät ovat käytössä silloin, kun riskien lähteinä on tiedon
puute. Epämuodolliset eli henkilökohtaisiin
kohtaamisiin perustuvat ”pehmeät” työkalut
tulisi valita silloin, kun vallitsevana tilannetekijänä on monimerkityksisyys. Usein on
myös niin, että riskien lähteissä on mukana
sekä tiedon puute, että monimerkityksisyys
ja projektipäällikön työkalupakista tulisikin
löytyä sekä muodollisia että epämuodollisia
menetelmiä.

Väitöskirja löytyy osoitteesta
http://urn.fi/urn:isbn:9789526210162

Leena Pekkinen
Tekniikan tohtori, toimii kansainvälisessä
projektitoimintaa harjoittavassa yrityksessä riskienhallintapäällikkönä. Hänen
projektin riskienhallintaan liittyvä väitöskirjansa tarkastettiin Oulun yliopistossa
marraskuussa 2015.
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Väitöstutkimus

Organisaatioiden
projektinhallintametodologiat
Rakenteet,
sisällöt ja
käyttö
Teksti: Jouko Vaskimo

Projektinhallintaa on harjoitettu antiikin
ajoista saakka. Vuosituhantisesta kokemuksesta huolimatta projektit kokevat edelleen
haasteita, jotka vaikeuttavat niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja aiheuttavat projektien epäonnistumisia. Monet
projektien kohtaamista haasteista johtuvat
riittämättömästä tai puutteellisesta projektinhallinnasta.
Projektinhallintaa harjoittavat organisaatiot
käyttävät projektinhallintametodologioita
– jäsenneltyjä kokoelmia projektinhallinnan tietoa ja kokemusta – parantaakseen
projektien vaikuttavuutta ja tehokkuutta, ja
lisätäkseen projektien onnistumisen todennäköisyyttä.

Tutkimuksen tausta:
metodologiatutkimusta niukasti

Tutkimusasetelma: kymmenen
erilaista organisaatiota

Organisaatioiden projektinhallintametodologioita käytetään nykyään yhä yleisemmin,
mikä johtuu projektitoiminnalle ja projektinhallinnalle asetetuttujen odotusten ja
vaatimusten kasvamisesta. Projektinhallintametodologioista ja organisaatioiden projektinhallintametodologioista on mainintoja
kirjallisuudessa, mutta näihin liittyvää tutkimusta on tehty niukasti. Olemassa oleva
tutkimus on perehtynyt jonkin verran projektinhallintametodologityyppeihin, projektinhallintametodologioiden komponentteihin
sekä yleisiin syihin, joiden takia projektinhallintametodologioita käytetään.
Väitöskirja käsittelee organisaatioiden
projektinhallintametodologioita ja esittelee
erityisesti rakenteita ja sisältöjä, joita organisaatiot metodologioissaan käyttävät, sekä
erityisiä syitä, joiden takia organisaatiot käyttävät kyseisiä metodologioita.
Väitöskirja Organizational project management methodologies: Structures, contents, and use kirjoitettiin tekniikan tohtorin
tutkintoon tähtäävänä opinnäytetyönä Aaltoyliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksen Projektiliiketoiminta
–tutkimusalueella. Väitöstutkimuksen valvojana toimi Professori Karlos Artto, ja ohjaajina TkT Tuomas Ahola ja Professori Kalle
Kähkönen.

Tutkimukseen osallistui kymmenen projektitoimintaa harjoittavaa organisaatiota, joilla
on käytössään organisaation tarpeita palveleva projektinhallintametodologia. Tarkoitukseni oli suorittaa tutkimus kahdeksan organisaation – neljän yksityisen ja neljän julkisen,
neljän suomalaisen ja neljän ulkomaalaisen,
neljän ICT – alalla toimivan ja neljän muulla
alalla toimivan – keskuudessa, mutta kuusi
merkittävää suomalaista organisaatiota kiinnostui tutkimuksesta, jolloin osallistuvien
organisaatioiden kokonaislukumääräksi tuli
kymmenen. Yksi organisaatioista jättäytyi
tutkimuksesta pois tutkimukseen liittymättömästä syystä johtuen ennen tutkimuksen
toisen vaiheen käynnistymistä. Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot – jotka
anonymisoitiin käyttämällä virtuaalinimiä A
… J – on esitelty alla olevassa taulukossa.
Jokaisesta tutkimukseen osallistuneesta organisaatiosta kutsuttiin mukaan kuusi
edustajaa: Kaksi organisaation projektinhallintametodologian kehittäjää, kaksi organisaation projektinhallintametodologian
käyttäjää, ja kaksi organisaation projektinhallintametodologian kehittämisestä tai
käyttämistä vastuussa olevaa henkilöä.
Tarkoituksena oli saada aikaan mahdollisimman tasapainoinen näkemys tutkimuk-

Organi- Sektori/
saatio
Maa

Aineisto osoittaa
organisaatioiden
projektinhallintametodologioiden
samankaltaisuuden

seen osallistuvien organisaatioiden projektinhallintametodologioista,
vähentää
tutkimukseen osallistuvien henkilöiden puolueellisuutta, ja tasapainottaa yksittäisten
henkilöiden tai organisaatioiden sisäisten
ryhmien näkemyksiä.

Tutkimusmenetelmä:
induktiivinen tutkimusote
Tutkimus suoritettiin monimenetelmäisenä
monitapaustutkimuksena induktiivista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimuksessa käytettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä
organisaatioiden projektinhallintamenetelmiä koskevan tiedon keräämiseen ja kerätyn
tiedon analysointiin.

Toiminta-alue

Toiminta-ajatus

Asiakaskunta Projekteja Projektien Metodologian
salkussa budjetti
perusta

A

Yksityinen
Suomi

ICT

Voittoa
tavoitteleva

Sisäinen ja
ulkoinen

useita
satoja

useita
PMBOK, organisaation ja
satoja M€ projektien olosuhteet

B

Yksityinen
Suomi

Suunnittelu,
valmistus & palvelu

Voittoa
tavoitteleva

Ulkoinen

>350

>700 M€ PMBOK, organisaation ja
projektien olosuhteet

C

Yksityinen ICT
Pohjois-Am

Voittoa
tavoitteleva

Sisäinen

>250

>320 M€ PMBOK, GAPPS, kaupallinen
metodologia, organisaation ja
projektien olosuhteet

D

Yksityinen
Afrikka

Projektihallinnen
konsultointi

Voittoa
tavoitteleva

Ulkoinen

>150

>650 M€ PMBOK, ISO, AACE, organisaation
ja projektien olosuhteet

E

Julkinen
Suomi

ICT

Voittoa
Sisäinen
tavoittelematon

>100

kymmeniä Organisaation ja
projektien olosuhteet
M€

F

Julkinen
Suomi

Monialatutkimus

Voittoa
Sisäinen ja
tavoittelematon ulkoinen

~2700

~270 M€ Organisaation ja
projektien olosuhteet

G

Julkinen
Eurooppa

ICT

Voittoa
tavoittelematon

H

Julkinen
Eurooppa

Monialatutkimus

Voittoa
Sisäinen ja
tavoittelematon ulkoinen

I

Yksityinen
Suomi

Suunnittelu,
valmistus & palvelu

Voittoa
tavoitteleva

J*

Yksityinen
Suomi

Suunnittelu,
valmistus & palvelu

Voittoa
tavoitteleva

>70

>20 M€

PRINCE2, organisaation ja
projektien olosuhteet

>1000

>600 M€ IPMA, PMBOK, organisaation ja
projektien olosuhteet

Ulkoinen

>200

>5400 M€ Kaupallinen metodologia,
organisaation ja projektien olosuhteet

Ulkoinen

~20

~300 M€ Organisaation ja
projektien olosuhteet

Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot. *Organisaatio J osallistui vain tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen.
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Laadullinen tieto kerättiin tutkimuksen
ensimmäisessä vaiheessa puolistrukturoiduissa henkilökohtaisissa haastatteluissa,
joita järjestettiin yhteensä 57 tutkimuksen
ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneen
organisaation edustajan kanssa. Kerätyt
laadulliset tiedot analysoitiin ensin tapausten sisäisesti kunkin organisaation projektinhallintametodologiaan tutustumiseksi, ja
tämän jälkeen tapausten välisesti, jotta oli
mahdollista laatia tutkimuksen toiseen vaiheeseen tarvittava kyselylomake.
Määrällinen tieto kerättiin tutkimuksen
toisessa vaiheessa ensimmäisessä vaiheessa laaditun kyselylomakkeen avulla. Se lähetettiin yhteensä 53 tutkimuksen toiseen
vaiheeseen osallistuneelle organisaation
edustajalle. Kyselylomakkeella käytettiin
kymmenportaista numeerista asteikkoa,
missä ”1” merkitsi täysin epäolennaista, ja
”10” erittäin merkittävää. Kerätyt määrälliset tiedot analysoitiin ensin tapausten sisäisesti organisaatioiden projektinhallintametodologioiden yksityiskohtien selvittämiseksi,
ja tämän jälkeen tapausten välisesti, jotta
saatiin selville organisaatioiden projektinhallintametodologioiden tärkeimmät rakenteet,
sisällöt ja syyt kyseisten metodologioiden
käyttämiselle.

Tutkimuksen tulokset

tajärjestelmät, sekä raportointi-, viestintä- ja
tietojärjestelmät. Organisaatioiden projektinhallintametodologioiden tärkeimpien rakenteiden yhteenveto on esitetty väitöskirjan
Taulukossa 78 sivulla 184, ja Kuvassa 26
sivulla 185.
Lisäksi tutkimus tunnisti asiakirjapohjat
ja –työkalut, prosessikuvaukset ja – ohjeet, prosessikaaviot ja –viitekehykset,
projektinhallinnan kehitysmateriaalit ja projektinhallinnan työkalut organisaatioiden
projektinhallintametodologioiden
yleisimmiksi sisällöiksi, ja asiakirjapohjat, prosessikuvaukset ja –ohjeet, roolimääritelmät ja
–kuvaukset, projektin vähimmäis- ja noudattamisvaatimukset, ja aikataulunhallintamateriaalit ja –ohjeet organisaatioiden projektinhallintametodologioiden tärkeimmiksi
sisällöiksi. Organisaatioiden projektinhallintametodologioiden tärkeimpien sisältöjen
yhteenveto on esitetty väitöskirjan Taulukossa 80 sivulla 190, ja Kuvassa 27 sivulla 191.
Näiden lisäksi tutkimus osoitti, että yhteisen toimintatavan tarjoaminen, parhaiden
käytäntöjen ja otettujen oppien kierrättäminen, sovittujen tavoitteiden saavuttamisen
parantaminen, rakenteiden tarjoaminen, ja
kaaoksen ehkäiseminen, myynti- ja markkinointituen tarjoaminen ja maineen osoittaminen ovat yleisimmät syyt, ja yhteisen toimintatavan tarjoaminen, projektirakenteiden

Tutkimus tunnisti organisaatioiden projektinhallintametodologioiden
yleisimmiksi
rakenteiksi auditointimenetelmät ja –järjestelmät, parhaiden käytäntöjen ja otettujen
oppien järjestelmät, projektin raportointijärjestelmät, kokemuksienvaihtojärjestelmät
ja –tilaisuudet, sekä projektien tukijärjestelmät. Tutkimus tunnisti organisaatioiden
projektinhallintametodologioiden tärkeimmiksi rakenteiksi projektinhallintarakenteet,
kustannus- ja budjetinhallintajärjestelmät,
aikataulunhallintajärjestelmät, riskinhallin-

tarjoaminen, projektien standardoiminen ja
yhdenmukaistaminen, yhteisen projektikielen
ja -sanaston tarjoaminen, ja projektinhallinnan laadun parantaminen tärkeimmät syyt,
joiden takia organisaatiot käyttävät organisaatioiden projektinhallintametodologioita.
Tärkeimmät syyt, joiden takia organisaatiot
käyttävät organisaatioiden projektinhallintametodologioita, on esitetty väitöskirjan Taulukossa 82 sivulla 196, ja Kuvassa 28 sivulla
197.
Tutkimuksen tulokset hyödyttävät projektinhallintametodologioita kehittäviä organisaatioita – riippumatta siitä kehittääkö organisaatio metodologioita omaan käyttöönsä,
toisille osapuolille tai kolmansille osapuolille
– toimintasektorista, liiketoiminta-alueesta,
ja kansallisuudesta riippumatta. Myös projektinhallinnan konsultointia ja koulutusta
tarjoavat organisaatiot hyötyvät tämän tutkimuksen tuloksista.

Johtopäätökset
Tutkimuksen aikana kerätyt aineistot osoittavat selvästi organisaatioiden projektinhallintametodologioiden samankaltaisuuden,
mutta aineistoista voidaan tunnistaa myös
ainutlaatuisia ominaisuuksia ja eroja organisaatioiden metodologioiden rakenteissa ja
sisällöissä, sekä metodologioiden käyttöön
liittyvissä syissä ja näiden painotuksissa.

TkT Jouko Vaskimo
Kirjoittaja on Projektiyhdistyksen Tieteellisen
Neuvottelukunnan jäsen, Suomen Standardisoimisliiton (SFS) projektinhallinta-asioita käsittelevän seurantaryhmän (SR206) puheenjohtaja,
Project Management World Journal –verkkojulkaisun vanhempi avustava päätoimittaja, IPMA
Research Management Boardin jäsen, ja PMI:n
OPM –standardia kehittävän komitean jäsen.
Joukon yhteystiedot: jouko.vaskimo@aalto.fi,
puhelin 050 – 374 2198.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että …
- organisaatiot käyttävät ainutlaatuisia yhdistelmiä organisaatioiden projektinhallintametodologioiden rakenteita ja sisältöjä
käsitellessään erityisiä syitä käyttää kyseisiä metodologioita. Tämä viittaa siihen, että ei ole olemassa yhtä parasta tapaa
hallita projekteja.
- rakenteet ja sisällöt, joita organisaatiot projektinhallintametodologioissa käyttävät sekä syyt, miksi organisaatiot käyttävät
projektinhallintametodologioita, riippuvat projektinhallinnan haasteista, jotka liittyvät organisaatioiden ja projektien taustoihin.
- organisaatiot kohdistavat projektinhallintametodologiansa niihin projektinhallinnan osa-alueisiin, joissa ne näkevät eniten
parantamisen varaa ja joiden ne katsovat todennäköisimmin parantavan projektien onnistumisen todennäköisyyksiä.
- organisaatiot omaksuvat ideoita organisaatioiden projektinhallintametodologioiden rakenteille ja sisällöille ja niiden
käyttämisen syille julkisista ja kaupallisista projektinhallintametodologioista sekä organisaatioiden ja projektien taustoihin
liittyvistä projektinhallinnan haasteista.

Väitöskirja on ladattavissa Aalto-yliopiston verkkosivulta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6586-1
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Teimme keväällä 2016 Projektitoiminta -lehden lukijatutkimuksen ja saimme kyselyymme
reilu 360 vastausta. Vastanneiden kesken
arvoimme liput Projektipäiville tai iPad airin.
Onnetar suosi tällä kertaa Pekka Väätäistä
Kuopiosta. Kiitämme kaikkia vastaajia ja
pyrimme vastaamaan esitettyihin toiveisiin
seuraavissa numeroissa. Tähän numeroon
olemme jo raikastaneet ja ajanmukaistaneet ulkoasua.
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Paperilehti on vielä voitolla suosiossa
Projektitoiminta -lehden ilmestyminen vain sähköisenä ei saanut
suurta kannatusta lukijakyselyssä. Enemmistö toivoo, että lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa paperisena ja näköislehti sähköisenä
sekä sen lisäksi yksi sähköinen erikoisnumero ajankohtaisista asioista.

Puoli tuntia ammatissa kehittymiseen
Valtaosa lukijoista oli ainakin selannut viittä viimeksi ilmestynyttä numeroa. Suurin ryhmä luki lehteä kehittyäkseen ammatillisesti, saadakseen omaan työhönsä uusia ajatuksia ja uutta tietoa. Lehdestä
etsitään trendejä, mielenkiintoisia juttuja, ideoita ja vinkkejä omaan
työhön sekä käytännön case-esimerkkejä.
Yleisimmin lehden lukemiseen käytetään 15-29 minuuttia ja
siitä luetaan muutama kiinnostava juttu. Työkaluesittelyjen, henkilöhaastattelujen ja laajojen usean sivun artikkeleiden nykyinen
määrä miellyttää suurinta osaa lukijoista. Samoin 2-3 sivun juttuja,
lyhyitä uutisia, kansainvälisiä artikkeleita, tutkimustuloksia ja tapahtumareferaatteja oli tarjolla sopivasti. Sen sijaan käytännön caseesimerkkejä ja artikkeleita projektinhallintamenetelmistä saisi olla
enemmänkin.

Kaikki projektien
ammattimaiseen hallintaan.
Koulutusohjelma valmentaa laajaa
projektinhallinnan asiantuntemusta
edellyttäviin tehtäviin. Syvennyt
ohjelman aikana projektin koko
elinkaarenaikaiseen johtamiseen
ja otat haltuusi käytännön parhaat
projektinhallinnan työkalut ja tiedot.

Kevennystäkin kaivataan
Joku kaipasi lehteen vaihtuvia kolumnisteja, projektimaailman huumoria, sarjakuvaa ja poimintoja kansainvälisistä artikkeleista. Toivomuslistalla oli myös tapahtumakalenteri ja tietoa projektimaailman
koulutuksesta.
Yli puolet lukijoista oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lehti tarjoaa arvokasta tietoa, sen artikkelit ovat kiinnostavia
ja se pitää lukijansa ajan tasalla projektimaailman kehityksestä. Aivan yhtä myönteisesti ei suhtauduttu lehden kuvituksen ja ulkoasun
kiinnostavuuteen. Reilut 70 lukijaa oli sitä mieltä, että lehti on vanhanaikainen.
Lehden 1/2016 selkeästi kiinnostavin juttu oli Ville Otra-ahon
”Projektitoimisto tukee ja koordinoi – ei kontrolloi”.

Aiheista ei tule pulaa
Projektimaailmassa tiedon tarve näyttää olevan valtava. Luettelo
lehteen toivotuista aiheista on pitkä. Eniten toiveita esitettiin ketteryyteen liittyvistä aiheista, kansainvälisestä projektitoiminnasta,
johtamisesta ja käytännön case-esimerkeistä. Aiheita esitettiin myös
muutosjohtamisen, julkishallinnon, digitaalisuuden, projektitoimiston sekä projektimallien ja -työkalujen teemoista. Projektipäälliköiden kyvykkyys, jaksaminen ja hyvinvointi kiinnostavat myös. Onneksi
lehden tekijöille on kyselyn seurauksena tarjolla myös lukuisia halukkaita kirjoittajia. Näin ammattilaisten verkosto palvelee toisiaan.

Saat kaikki yrityksesi tarvitsemat
projektinhallintakoulutukset Aalto PRO:sta
joko avoimesta tarjonnasta tai asiakaskohtaisina ratkaisuina. Tutustu
tarjontaamme www.aaltopro.fi.
Lue lisää ja ilmoittaudu DPM 2017 -koulutukseen
osoitteessa www.aaltopro.fi/dpm.
Lisätietoja: Petri Lehtivaara
Puh. 010 837 3722, petri.lehtivaara@aaltoee.fi

Aalto PRO kouluttaa asiantuntijoita ja päälliköitä, joille menetelmien
päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömyys
muuttuvassa maailmassa.

Managing and Working
in Project Society
Text: Reinhard Wagner

M

into project networks (PNWs), which include
any surveys proof the fact, that
projects across organizational boundaries,
we experience an increasing
harnessing the expertise and resources of
number and importance of proa constellation of actors and organizations
jects in our society. Research
from across an industry, sector, or cluster.
about project activities in Germany show
In essence, the books describes the prothat in 2013 already more than one third of
the GDP resulted from project activities, the
cess of the ongoing “projectification” and the
trends point towards 50% in 2020. A signiimplication on the way we organise and work.
“Not only do people relate to projects and
ficant increase for the business, the public
to project organizing in their working lives,
domain as well as other project-affected
but they even speak and think of their daily
sectors such as not-for-profit organisations,
activities in project terms.” We should be
arts, crafts, sports etc. Are we on our way
aware of the implications, otherwise people
into “Project Society”?
may be scared, frustrated or opposed. The
The answer is clearly yes, argue the autimplications will be on
hors of the book “Ma“Project managers, managers in
individual level (e.g.
naging and working
large professional organizations,
do I want to work in
in Project Society”.
public authorities, leaders of
temporary settings of
They are thoughtfully
educational institutions, politicians,
a project?), on orgasynthesizing research
leaders of trade unions and social
findings and industry
nisational level (e.g.
movements, and, not least,
studies to offer us a
how to change from
researchers need to prepare for
comprehensive overa formerly hierarchithis shift in the predominant ways of
view of how projectcal line organisation
thinking. The development is global!”
based organizing is
to a project-driven
transforming the work
network across all
context and our society. The book offers a
borders) and also on societal level (e.g. how
typology of three project archetypes. Firstly,
can we harvest the benefits of project-based
the authors describe project-based organizawork for the good of the society at large?).
The authors take us with their book on a jourtions (PBOs), in which “the knowledge, capabilities, and resources of the firm are built up
ney into a new world, a projectized society.
through the execution of projects, and most
We often discuss the changes in methodoloof their internal and external activities are
gy, competences and processes of managing
organized in projects”. Examples of PBOs inprojects. This book changes our perspective
and offers insights into the organisational
clude consulting firms, creative and design
settings and the conditions for temporary
agencies as well as architecture and civil enproject-work. The main message of the book
gineering firms. Secondly, project-supported
is that there is a need to prepare for the
organizations (PSOs) include organisations
emerging Project Society.
that rely on projects to drive innovation and
competitive advantage. Examples include
R&D, marketing and design entities of an
automotive or telecommunication equipThis text was originally published in
http://blog.ipma.world on August 25th 2016.
ment provider. Thirdly, the book also spans
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Reinhard Wagner has been active for
more than 30 years in the field of project- related leadership, in such diverse sectors as Air Defence, Automotive
Engineering, and Machinery, as well
as various not-for-profit organizations.
As a Certified Projects Director (IPMA
Level A), he has proven experience
in managing projects, programmes
and project portfolios in complex and
dynamic contexts. He is also an IPMA
Certified Programme and Portfolio
Management Consultant, and as
such supports senior executives in
developing and improving their organizational competence in managing
projects. For more than 15 years,
he has been actively involved in the
development of project, programme
and portfolio management standards, for example as Convenor of
the ISO 21500 “Guidance on Project
Management” and the ISO 21503
“Guidance on Programme Management”. Reinhard Wagner is President
of IPMA, Past President and Honorary
Fellow of GPM (the German Project
Management Association), and founder and CEO of Projectivists, a PM
Consultancy.

Projektiosaamisesta Suomen valttikortti
Projektiyhdistys haluaa nostaa projektitoiminnan tasoa ja toimijoiden arvostusta. Tarjoamme uusinta tietoa
ja parhaita käytäntöjä eri toimialoilta. Olemme yhdessä kehittymisen foorumi. Verkotamme projektiosaajia
Suomessa ja kansainvälisesti. Projektiammattilainen voi todentaa osaamisensa yhdistyksen myöntämän
kansainvälisesti tunnustetun IPMA-sertifioinnin avulla.
Meitä verkottuneita, osaavia projektialan ammattilaisia on jo 4000 yli 600 organisaatiossa parantamassa
projektien laatua, kehittämässä kilpailukykyä ja toiminnan tuottavuutta. Löydät verkostomme toiminnan
osoitteessa www.pry.fi. Voit myös seurata yhdistyksen toimintaa Facebookissa ja Twitterissä.

Projektiyhdistys ry • Project Management Association Finland
Eteläranta 10, 00130 Helsinki FINLAND

www.pry.fi
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Teksti: Jukka Mannermaa

Projektipäällikkö,
johda ketterämmin!
Käsitteellä ”ketteryys” on monia merkityksiä. Tässä artikkelissa
tarkoitan ketteryydellä projektipäällikön sekä projektin johtajan
ja hankejohtajan taitoa johtaa projektia monipuolisesti, tilanneherkästi ja mukautuvasti.

Miksi haluaisit olla ketterä?
Onnistut projektipäällikkönä paremmin, kun
parannat itsesi johtamista, tunnistat mitä
kaikkea johdat ja kehität henkilökohtaisen
vaikuttamisen keinojasi. Jokaisella on paljon potentiaalia, mistä ammentaa uutta!
Vinkiksi: IPMA-henkilösertifioinnin pätevyysvaatimusten käytöspätevyyksissä on monia
projektipäällikön ketterän johtajuuden elementtejä.
Keskityn tässä artikkelissa johtamiseen
projektipäällikön itsensä näkökulmasta ja
ihmisten johtamista painottaen. Bill Joinerin
ja Stephen Josephsin kirjan ”Leadership Agility” innoittamana kutsun tätä taitoa johtamisen ketteryydeksi.
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Mitä sinä johdat?
Projektien (tai hankkeiden) johtamisen tarkastelu helikopteriperspektiivistä osoittaa
johtamisen olevan varsin moniulotteista.
Mieti tätä hetki itse avoimin mielin: Keihin
kaikkiin sinun tulee vaikuttaa auttaaksesi
projektisi tavoitteen toteutumista. Keitä he
ovat? Mikä heidän roolinsa ja tehtävänsä
on? Mistä sellaisesta he vastaavat, joka vaikuttaa tavoitteidenne toteutumiseen? Missä
osassa organisaatiotanne he sijaitsevat?
Minkä muiden organisaatioiden edustajia he
ovat? Missä he ovat maantieteellisesti?
Arvaan, että listallesi päätyvät mm. useat
projektin ulkoiset sidosryhmät, kumppanit
omassa organisaatiossasi, projektin ohjauksesta vastaavat ja tietysti oma projektiorganisaatiosi.
Mitä taitoja ja keinoja tarvitset kaikkien
näiden ihmisten johtamiseen ja heihin vaikuttamiseen yhteisen tavoitteenne saavuttamiseksi? Esimerkiksi, miltä sinusta tuntuu
johtaa ”ylöspäin” projektin ohjausryhmää,
joille raportoit, minkälaista se johtaminen
on? Tai miten koet asiakkaasi johtamisen?
Entä oletko valmis vaikuttamaan siihen, että
organisaatiosi sisäisen kumppanisi on mahdollisimman helppoa toimia kanssasi yhteistyössä?
Rohkenen väittää, että oman johtajuuden
kantaminen edellyttää sinulta monipuolisia
vuorovaikutustaitoja, silmää sosiaalisille tilanteille ja kykyä vaikuttaa positiivisesti erilaisiin tahoihin. Toisin sanoen: tarvitset ketteryyttä johtamiseesi!

© Inspirestock International/123RF Stock Photo

O

len itse taustaltani projektipäällikkö, hankejohtaja ja liiketoiminnan johtaja. Mielestäni
projektipäällikkö on yksi organisaation tärkeimmistä johtajista. Viimeiset
puolitoista vuotta olen johtajuuden konsulttina ja coachina auttanut asiakkaitani johtamaan ketterämmin.
Asiakkaani kokevat toimintaympäristönsä
olevan yhä yllätyksellisempi ja nopeammin
muuttuva. Usein hankkeissa ja projekteissa
tehtävä työ on liiketoiminnan ydintä tai vähintään sen tärkeä tuki. Niissä tapahtuva
johtamisen ja johtajuuden mukautuminen
muutoksiin on ratkaisevaa liiketoiminnan
erinomaisten tulosten saavuttamiselle.

Mitä ketterä johtaminen on?
Ketterän johtamisen ominaisuuksia ovat
mm. oman näkökulman laajentaminen, kyky
valita oikeat vaikuttamisen tavat ja taito luoda synergiaa osapuolten kesken. Esittelen
seuraavaksi ketterän projektipäällikön ajattelussa ja toiminnassa näkyviä asioita.
Astumalla toistuvasti mielessään askelen
tai kaksi taaksepäin projektipäällikkö näkee
laajemmin projektin onnistumisen kannalta olennaisia asiakokonaisuuksia, ihmisiä,
sosiaalisia suhteita ja omaa itseään. Laajemman näkökulman omaksuminen antaa
hänelle mahdollisuuden valita johtamisen
kohteita ja keinoja parhaalla tavalla. Hän
myös saa rohkeutta toimia perinteistä omaa
tonttia laajemmin silloin, kun se on merkityk-

Jokainen voi olla ketterä johtaja
sellistä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ketterästi johtavalla projektipäälliköllä on
rohkeutta ja taitoa sovittaa johtamisen, vaikuttamisen ja vuorovaikuttamisen tyylinsä
ihmisten ja tilanteen mukaan. Sovittamisen
hän tekee havainnoiden ja tietoisesti ihmisten toimintaa ymmärtäen. Tästä syystä hänellä on käytössään hyvä paletti johtajuuden
keinoja saada aikaan juuri sitä toimintaa,
mitä tavoitteiden toteuttaminen edellyttää.
Haastaminen osallistumaan on ketterän
projektipäällikön johtamiselle ominaista.
Hän tavoittelee tiiminsä, sidosryhmiensä
ja kumppaniensa tietotaidon ja voimavarojen erinomaista hyödyntämistä projektinsa
eduksi. Suoran vallankäytön ja kontrollin
sijaan ketterä projektipäällikkö tukee toisia

motivoitumaan omaehtoisesti tavoitteisiinsa ja tehtäviinsä. Hän myös ymmärtää, että
edellytysten luominen ja varmistaminen ovat
elintärkeitä tehtävä.

Kuinka ketterä sinä olet nyt?
Ajattelutapa on avain ketteryyteen. Voit aloittaa oman ketteryytesi pohtimisen vastaamalla itsellesi seuraaviin kysymyksiin.
- Miltä sinusta tuntuu olla rakentavassa
vuorovaikutussuhteessa hyvin erilaisiin
ihmisiin?
- Miltä sinusta tuntuu olla tekemättä projektisi kaikkia päätöksiä itse tai olla ohjaamatta niitä oman agendasi mukaiseksi? Mitä hyötyä saisit, jos joskus et tekisi
näin?

-

-

-

-

-

Miltä sinusta tuntuu ottaa henkilökohtaista vastuuta yli sen, mikä vastuuksesi
on muodollisesti määritelty? Mistä syystä
sinun kannattaisi tehdä niin?
Miten koet vahvan vaikuttamisen sellaisiin tahoihin, jotka eivät ole määräysvaltasi piirissä?
Kuinka selvä ja vahva agenda sinulla on
toiminnassasi projektin omistajaan päin?
Kuinka haluaisit vuorovaikuttaa hänen
kanssaan?
Kuinka usein pyydät palautetta omasta
toiminnastasi? Miten suhtaudut palautteeseen?
Miltä konfliktit sinusta tuntuvat? Miten
hyvin hyödynnät ne yhteisten tavoitteiden
saavuttamisen eduksi?
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Miten voit kehittää ketteryyttäsi?

Mitä
kaikkea
johdat?

Sitoudun kokonaisuuteen
jonka osa olen.
Tiedostan projektin
omistajan tarpeet.
Toimin vastuullisesti,
rohkeasti ja ennakoivasti.
Luon lisäarvoa
kokonaisuudelle.

Oman roolin, vaikuttamisen ja
johtajuuden oivaltamisessa
on tärkeää tarkastella
johtamisen kaikkia
ulottuvuuksia.

Projektin
omistajan
johtaminen

Sisäisten
kumppanien
johtaminen
Hankin tavoitteiden
saavuttamiseksi vahvoja
kumppanuuksia organisaation
muista osista.
Tuen myös kollegoideni
onnistumista ja kehittymistä.

Itseni
johtaminen
Syvennän itsetuntemustani
ja selkiytän omat tarpeeni ja
tavoitteeni. Otan vastuuta
omasta kehittymisestäni,
toiminnastani ja
motivaatiostani.

Tiimin
johtaminen

Olen haluttu johtaja.
Haastan tiimiä hyödyntämään
kaikkia voimavarojaan.
Kannan vastuuta tiimin
toiminnan edellytyksistä.
Panostan tiimin jäsenten kehittymiseen
luodakseni erinomaisia mahdollisuuksia
jokaisen henkilökohtaiselle kasvulle.

Sidosryhmien
johtaminen
Luon kumppanuuksia
sidosryhmien kanssa.
Käytän monipuolisesti
johtamisen ja vaikuttamisen
keinoja saavuttaaksemme
tavoitteet yhdessä.

Matka ketterämpään johtamiseen kannattaa aloittaa tarkastelemalla omia päivittäisiä johtamistilanteita. Kokeile astua
mielessäsi hieman taaksepäin ja vaihtele
näkökulmia. Mitä uutta tai erilaista havaitset, kun tarkastelet tilannetta laajemmin ylläolevien kysymysten kautta? Miltä oma toiminta näyttää jonkin toisen näkökulmasta?
Mitä uusia merkityksiä huomaat? Miltä oma
toimintasi vaikuttaa omasta mielestäsi tällä
tavoin tarkasteltuna? Miten voisit muuttaa
omaa käyttäytymistäsi havaintojesi perusteella?
Hyvä itsesi tunteminen auttaa ja rohkaisee sinua toimintasi ja käyttäytymisesi
muuttamisessa. Itsesi tunteminen antaa
potkua henkilökohtaisten muutosten tekemiselle. Johtamisen ketteryyden kehittäminen kannattaakin aloittaa askel kerrallaan
oman itsensä tuntemiseen paneutumalla!

Jokainen voi olla ketterä johtaja
Ketterän johtamisen tarve ei ole pelkästään
”ylemmän johdon” juttu. Yhä useampi toimii
vastuullisessa roolissa ja tarvitsee johtamisen ketteryyttä. Projektipäälliköt ovat mitä
suurimmassa määrin tällaisissa rooleissa.
Ajattelen, että jokainen voi olla ketterä
johtaja. Jokainen voi nähdä omat vaikutusmahdollisuutensa laajasti ja kantaa rohkeasti vastuuta kokonaisuuden menestymisestä. Kun projektipäällikkönä tuet oman
johtajuutensa ottamisessa heitä, joiden
kanssa työskentelet, kehität samalla omaa
ketteryyttäsi. Avoimuuden edistäminen,
osallistaminen ja vastuun jakaminen ovat
todellista ketteryyttä!

Kuva: Joxi Kaaja

Jukka Mannermaa on johtamisen konsultti
ja business coach, Gaia Leadership Oy:sta.
Hänen erityisosaamistaan on johtaminen,
johtajuus ja organisaatioden uudistuminen.
Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projektien ja projektiliiketoiminnan johtamisesta.

Projektiyhdistys
Aktiivisten ammattilaisten ja osaavien
organisaatioiden verkosto
Jäseniksi joukkoomme ovat tervetulleita kaikki
projektialan ammattilaiset - sekä yksityishenkilöt että
organisaatiot yritysmaailmasta, julkishallinnosta ja
kolmannelta sektorilta. Projektialan verkostoon
liittyminen on kannattava sijoitus. Laajaan projektiammattilaisten verkostoomme kuuluu yli 4000
henkilöä yli 600 eri organisaatiosta. Meillä on myös
aktiivista aluetoimintaa Jyväskylässä, Turussa ja
Tampereella.

Jäseninä
- opimme toisiltamme ja jaamme osaamistamme
- osallistumme kiinnostaviin tapahtumiin ja verkotumme
innostavassa seurassa
- saamme ajankohtaista tietoa urapolun suunnitteluun ja
kehittämiseen
- voimme hankkia kansainvälisen henkilösertifioinnin
projektinhallintataidoillemme tai kansainvälisen arvioinnin
projektitoimintamme kyvykkyydelle
- saamme näkyvyyttä kansainvälisessä rekisteröintijärjestelmässä luotettavana projektialan toimijana
- olemme yhdistyksen kautta myös kansainvälisen IPMA:n
jäsen ja voimme sitä kautta verkottua kansainvälisesti

Ammattilaisten verkostona
- parannamme projektitoiminnan tuloksellisuutta kaikissa
organisaatioissa
- luomme projektipäälliköistä ja –johtajista arvostetun
ammattikunnan
- kehitämme projektikoulutusta kaikilla koulutusasteilla
- edistämme projektialan tutkimus- ja kehitystoimintaa
- rakennamme projektiosaamisella entistä parempaa
Suomea

Jäsenyydet ja hinnat (€ + alv/kalenterivuosi)

Henkilöjäsen 70, Opiskelijajäsen 20, Seniorijäsen 30
Yhteisöjäsenet
14 000
Gigajäsen, jäsenkiintiö 400 henkeä
Megajäsen, jäsenkiintiö 200 henkeä
7 500
Organisaatiojäsen, jäsenkiintiö 70 henkeä
2 650
Ryhmäjäsen, jäsenkiintiö 25 henkeä
1 600
Tiimijäsen, jäsenkiintiö 6 henkeä
950
Pienjäsen, jäsenkiintiö 2 henkeä
600

- Lisähenkilöt kaikissa yhteisöjäsenluokissa 50 € +
alv/kalenterivuosi
- Yleishyödylliseksi yhteisöjäseneksi voivat liittyä yhdistykset,
julkisyhteisöt, järjestöt ym. yleishyödyllistä toimintaa
harjoittavat yhteisöt.
- Yleishyödyllisen yhteisöjäsenen vuosimaksu on kiintiöön
tulevien henkilöiden määrä x henkilöjäsenmaksu (70 €)
(minimi 4 henkilöä).

Verkkosivuiltamme löydät lisätietoa jäsenyyden eri vaihtoehdoista ja
näet ketkä kaikki jo kuuluvat osaavaan verkostoomme.
Ota yhteyttä PRY:n toimistoon tai täytä hakemus sivuillamme.

www.pry.fi
pry@pry.fi
050 525 3531

Tule rakentamaan maailmaa, jossa kaikki projektit onnistuvat
54

PROJEKTITOIMINTA 2/2016

55

Resurssiviisaisiin
työympäristöihin!

Tunnetko
suositun
SIG-toiminnan?
Projektipäivien yhteydessä
seitsemän SIG-ryhmää
järjestää kaikille avoimen
tilaisuuden tutustua
toimintaansa. Tilaisuudet
pidetään 31.10. ja 2.11.
Eteläranta 10 tai
Messukeskuksessa.

M

itä nämä SIG-ryhmät ovat? Ne
ovat Projektiyhdistyksen jäsenten ryhmätoimintaa tietyn
erityisaiheen parissa. SIG-ryhmissä samoista asioista kiinnostuneet projektiammattilaiset vaihtavat kokemuksiaan
ja näkemyksiään, käyvät yritysvierailuilla ja
opettelevat ryhmätöissä uusia projektitaitoja ja menetelmiä. Tilaisuuksissa vierailee kokeneita alustajia ja asiantuntijoita.
SIGit ovat erinomainen tapa verkostoitua.
Projektipäivillä on mainio tilaisuus päästä
tutustumaan SIG-toimintaan.
Tilaisuudet ovat maksuttomia eivätkä
edellytä Projektipäiville osallistumista tai
Projektiyhdistyksen jäsenyyttä. Tilaisuuksiin
pitää kuitenkin ilmoittautua ennakkoon Projektiyhdistyksen nettisivujen kautta. Tässä
kolme näistä ryhmistä antaa jo esimakua
toiminnastaan.

T

Projektisopimukset toimiviksi!

Y

hteistyön tavoitteiden tunnistaminen
ja näkyväksi tekeminen ovat tärkeä
osa riitojen torjuntaa ja ennakoivaa
sopimista. Ennakoivan sopimisen suuntaus sai alkunsa Suomesta 1990-luvulla
ja on sittemmin laajentunut eri puolille
maailmaa. Suomalaiset yritykset ovat olleet ensimmäisten joukossa kokeilemassa informaatiomuotoilun ja visualisoinnin
keinoja ennakoivan sopimisen viemiseksi
käytäntöön.
Sopimusten onnistuminen edellyttää
yhteistyötä niin yrityksen sisäisesti kuin yritysten välisissä liikesuhteissa. Sopimusten
funktionaalisuus palvelee yhteistyön onnistumista. Sopimusta ei nähdä ainoastaan

riskienhallinnan ja riidanratkaisun välineenä. Sopimuksen funktionaalisuutta voidaan
edistää muun muassa modularisoinnin ja
informaatiomuotoilun keinoin. Yksinkertaistaminen ja visualisointi parantavat viestin
perillemenoa ja vuorovaikutusta sekä rakentavat yhteistä ymmärrystä. Tavoitteena ovat
sopimukset, jotka palvelevat projektien ja
liiketoiminnan tarpeita ja ehkäisevät riskit ja
riidat.
Projektipäivien
2016
yhteydessä
2.11.2016 järjestettävässä SIG-9/IACCM
Finland (International Association for Contract and Commercial Management) tilaisuudessa teemana on Perinteisestä sopimisesta funktionaaliseen sopimiseen.

ALUSTAVA OHJELMA 2.11.2016
15:30-16:15 Sopimusprosessien ja -dokumenttien perinteinen ja modulaarinen malli,
Matti Urho, OTT, sopimusstrategikko, Partisan Oy / Turun yliopisto

16:15-17:00 Sopimusten monimutkaisuus: miten siihen on tultu ja miten siitä pääs17:00-17:45
17:45-18:15
18:15-18:30

tään? Helena Haapio, KTT, varatuomari, Lexpert Oy / Vaasan yliopisto,
SIG-9/IACCM Finland -ryhmän vetäjä
Funktionaalinen sopiminen – teoriaa ja käytäntöä, Mika Viljanen, OTT,
erikoistutkija, Turun yliopisto, Anna Hurmerinta, OTM, tohtorikoulutettava,
Turun yliopisto, Sampo Viding, KTM, OTM, projektitutkija, Turun yliopisto
Kommenttipuheenvuoro käytännön näkökulmasta,
Marja Tommila, asianajaja, Inventio Oy
Tätä tutkitaan / on tutkittu…
Esimerkkejä yritysten ja korkeakoulujen
tutkimus- ja kehittämishankkeista

Suomi vapaaksi hiilestä!

P

rojektiyhdistyksen SIG-16 -ryhmä "Cleantech ja kestävä kehitys projekteissa" järjestää projektipäivien yhteydessä kaikille
avoimen tilaisuuden Messukeskuksessa. Tilaisuuden aiheena on 'Hiilestä vapautuva Suomi'. Tule kuulemaan, miten ympäristörasitusta voidaan pienentää älykkäällä liikenne- ja reittisuunnittelulla
sekä miten energiantuotanto saadaan ympäristöystävällisemmäksi
ja miten energiaa voidaan tulevaisuudessa säästää.
Projektiyhdistyksen SIG-16-ryhmässä käsitellään kestävän kehityksen aihepiirin kysymyksiä:
- Mitä kestävä kehitys projekteissa pitää sisällään?
- Mitä ohjeistuksia ja standardeja on luotu kestävään projektinhallintaan?
- Mitkä ovat cleantech-alan näkymät Suomessa ja
kansainvälisesti?
Ryhmässä käsitellään asioita sekä projektinhallinnan että projektin lopputulosten näkökulmasta. Lyhyen ja pitkän
aikavälin toimenpiteiden on oltava
ympäristöystävällisiä,
taloudellisesti kannattavia ja sosiaalisesti
oikeudenmukaisia, jotta projektit
tuottavat kestäviä tuloksia. Tilaisuuksissa etsitään myös vastauksia
tyypillisiin kestävän kehityksen haasteisiin.
SIG-16-ryhmän vetäjä
Kai Koskinen, DiscoverIT

kai.koskinen@greenprojectmanagement.fi
puhelin 044 213 4310

OHJELMA 2.11.2016
16:00-16:30 Mobility as a Service (MaaS) - liikenteen

Sopimusten hallinta
Projektiyhdistyksessä
Projektiyhdistyksen Sopimusten hallinnan
ryhmän, SIG-9 tarkoituksena on sopimusosaamisen ja sopimusten hallinnan kehittäminen yhteistyössä eri ammattialojen edustajien, yritysten ja korkeakoulujen kanssa.
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16:30-17:00
17:00-17:25
SIG-9 -ryhmän vetäjä, varatuomari, KTT
Helena Haapio, Lexpert Oy
helena.haapio@lexpert.com
puhelin 09 135 5800

17:25

ympäristörasituksen pienentäminen,
Sampo Hietanen, CEO, MaaS Finland Oy
Hiilivapaan Suomen energiatulevaisuus,
Hanna Hakko, Kampanjakoordinaattori,
Hiilivapaa Suomi
HINKU-foorumi ja ilmastorasituksen
pienentäminen kunnissa, Pasi Tainio,
HINKU-tiimin vetäjä, Suomen ympäristökeskus
Loppuyhteenveto ja keskustelu

yönteko on uudessa murroksessa. Tällä kertaa muutoksen
ajureita ovat rakennemuutokset, tehokkuusihanteet, digitalisaatio ja robotiikan kehittyminen. SIG-19-ryhmä ”Smart
Way of Working” järjestää Projektipäivien yhteydessä 31.10.2016
Etelärannassa kaikille avoimen tilaisuuden teemalla "Strateginen
työympäristöjohtaminen".
Tarina on tuttu. Enää ei käytetä kirjoituskoneita, fakseja ja taskulaskimia. Tilalle ovat tulleet läppärit, sähköpostit ja kännykät. Pilvi
korvaa arkistotilat ja mapit, työmatkustamisen sijaan palaverit hoidetaan videon välityksellä. Monella ei ole omaa huonetta, avotoimistojen karsinat sekä nurkkahuoneet seisovat tyhjinä ja vuokrakulut
juoksevat turhaan. Työympäristöasioissa kannattaakin olla hereillä.
Strategia- ja vuokrasopimuskauden välein päivitetty työympäristö ehtii vanhentua yllättävänkin nopeasti.
Strateginen työympäristöjohtaminen tarkoittaa sitä, että työympäristöä kehitetään suunnitelmallisesti kohti resurssiviisaita, joustavia
ja ketteriä ratkaisuja, jotka tukevat sujuvaa työskentelyä. Työntekijät voivat tehdä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeiden henkilöiden
kanssa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan siten, että työssä voi
samalla innostua, onnistua ja viihtyä.
Ennakoivalla kehittämisellä pyritään työnteon esteiden poistamiseen, hukan minimoimiseen sekä vanhojen rutiinien
ja uskomusten jatkuvaan muuttamiseen. Työyhteisöjä, -paikkoja ja -välineitä sekä näiden
liittymäpintoja pitää siksi kehittää kokonaisuutena työkulttuurin kanssa ja tuloksia
mitata tarkoituksenmukaisilla mittareilla.
Mutta millaiselta näyttää todellisuus?
Onko
työympäristöjen
kehittäminen
enemmän reaktiivista projektitoimintaa
kuin suunnitelmallista johtamista? Millaisia johtamishaasteita asettaa esimerkiksi
toimiston tai työkulttuurin muutoshanke?
SIG-19-ryhmän vetäjä
Onko kertarysäys haastavampi johtaa
Pontus Kihlman, Rapal Oy,
kuin jatkuva muutos? Kenen vastuulla on
pontus.kihlman@rapal.fi
puhelin 040 571 5356
työympäristön kehittäminen?

Kaikille avoimet SIG-tilaisuudet Projektipäivillä:
SIG-4 Riskienhallinta
31.10.2016 klo 16.00-18.00, Eteläranta 10
SIG-17 Projektipäällikkyys ammattina
31.10.2016 klo 15.30-17.30, Eteläranta 10
SIG-19 Smart Way of Working
31.10.2016 klo 14.00-16.00, Eteläranta 10
SIG-9 Sopimusten hallinta
2.11.2016 klo 15.30-18.30, Messukeskus, kokoustamo
SIG-13 Julkishallinnon projektitoiminta
2.11.2016 klo 16.00-18.00, Messukeskus, kokoustamo
SIG-14 Tuotekehitys
2.11.2016 klo 16.00-18.00, Messukeskus, kokoustamo
SIG-16 Cleantech ja kestävä kehitys projekteissa
2.11.2016 klo 16.00-17.30, Messukeskus, kokoustamo
Lisätietoa tilaisuuksista ja ilmoittautuminen www.pry.fi
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Projektiyhdistyksen sertifiointitoiminta

SYVENTYY JA LAVENTUU
Projektiyhdistys on toiminut riippumattomana sertifioijana 1990-luvulta lähtien, pääpainon ollessa
IPMAn kansainvälisesti hyväksytyissä henkilösertifioinneissa. Sertifiointi on tarjonnut kansainvälisesti hyväksytyn todistuksen projektinjohtamiskyvykkyydestä. Henkilösertifioinnissa on käytössä
nelitasoinen malli.
Teksti: Tuomo Koskenvaara

M

Silmiä
avaava
mahdollisuus
itsensä
kehittämiselle
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uutama vuosi sitten palveluita laajennettiin
kattamaan organisaation kyvykkyyksien sertifiointi (Delta) ja viime vuonna otettiin käyttöön
oppilaitoksissa opiskeleville tarkoitettu PRY PM Foundation sertifikaatti. Projektikonsultoinnin sertifiointiin otettiin ensimmäiset askeleet keväällä IPMAn presidentin
vetämässä sertifiointiin tähtäävässä koulutuksessa. Ensimmäistä konsultoinnin sertifiointikierrosta on suunniteltu loppusyksylle.
Sertifiointitoiminnalla haluamme kehittää Suomalaista projektiosaamista
ja tarjota mahdollisuuden sertifioida
omaa kyvykkyyttään IPMAn kehittämää
sertifiointimallia vasten. Mallin mukaan PRY on sitoutunut siihen, että PRY ei itse tarjoa sertifiointiin tähtäävää
koulutusta. Tämä rajoite koskee myös sertifiointitoiminnassa mukana olevia arvioijiamme.

IPMAn malli on vaativa ja antava
IPMAn malli poikkeaa muista vastaavista malleista monipuolisuudellaan. Jokaisella henkilösertifioinnin tasolla
hakijan tekee itsearvioinnin, jossa käydään läpi IPMAn
määrittelemät pätevyyselementit. Näiden avulla hakija
pystyy hahmottamaan omia pätevyyksiään ja myöhemmin myös vertaamaan omaa kehittymistään.

Sertifioinnin yhteydessä (alimpia tasoja lukuun ottamatta) arvioidaan teknisten pätevyyksien lisäksi myös
näistä karttunutta kokemusta. Sama arviointi tehdään
käytöspätevyyksissä ja toteutusympäristöpätevyyksissä.
Tämä erottaa mallin selkeästi muista malleista, joissa
vaatimuksina ovat jonkun tietyn projektinhallintamallin
tai projektikirjan tuntemus.
Kokeen lisäksi ylemmillä tasoilla sertifiointiin kuuluu
joko raportin kirjoittamista tai osallistuminen workshoppiin. Molemmissa tapauksissa suoritukseen kuuluu
myös haastattelu, jonka yhteydessä arvioijat antavat
palautetta hakijalle.
Näin ollen IPMAn malliin liittyvät sertifioinnit ovat jonkin verran vaativia, mutta antavat samalla suorittajalle
mahdollisuuden käydä läpi omaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Lähes poikkeuksetta sertifikaatin suorittajat
ovat kokeneet oppineensa itsestään sertifiointiprosessin aikana.

PRY tarjoaa neljä vaatimustasoa
IPMAn henkilösertifiointi jakaantuu neljään tasoon:
IPMA Level A® – Sertifioitu Projektitoiminnan Johtaja,
IPMA Level B® – Sertifioitu Projektinjohtaja, IPMA Level C® – Sertifioitu Projektipäällikkö ja IPMA Level D®
– Sertifioitu Projektiosaaja. Suomessa suosituimmiksi

näistä ovat luonnollisesti nousseet C- ja D-tasot, joilla
sertifiointeja on tehty aktiivisimpina vuosina yli 300. Bja A-tasolla sertifiointeja on yhteensä noin 20 vuodessa.
Sertifiointiprosessin runko on sama kaikilla tasoilla.
Sertifiointiprosessissa arvioidaan hakijan projektijohtamisen tuntemusta ja kokemusta, ei varsinaista projektin
lopputulosta. Prosessi alkaa hakemuksella, joka sisältää virallisen hakemuksen, CV:n ja itsearvioinnin. C-tasolla ja sitä ylemmillä mukaan liitetään kokemuslomake,
jolla osoitetaan karttunut kokemus projektitoiminnasta.
Referenssiehdotus sisällytetään hakemuksen yhteyteen
A- ja B-tasoilla. Sertifiointikoordinaattori toimittaa hakemuksen arvioitavaksi sopivaksi katsotulle arvioijalle/arvioijille riippuen suoritettavasta sertifiointitasosta.
Arvioijien hyväksyttyä hakemuksen siirrytään sertifioinnin suoritusvaiheeseen. Suorittaminen sisältää
erilaisia vaiheita riippuen tasosta. Jokaiselta sertifioitavalta vaaditaan hyväksytysti suoritettu koe. Arvioijat
arvostelevat suorituksen, jonka jälkeen he suosittelevat
sertifikaatin myöntämistä hakijalle. Sertifikaatin myöntää sertifioinnin johtoryhmä.
A-tason sertifiointi on tarkoitettu henkilöille, joka johtaa vaativaa projektisalkkua tai ohjelmaa. Jos referenssinä käytetään vaativaa ohjelmaa, tulee sen olla päättynyt (alle kaksi vuotta ennen hakemuksen jättämistä).
Henkilöltä vaaditaan myös vähintään viiden vuoden
kokemus strategisen tason projektisalkun ja/tai ohjelman johtamisesta viimeisen kahdeksan vuoden aikana,
joista vähintään kolme vuotta vaativan projektisalkun
tai ohjelman vastuullisissa johtotehtävissä. A-tasolla hakuprosessi rakentuu referenssinä käytetyn vaativan salkun tai ohjelmaan pohjalta kirjoitetun raportin ympärille.
Vaativien projektien johtamiskokemuksella voi tavoitella B-tason sertifiointia. Tässä yhteydessä referenssinä
käytetyn vaativan projektin kriteerit täyttävän referenssiprojektin tulee samoin kuin A-tasolla olla päättynyt
(alle kaksi vuotta ennen hakemuksen jättämistä). Kokemusvaatimus tällä tasolla on samoin vähintään viisi
vuotta projektinjohtamista viimeisen kahdeksan vuoden
aikana, joista kolme vuotta vaativien projektien vastuullisissa johtotehtävissä. Myös tällä tasolla sertifiointiprosessi perustuu referenssiraporttiin.
C-tason sertifikaatti on tarkoitettu henkilöille, jotka
ovat työskennelleet projektien parissa ja hankkineet kokemusta niiden johtamisesta vähintään kolmen vuotta
viimeisen kuuden vuoden aikana. C-tason sertifiointiprosessissa hyväksytyn hakemuksen jälkeen suoritetaan
koe. Kokeen onnistuneesti suorittavat hakijat jatkavat
yhden päivän workshoppiin, jossa arvioijat tarkkailevat
hakijoiden toimintaa annettujen tehtävien suorittamisessa. Prosessi päättyy haastatteluun, jonka yhteydessä käydään läpi hakijan toimintaa sertifiointiprosessin
aikana.
D-taso eroaa muista IPMAn sertifioinneista erityisesti
siinä, ettei kokemusvaadetta ole. Kyseessä on tietokoneella suoritettava testi, joka sisältää sekä monivalintakysymyksiä että essee tehtäviä.
Muutama vuosi sitten PRY lähti kehittämään oppilaitosten kanssa heille sopivampaa sertifiointia. Tämän
kehitystyön lopputuloksena syntyi PRY PM Foundation
sertifikaatti, jota tarjotaan vain oppilaitoksille. Se perustuu suurelta osin PRYn kehittämään D-tason koemalliin.
Tänä vuonna PRY on selvittänyt sertifiointitoiminnan

laajentamista projektikonsulttien sertifiointiin. Tähän
liittyen pidettiin koulutustilaisuus, jossa käytiin IPMAn
kompetenssimalliin konsultteja varten tehtyä laajennusta läpi. Tällä hetkellä PRY selvittää mahdollisuuksia
ensimmäisen sertifiointikierroksen järjestämisestä syksylle 2016.
Henkilösertifioinnin lisäksi PRY on ottanut valikoimiinsa IPMA Delta® -organisaation projektikyvykkyyden arvioinnin. Arviointi tarkastelee ja arvioi koko organisaation
projektitoimintaa moniulotteisesti sekä toteutettujen
projektien onnistumisen, ihmisten osaamisen, että organisaation tarjoaman projektikulttuurin näkökulmista.
Näitä arviointeja on tehty tähän mennessä 3 ja palaute
niistä on ollut erittäin positiivista. Arviointeihin on osallistunut suomalaisten ohella kansainvälisiä arvioijia.

Projektin tai
ohjelman
lopputuote
ei ole
sertifioitumisen
kannalta
oleellinen

Muutama vinkki sertifiointiin hakeutuvalle
Sertifiointiprosessista saa itselleen juuri niin paljon,
kuin on itse valmis siihen panostamaan. Se voi olla todella silmiä avaava mahdollisuus itsensä kehittämiselle.
Sertifiointiprosessi arvioi hakijan onnistumista ja kokemusta projektin johtamisessa. Projektin tai ohjelman
lopputuote ei ole sertifioitumisen kannalta oleellinen
eikä sen esittelemiseen kannata mahdollisessa raportissa uhrata sivuja.
Itsearvioinnissa kannattaa miettiä omia todellisia
vahvuuksia. Turhan usein arvioijamme näkevät tasapaksuja osaajia. Itseään voi kehittää vain, jos oikeasti pystyy tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa.
Se minkä taktiikan näiden kehittämiseen valitsee, on
sitten seuraava askel. Kukaan ei voi olla paras kaikessa,
mutta pelkästään heikkouksiin keskittymällä päätyy lähinnä keskimääräiseksi.
Haasta itsesi tai organisaatiosi kehittymään hankkimalla IPMAn sertifiointi!

Sertifiointiterveisin,
Tuomo Koskenvaara
Sertifiointitoiminnan puheenjohtaja
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Tieteellinen neuvottelukunta

Digitalisering och
’verktygifiering’
av projektledning

Projektiyhdistyksen Tieteellisen neuvottelukunnan toiminnan tarkoituksena on edistää
molemmin puolin hyödyllistä yhteistyötä
akateemisen projektitutkimuksen ja suomalaisten yritysten projektitoiminnan välillä.
Tieteellinen neuvottelukunta:
- Välittää tutkimukseen sekä opetukseen
liittyviä yhteistyömahdollisuuksia tutkijoiden ja suomalaisten projektiyritysten
välillä
- Tuo uusinta tutkimustietoa projektiammattilaisten käyttöön
- Palkitsee projektitoimintaan liittyviä
opinnäytteitä, opetustekoja, ja muita
saavutuksia
Lisätietoa: www.pry.fi, tn@pry.fi

Magnus Hellström är
docent i industriell ekonomi,
speciellt projektverksamhet
och fungerar som akademilektor i ämnet vid Åbo
Akademi.

V
Text: Magnus Hellström

I

sin uppmärksammade studie1 ”The Future of Employment”
från 2013 undersöker Oxfordforskarna Frey & Osborne datoriseringens inverkan på olika yrken. Enligt dem hotas 47% av
arbetsplatserna av datorisering, dvs att försvinna som en följd
av ökad användning av datorer (m.a.o. genom automatisering,
digitalisering eller robotisering av olika arbetsuppgifter). Watson
(IBM) har redan utmärkt sig som Schack- och Jeopardy-spelare,
men har du nånsin tänkt vad som kommer att hända åt projektledningsyrket och diverse projektuppgifter i stort?
DIGITALISERING OCH DATORISERING inom projekt ses som ett
led i det som kunde benämnas ’verktygifiering’ av projektledningsyrket. Denna utveckling har pågått åtminstone sedan en rad välkända
verktyg såsom Gantt-schemat, PERT-tekniken och CPA-analysen utvecklades i medlet av förra seklet. Essensen i dylika verktyg ligger
ofta i det som inom organisationsteori kallas ’kognitiv ergonomi’, dvs.
strävan till att förbättra såväl utförandet som framför allt resultatet
av tankeintensivt arbete. Det är självfallet inte så att dessa verktyg
skulle göra projektledares och- ingenjörers arbete överflödigt, utan
de snarare sagt möjliggör bättre analyser och därmed bättre planer
och beslut. Däremot vet vi t.ex. redan nu att en del projektplaneringsuppgifter de facto i viss mån kan produceras halvautomatiskt med
hjälp av datorer (såsom att generera aktivitetslistor för tidtabeller).
I EN STUDIE2 jag nyligen deltog i utredde vi tillsammans med företaget Opus Capita användning av diverse robotiseringstekniker inom
1. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
2. http://www.opuscapita.com/news/2016/companies-are-warming-up-for-robotics
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finansiella tjänster. Finansiella tjänster skiljer sig naturligtvis markant
från projektuppgifter, men det som var intressant i studien var den
allmänna förhållningen till robotisering av arbetsuppgifter. Bl.a. förväntar sig lejonparten av respondenterna att bara en bråkdel (under 30%) av arbetsrollerna inom respektive organisation kommer att
beröras av robotisering och artificiell intelligens liksom Figur 1 visar.
Detta är avsevärt mindre än det Frey & Osborne förutspår och man
kan fråga sig om det inte är en underdrift. Är det så att vi underskattar digitaliseringens inverkan på våra jobb?

0-10% of organization member’s
roles are likely to be impacted

30-50% of organization member’s
roles are likely to be impacted

3. http://www.dimecc.com/services/programs-projects/
32%

Delight as RPA will reduce
many demotivating tasks

24%

10-30% of organization member’s
roles are likely to be impacted

ar i ligger då det mervärde som en yrkeskunnig projektarbetare kan bidra med och vilket datorer inte kan åstadkomma?
Min starka gissning är att det lönar sig att börja söka i det
mellanmänskliga. I denna tidnings förra nummer (1/2016) lyfter
t.ex. min kollega professor Tuomas Ahola förtjänstfullt fram förtroendets betydelse inom projekt. Visserligen kan och har också verktyg
för dylika ändamål utvecklats, men som jag ovan konstaterar är det
ju inte samma sak som fullständig automatisering (men en bit på
väg måhända). Inom den nyformade Dimecc SHOK:ens (’Strategisen
huippuosaamisen keskittymä’) FoU-program Rebus3 (2014-2016)
har man utvecklat ett antal verktyg som strävar till att underlätta samarbete affärer med många parter. Boken kommer att publiceras
av Palgrave i slutet av detta år. Verktygen stöder uppgifter såsom val
av ledarskapsstil, leverantörsval, optimering av leveransomfång och
värde-baserad försäljning.

49%

Increased motivation to
develop new competences

14%

44%

5%

Fear of losing own job
16%

50-80% of organization member’s
roles are likely to be impacted 6%
Over 80% of organization member’s
roles are likely to be impacted 6%

Figur 1. Up to what extent of your organization members'
roles are likely to be impacted by RPA & AI considerations?

38%

Suspicions related to
the functionality
Generic change resistance
and unwillingness to learn
No other emotions or attitudes
than business as usual

44%

29%

31%

6%

59%
66%

41%
43%

20%
24%

9%
6%
10%

Figur 2. What emotions and attitudes are You most likely to face
in Your organization when communicating RPA & AI considerations?

Han är också medlem i
vetenskapsrådet vid
Projektiyhdistys ry.

E

tt annat område där mänskligt ingripande åtminstone hittills varit nödvändigt är anammandet av ett systemperspektiv
(speciellt på sociotekniska fenomen). Å andra sidan är det just
här som det som populärt kallas Industrial Internet eller Internet of
Things, antagligen kommer att utgöra en stor förändring i skillnad
till sina mera modesta föregångare inom IT och automation. Öppna
gränssnitt och standardiserade datastrukturer med mera gör det
möjligt för oss att kombinera maskiner och data till allt större systemhelheter för att generera mera nytta och göra livet lättare.
I VÅR UNDERSÖKNING frågade vi också vilka känslor och attityder
chefer förväntar sig i samband med kommunicerandet av robotiseringsinitiativ (se Figur 2). Rädslan att förlora sitt jobb ligger förväntat
överst, men det som är skäl att notera också andelen som förväntar
sig en viss glädje i och med att demotiverande (läs mekaniska) arbetsuppgifter försvinner. Därtill finns det ju en viss förväntning om att
det i gengäld uppstår nya (måhända intressantare) arbetsuppgifter.
VAD SÄGER DÅ Frey & Osbornes studie om projektledningsyrket?
Bland de 700 yrken som de inkluderat i sin forskning finns inga med
direkt anknytning till projekt. Som en allmän observation kan man
kanske konstatera att bland de yrken som har störst sannolikhet att
påverkas av ökad datorisering finns operatörer, och byggarbetare och
installatörer av olika slag, medan planeringsingenjörer och analytiker
ofta nämns bland de yrken som är minst sannolika att ersättas av
datorer. Detta är föga överraskande. Ändå är jag säker på att det för
var och en projektarbetare lönar sig att ägna en stund åt att fundera
över vad det är som är så unikt och svårt att kodifiera i ens arbete
att Watson inte skulle klara av det. Watson är ännu ett barn, men
hen växer så det knakar. Plötsligt känns inte heller Risto Siilasmaas
idé om tidsbundna examina (Tekniikka ja Talous 10.6.2016) så dum.
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www.facebook.com/pmchampionshipfinland
Valmennusta kisaan annetaan

PMC haastaa

 piskelijoita on myös valmennettu niin projektinhallinO
nan peruskursseilla kuin erikseen kisan lähestyessä.
Kisaan osallistuville joukkueille on pidetty tietoiskuja
ja workshoppeja.
”Viimeisimpänä olen pitänyt pienimuotoisia tiimitenttitilaisuuksia. Niissä on ollut kisan kaltainen konsepti. Olen myös valmentanut finaaliin osallistuvaa
joukkuetta mm. tiimiytymisessä erilaisin paineensietoja riskinhallintatehtävin”, Anne Valsta kertoo.

opiskelijat ottelemaan
projektinjohtamisessa
Project Management Championship (PMC) on kilpailu, jossa opiskelijat mittel-

Osa kisaajista on nyt projektipäälliköitä

evät taitojaan projektinhallinnassa ja johtamisessa neljän hengen joukkueina
muita opiskelijatiimejä vastaan. Kilpailu on suunnattu projektinjohtamisen
opiskelijoille ja sen tarkoitus on houkutella opiskelijoita projektijohtamisen

Kilpailussa
myös tiimityö ja
viestintä ovat
koetuksella

alalle ja herättää kiinnostusta alaa kohtaan sekä jakaa tietoa työelämän ja
tutkimuksen välillä.

K

ilpailun ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat
käyvät läpi tietokoneella tehtävän karsintakierroksen. Jatkoon päässeet joukkueet lähtevät
kohti Helsingin Etelärantaa päivän mittaiseen kilpailuun, jonka voittaja pääsee edustamaan Suomea kansainväliseen finaaliin.

Tiukka kisapäivä
case-tehtävien kimpussa
Kisapäivä on haastava niin tehtäviltään kuin aikataulultaankin. Päivän aikana mitataan opiskelijoiden
projektinhallinnan taitoja sekä tiimityötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä. Joukkueet saavat ratkaistavakseen todellista tilannetta simuloivan case-tehtävän,
jonka kilpailun yhteistyökumppani on laatinut.
Tänä vuonna sponsorina ja yhteistyökumppanina
toimii Ramboll Finland Oy. Ramboll on suuri monikansallinen suunnittelu ja konsultointiyritys. Se toimii mm.
rakennus-, infra- ja energia-aloilla. Rambollin monialainen osaaminen takaa kilpailulle mielenkiintoisen
tehtävän ja poikkeuksellisen kokeneen tuomariston
finaaliin.
Vuonna 2015 PMC-kilpailuun osallistui lähes 100
opiskelijajoukkuetta Suomesta ja yhteensä yli 600
opiskelijaa seitsemästä maasta. Finaali käytiin Latviassa ja liettualainen tiimi taisteli tiensä voittoon. Kilpailua kehitetään jatkuvasti yhteistyössä oppilaitosten
kanssa, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin opettajien ja opiskelijoiden tarpeita.
Haastattelimme aktiivista opiskelijoiden projektinhallintataitojen kehittäjää ja opetustoiminnan uranuurtajaa, lehtori Anne Valstaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Kysyimme, kuinka tärkeänä hän pitää
projektinhallinnan opiskelua ja kuinka Projektiyhdistyksen ja Young Crewn järjestämä Project Management Championship-kilpailu on auttanut opiskelijoita
projektinhallinnan valmiuksien kehittämisessä.
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Suomea finaalissa
edusti Jarno Lintunen,
Miina Makkonen ja Anu
Kallionpää Tampereen
Ammattikorkeakoulusta.

Kansainvälisen finaalin
voittajajoukkue Liettuasta.

Projektitaidoille on kysyntää
Nykyään
valmistuttuaan
moni opiskelija
työllistää itse
itsensä
yrittäjänä, joten
projektityötaidoille on
kysyntää
välittömästi

”O
hjelmistoliiketoiminta on projektiliiketoimintaa,
joten jokaisella alan opiskelijalla on syytä olla perustaidot projektityöhön ja vähintäänkin ymmärrys projektien johtamisesta. Taidot kehittyvät kokemusten
kautta. Nykyään valmistuttuaan moni opiskelija työllistää itse itsensä yrittäjänä, joten projektityötaidoille
on kysyntää välittömästi”, Anne Valsta toteaa.
Hän pitää kilpailua piristävänä kokemuksena opintojen keskellä vähintäänkin heille, jotka innostuvat
kilpailutilanteista. Se on samalla näytön paikka niin
itse joukkueissa kisaajille kuin joukkueita valmentaville opettajillekin. Kansallisen PMC -kisan konsepti on
mielekäs ja aikatila oivallinen. Kisatehtävät ovat so-

pivan haasteellisia olettaen, että kaikki kisaajat ovat
saman tason opiskelijoita.
Kehittämistoiveitakin on: ”Joukkueet kaipaavat perusteltua kirjallista palautetta suorituksestaan. Kilpailutehtävän lyhyehkön luonnehdinnan ja kilpailun arviointikriteerit voisi julkaista kisan päättyessä.”
Haaga-Heliassa on jaettu tietoa kilpailuista niin
opiskelijoille kuin projektityötä opettaville erilaisissa
tilanteissa koko lukuvuoden ajan, ja samalla on houkuteltu opiskelijoita osallistumaan kisaan. Saadut
mainokset on ripustettu näkyville. Kisajärjestäjän
edustaja on kutsuttu kertomaan IPMA/Young Crew
-toiminnasta ja kisaan sekä projektityöhön ammattina liittyvistä mahdollisuuksista.

 aaga-Heliassa kisaan ovat lähteneet mukaan he, joilH
la on ollut kiinnostusta projektityötä ja projektijohtamista kohtaan. Osallistujien kokemus on ollut rikastava, oli tiimi päässyt finaaliin tai ei. Finalistit ovat olleet
erittäin tyytyväisiä kokemaansa ja rohjenneet kohdata uusia haasteita kisan jälkeen. Osa heistä on lähtenyt mukaan Young Crew -toimintaan ja siten avannut
itselleen uusia mahdollisuuksia hankkia kokemuksia
ja osaamista kansainvälisessä verkostossa toimimisesta. Osa valmistuneista kisaajista on nykyään projektipäällikkönä omalla työpaikallaan.
Anne Valstan mielestä kisatehtävien haasteellisuus
vastaa hyvin arjen todellisuutta projekteissa. Oppilaitoksille kansallinen kisa on mainio sparraaja projektiosaamisen kehittämiseksi ja projekteissa tarvittavien taitojen korostamiseen. Vaikka nykyään kaikki
tuntuvat, ainakin omasta mielestään, osaavan projektityötaitoja, vain harvalla on valmiudet toimia tositilanteessa ja erityisesti silloin, kun projekti kohtaa
ongelmia.
Kilpailussa myös tiimityö ja viestintä ovat koetuksella. Projektiviestintä on äärimmäisen tärkeä asia
projektin koko elinkaaren aikana, ja jo ennen projektin käynnistämistä. Haaga-Heliassa projektivalmiuksia harjoitetaan monissa tilanteissa, joissa projektin
sidosryhmät, projektin ja sen tuloksen valmistamisen
riskit sekä viestintä ovat oppimisen kohteena itse tuotteen tai palvelun laadun rinnalla.
Lukuvuoden 2016 kilpailuun tiimeillä on rekisteröitymiseen ja karsintakokeen suorittamiseen aikaa
01.09.2016- 10.10.2016. Kilpailun 2016 kansainvälinen finaali käydään Brijunissa, Kroatiassa.

Lisätietoja: Ville Solja
ville.solja@gmail.com
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SIG-ryhmät

SIG-2

Projektiorientoituneen organisaation johtaminen
Matti Haukka, Suomen Projekti-Instituutti Oy
matti.haukka@projekti-instituutti.fi, 0500 506 004, 09 4391 4121

SIG-4

Projektiyhdistyksen Hallitus 2016
Puheenjohtajat

Puheenjohtajat
TAINA RÄMÖ-KORPINEN

Riskienhallinta
Kalle Koivula, Howden Colemont Finland Oy
kalle.koivula@howdengroup.com, 040 836 1773

SIG-9

Sopimusten hallinta, Contract Management
Helena Haapio, Lexpert Oy, helena.haapio@lexpert.com, 09 135 5800

SIG-12
Johtajuus

Pasi Lehtiniemi, Sovelto Oyj, pasi.lehtiniemi@sovelto.fi, 050 515 1773

SIG-13

Julkishallinnon projektitoiminta
Jari Kinnunen, Solita Oy, jari.kinnunen@solita.fi, 040 778 0226

SIG-14

Tuotekehitys
Heikki Koivisto, heikki.koivisto@espotel.com, 050 482 0709
Petteri Puurunen, petteri.puurunen@teliasonera.com, 040 302 3989

SIG-16

Cleantech ja kestävä kehitys projekteissa
Kai Koskinen, DiscoverIT
kai.koskinen@greenprojectmanagement.fi, 044 213 4310

SIG-17

Projektipäällikkyys ammattina
Jori Kosonen, Talent Vectia Oy, jori.kosonen@talentvectia.com, 050 518 4790

SIG-19

Smart Way of Working
Ray Lindberg, Kontoret Konsult Oy Ab, ray.lindberg@kontoret.fi, 040 749 1526
Pontus Kihlman, Rapal Oy, pontus.kihlman@rapal.fi, 040 571 5356

SIG-21

Digitalisaatiomuutoksen johtaminen
Tero Huttunen, Tieto Oyj, tero.huttunen@tieto.com, 040 846 6107

SIG-ryhmät (Special Interest Group)
ovat Projektiyhdistyksen opiskelija-,
henkilö- ja kiintiöjäsenille tarkoitettuja
tiettyyn erityisaiheeseen keskittyviä
yhteistyöryhmiä. SIG-kokoukset ovat
maksuttomia tilaisuuksia. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan jonkun
ryhmän toimintaan, ota yhteys ryhmän
vetäjään tai Projektiyhdistyksen
toimistoon.
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Aluetoiminta

VESA ILAMA

Puheenjohtaja, Kansainväliset verkostot
Integro Finland Oy
tramo@integro.fi
050 492 4662

Varapuheenjohtaja, Jäsentapahtumat
vesa.ilama@gmail.com
040 548 3529

TOPI CASELIUS

NIINA NIEMINEN

Urapolku
Fujitsu Finland Oy
topi.caselius@fi.fujitsu.com
050 303 9417

Viestintä ja markkinointi
Oy Apotti Ab
niina.nieminen@iki.fi
045 696 7046

PETTERI HELLSTEN

MATS SÖDERLUND

Maksulliset tapahtumat
TeliaSonera Finland Oy
petteri.hellsten@teliasonera.com
040 514 2163

Palvelukehitys
EPV Energia Oy
mats.soderlund@epv.fi
050 428 3757

MAARIT MESKANEN

PEKKA TSUPARI

Palkinnot ja tunnustukset
maaritmeskanen@outlook.com
050 561 8616

Kumppanuudet
Yleinen Teollisuusliitto YTL
pekka.tsupari@ytl.fi
040 570 2021

Jäsenet

Työryhmien edustajat
JUUSO KANGAS
IPMA Young Crew Finland
juuso.kangas@gmail.com
040 761 3886

TUOMAS AHOLA
Tieteellinen neuvottelukunta
Tampereen teknillinen yliopisto
tuomas.ahola@tut.fi
040 588 1986

Visio 2018:
”Projektiyhdistys on
tunnettu ja tunnustettu
Suomen johtava
projektialan yhdistys”

PM Club Tampere
Päivi Kähönen, Pasaati Oy, paivi.kahonen@pasaati.com, 040 557 6942

PM Club Turku
Anna Nummi, Nordic ID Oy, nummi.anna@gmail.com, 0400 765 771

PM Club Jyväskylä
Mikko Saastamoinen, Kumura Oy
mikko.saastamoinen@kumura.fi, 050 384 3767

TUOMO KOSKENVAARA
Sertifiointi
Sofigate Oy
tuomo.koskenvaara@pry.fi
040 548 6424

© Pro

jekt iy h d isty s ry
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Projektiyhdistyksen Yhteisöjäsenet
4 4SUM Partners
PRO
A Aalto
ABB Oy, Low Voltage Drives

Accountor RUK Oy
Acuvitec Oy
AE Thinking Business Group Oy
AEL Oy
Agile Finland ry
A-Insinöörit Oy
Oy Ajat Ltd
Amec Foster Wheeler Energia Oy
Amiedu
Andritz Oy
Attido Group Oy
Aureolis Oy
AVI Tietohallinto

Karl Fazer Ab
K OyKelan
IT-osasto

Kemira Oyj
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Keskusrikospoliisi
Keto Software Oy
Kirkkohallitus
KONE Oyj
KPMG Oy Ab
Kumura Oy

L

ECM Solutions Oy
B BlueCielo
BMH Technology Oy
B+Tech Oy
Buildercom Oy

Software Finland Oy
C CA
Cerion Solutions Oy

CGI Suomi Oy
Cimcorp Oy
Citec Oy Ab
Combitech Oy
Comptel Oyj
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
CTS Engtec Oy

M Maanmittauslaitos
MAB Powertec Oy

Management Institute of Finland MIF Oy
Mandatum Life Palvelut Oy
Markkinointi-instituutti
Medbit Oy
Medi-IT Oy
Messukeskus Helsinki
Metsä Group
Microsoft Oy
Mipro Oy
Momentti Oy
Murata Electronics Oy

Finland Oy
D Digia
DiscoverIT
DNA Oy
Dovre Group Oyj

E Eduskunta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elisa Appelsiini Oy
Eltel Networks Oy
Eläketurvakeskus
Enfo Oyj
EPV Energia Oy
Espoon kaupunki
eWork Nordic Oy
EVRY Business Solutions Oy
Expericon Oy

F

FCG Finnish Consulting Group Oy
Fennovoima Oy
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
Fujitsu Finland Oy

G Oy Gustav Paulig Ab
ammattikorkeakoulu
H HAAGA-HELIA
Helen Oy
Helsingin yliopisto
Helsinki Business College Oy
HiQ Finland Oy
Honeywell Oy
HUS

I

J

IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
IFS Finland Oy Ab
Innofactor Oyj
Insinööritoimisto Comatec Oy
International Institute for Learning Finland Oy
Istekki Oy
Itim International / FeedbackDialog
ITTuuli Tmi
Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän Energia Oy
Jyväskylän yliopisto

LapIT Oy
Landis+Gyr Oyj
Lassila & Tikanoja Oyj
Laurea-ammattikorkeakoulu
Leijona Catering Oy
Levman Oy
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
Lionbridge Oy
LVI-Insinööritoimisto VAHVACON Oy
LähiTapiola Palvelut Oy

Jacobs Oy
N Neste
Nets Oy

Nixu Oyj
Nordea Pankki Suomi Oyj

ry
O Ohjelmistoyrittäjät
Oicon Oy

OK Perintä Oy
OP-Palvelut Oy
Oriola Oy
Orion Oyj, Orion Pharma

P

Pasaati Oy
Patria Finance Oyj
PBI Research Institute
Perigeum Oy
PlanMill Oy
PMI Chapter Finland
POHTO
Posiva Oy
Posti Group Oyj
Profit Consulting Oy
Projeca Oy
Project-IT Oy
Project-TOP Solutions Oy
Project Warrior
Projektipalvelut Salomaa Oy
Pääesikunta, Logistiikkaosasto
Pöyry Finland Oyj

Oy
Q Qentinel
Qvantel Finland Oy
R Raha-automaattiyhdistys
Rakli ry
Ramboll Finland Oy
Rapal Oy
Rautaruukki Oyj
Rinnekoti-Säätiö

Samlink Ab
S OySandvik
Mining and Construction Oy

SAP FINUG ry
Semat Group
Siemens Osakeyhtiö
Sigma Solutions Oy
Siili Solutions Oyj
Silver Planet Oy
Sirius Engineers Ltd
Sito Oy
Sofor Oy
Solita Oy
Solteq Oyj
Solu Digital Oy
Sovelto Oyj
SRV Yhtiöt Oyj
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto/ Sitra
Suomen Kuntaliitto
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen Partiolaiset
Suomen Projekti-Instituutti Oy
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
SWECO Finland Oy

Vectia Oy
T Talent
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Tampereen kaupunki, konsernihallinto
Tampereen kaupunki, tietohallinto
Tampereen teknillinen yliopisto
Teknologian tutkimuskeskus VTT
TeliaSonera Finland Oyj
Teollisuuden Voima Oy
Thermo Fisher Scientic Oy
THO Consulting Oy
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Tieto Oyj
TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry
Tilastokeskus
Toyota Auto Finland Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun kaupunki
Työterveyslaitos

U UPM-Kymmene Oyj
ammattikorkeakoulu V OyVasaVaasan
yrkeshögskola Ab

Vaasan kaupunki
Vaisala Oyj
Valmet Automation Oy
Valmet Technologies Oy
Valtiokonttori
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Verohallinto
Vine Oy
VR-Yhtymä Oy
Väestörekisterikeskus

Todenna ja vahvista ammattitaitosi
IPMA-sertifiointi
tapahtuu
kansainvälisen
käytännön
mukaisesti
ja varmistaa
projektinjohdon osaamisen
projektien ja projektikokonaisuuksien
hallinnassa. Lisäksi se tarjoaa
erinomaisen mahdollisuuden kehittää
henkilökohtaista projektiosaamista
puolueettoman arvioinnin tukemana.”

Soili Puranen, Projektipäällikkö,
Ari Eskola, Projektijohtaja,
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Sonera, IPMA Level B® ja IPMA Level C®

IPMA Level A

®

IPMAhenkilösertifioinnilla
projektialan
ammattilainen
pystyy osoittamaan
pätevyytensä.
Sertifikaatti on puolueeton ja
standardeihin pohjautuva näyttö
ammattitaidosta ja on työnantajalle
luotettava valintakriteeri.
Sertifiointiprosessi on projektialan
ammattilaiselle erinomainen
mahdollisuus ja tapa arvioida omia
pätevyyksiä sekä tunnistaa omat
vahvuudet ja kehittämiskohteet.”
Elina Saartoala, Hankepäällikkö,
LähiTapiola, IPMA Level B®

Oy
W Wakaru
Wapice Oy

WSP Finland Oy
Wärtsilä Finland Oy

Solutions Oy
Y YAP
YARA Suomi Oy

YIT Information Services Oy
Yleinen Teollisuusliitto YTL
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Å ÅF-Consult Oy

OTA YHTEYTTÄ:
Projektiyhdistys ry
pry@pry.fi
050 525 3531
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Tarjouspyynnöissä
kannattaa
pyytää tekijöiden
projektialan
sertifioinneista
selvitys
tarjoukseen. Näin on mahdollisuus
verrata tarjouksissa toteuttavan
henkilöstön projektiosaamista ja
varmistaa parhaat osaajat omaan
projektiin.”

www.pry.fi/ipma-sertifiointi

Eteläranta 10

Tarkemmat tiedot ja sertifiointiohjeet
löytyvät Projektiyhdistyksen kotisivuilta!

00130 Helsinki
www.pry.fi

