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1. JOHDANTO
Projektimainen työskentely on lisääntynyt yrityksissä, ja tämä suunta näyttää
jatkuvan tulevaisuudessa. Ympäröivän maailman globalisoituessa ja teknistyessä
entisestään, on samalla myös yritysten projekteista tullut entistä vaikeammin
hallittavissa olevia kokonaisuuksia (Pelin, 2009, Yazici 2009). Asiakkaille
suoritettavien toimitusprojektien koot ovat kasvaneet ja aikataulut ovat usein
kiristyneet, kuten myös odotukset toimittajan kyvykkyydelle toteuttaa projektit
ammattitaitoisesti. Projektit ovat tulleet jäädäkseen ja toimintaympäristöjen
turbulenttisuus lisää tarvetta määräaikaisiin ja joustaviin organisaatiorakenteisiin
(Vartiainen et al. 2003). Samoin parantaakseen kilpailukykyään B2Bliiketoiminnassa yrityksen täytyy kehittää ja luoda keinoja luottamuksen
rakentamiseen

asiakasyritysten

kanssa

toimimiseen,

tässä

myös

monet

B2B-

projektienhallinnalla on oma roolinsa.

Toimitusprojektien
liiketoiminnassa

yleistyminen
toimivat

on

yritykset

johtanut
ovat

siihen,

että

alkaneet

rakentaa

erilaisia

projektikäytäntöjä ja – malleja. Haasteena on usein ollut, että vaikka kuinka osataan
teoriassa projektien vaiheet ja menetelmät niin suoritukset eivät ole olleet
tasalaatuisia, asiakkaita tyydyttäviä tai saati lisäarvoa tuovia. Haasteena on ollut
osaamisen puute ja rohkeus tai että kaikista ei ole projektipäälliköiksi.
Organisaatioissa projektiin nimetty projektipäällikkö löytää nopeasti joukon
malleja, joita noudattamalla hän kykenee suunnittelemaan ja käynnistämään
projektin (Pelin, 2009, Artto et al. 2006) . Käyttökelpoisista malleista ja metodeista
huolimatta

projektijohtaminen

koetaan

kuitenkin

haasteellisena.

Projektipäälliköiltä on säännöllisesti odotettu pätevyyttä liittyen perinteisiin
projektin onnistumisen mittareihin sekä sidosryhmähallintaa. nykyisin edellytetään
myös johtamistaitoja ja emotionaalisia kykyjä projektien läpiviemiseksi (Chipulu
et al. 2013). Kompetenssit määrittyvät erityiseksi yhdistelmäksi tietämystä, taitoja
ja henkilökohtaisia ominaisuuksia (Muller et al. 2014).
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Työn ympäristön muuttuminen on johtanut asiantuntijapalveluiden käytön
lisääntymiseen
korkeampaa

ja

korostanut

merkitystä.

organisaatioiden

asiantuntijoiden

Toimintojen

keskittyminen

ja

omaan

kuten

tietotaidon

projektipäälliköiden
ulkoistaminen

ydintoimintaansa

on

sekä

johtanut

asiantuntijapalveluiden kasvavaan kysyntään. Samoin myös vaateet osaamisen
suuntaan, koska organisaatioissa ihmisillä ei ole aikaa fokusoida kehittämiseen ja
asiantuntijuutta sekä näkemyksiä ulkoistamista myöten halutaan kuulla ratkaisu- ja
palvelutoimittajilta (Ali-Yrkkö 2007, Gonzales et al. 2010) .

Työn aihe on hyvin ajankohtainen, koska monet laite- ja sovellustoimittajat
haluavat muuttaa liiketoimintamalliaan enemmän palveluliiketoiminnan suuntaan.
Pelkästään

tuotteen

ympärille

rakennettavat

palvelut

eivät

riitä

vaan

palveluliiketoiminnassa tuotteet pitäisi nähdä prosesseina, joilla voidaan tuottaa
lisäarvoa asiakkaalle (Grönroos et al. 2007). Tässä yhteydessä myös
projektijohtamisen merkitys ja sen osaamisen kyvykkyys on kasvanut. Samoin
askarruttaa, että johtaako onnistunut projekti ja arvontuotto lisämyyntiin sekä
syvempään asiakassuhteeseen. Projekteihin kohdistuu aiempaa merkittävimpiä
liiketoiminnallisia vaatimuksia, mutta edelleen projektinhallinnan menetelmiä sekä
keinoja sovelletaan erittäinkin vaihtelevalla menestyksellä ja iso osa projekteista
kuitenkin epäonnistuu (Pelin, 2009, Yazici 2009, Jugdev et al. 2013).

1.1 Työn tausta
Tutkimuksen kohdeyrityksen yritysratkaisuissa on huomattu toimintaympäristön ja
asiakkaiden tuomat haasteet sekä vaatimukset toimitusprojektien toteuttamiselle.
Suuryritysasiakkaiden vaatimukset ovat nousseet toimitusprojektien laadulle,
työskentelytavoille ja hallinnalle. PK-sektorilla asiakkailla taas tuntuu olevan
resurssipulaa, ja tarvitsevat toimittajan vetoapua projektin viemiseksi eteenpäin.
Samalla Canon Oy:n yritysratkaisuilla tarve muuntautua laitetoimittajasta
palvelutoimittajaksi, tämä vaatii myös projektikyvykkyyden nostoa. Samoin hyvin
määritetty

projektisuunnitelma

ja

aikataulut

tarjouksissa

parantavat

mahdollisuuttamme voittaa tarjouksia. Tutkimus halutaan tuottaa omana
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hankkeena, koska projektien hallintaa ei pitäisi kehittää kiireellisten projektien
yhteydessä (Pelin 2009).

Case- yrityksen kautta päästään tutkimaan, minkälaisia haasteita yritys kohtaa
palveluliiketoiminnan ja projektijohtamisen kehysten ympärillä sekä mitä valintoja
tehdään mm. osaamisen ja kehittämisen ympärillä. Kohdeyritys toimii
toimistoautomaation ja informaatioteknologian alla, joten projektijohtamisen
näkökulmaa katsotaan näiden toimialojen kohdalta.

Projektijohtamisesta on kirjoitettu runsaasti kirjoja, jotka esittävät tyypillisesti
projektin perättäisinä tai samanaikaisina toimintoina, joilla on tarkoitus saavuttaa
tietty päämäärä kertaluonteisen asian loppuunsaattamiseksi määrätyssä ajassa,
määrätyin kustannuksin ja asetetuilla rajauksilla. Projektijohtamisen teoreettinen
tarkastelu kirjallisuuden kautta osoittaa, että projektijohtaminen nähdään yleisesti
suunnittelun, aikataulutuksen ja kontrollin muodostamana kokonaisuutena. Melko
usein yritykset keskittyvät menetelmien ja työkalujen kehittämiseen eikä niinkään
johtamisen tai opitun kehittämiseen.

1.2 Tavoitteet ja rajaus
Kohdeyrityksessä on käynnissä liiketoiminnan transformaatio laitetoimittajasta
palvelutoimittajaksi ja tässä kiinnostaa, että miten projektijohtaminen voi
edesauttaa muutosta.
”miten

Näin

projektijohtamisen

ollen tutkimuksen pääkysymykseksi
kehittämisellä

tuotetaan

nousee:

lisäarvoa

B2B-

asiakkaille?”

Pääkysymykseen pyritään vastaamaan ja hahmottamaan sitä seuraavien
alakysymysten avulla:
-

Miten palveluyritykseksi muuntautuminen tukee projektijohtamista?

-

Minkälaista projektiosaamista tarvitaan?

-

Tarvitaanko ulkoista projektipäällikköä asiakasyrityksissä?

-

Mitä onnistunut projektijohtaminen organisaatiossa edellyttää?
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Tässä

työssä

ilmiönä

kiinnostaa

palveluliiketoimintaan

siirtyminen,

projektijohtamisen linkitys myyntiin ja arvontuottoon sekä projektiosaamisen ja
pätevyyden vaateet. Tavoiteasetanta on pyritty asettamaan selkeäksi, jottei
alkuvaiheessa tarvitsisi sietää epätietoisuutta siitä, mitä eri aineistojen kanssa pitäisi
oikeastaan tehdä.

Työn keskeisimpinä tavoitteina kohdeyritykselle on ymmärtää liiketoiminnan
muutoksen elementtejä, arvioida projektin johtamisen kyvykkyyden vaatimukset ja
tunnistaa vaateet projektin johtamisen nostolle ja uusille toimintatavoille
toimitusprojekteissa huomioiden nykyisen yrityskulttuurin.

Tämä diplomityö rajataan koskemaan B2B- liiketoimintaa ja asiakkaille
toteutettavia

toimitusprojekteja.

Samoin

tarkastelu

näkökulmana

ovat

projektijohtaminen eikä niinkään projektien hallinta ja sen elementit, koska sen
aiheen ympäriltä on tehty paljon tutkimustyötä. Työssä ei myöskään keskity eri
projektimetodeihin (mm. Prince2, IPMA) eikä projektityökaluihin vaikka ne
ovatkin tärkeä osa projektinjohtamista. Samoin ei keskitytä niinkään ulkoistamisen
vaiheisiin

vaan syihin

ja motiiveihin sekä ulkoistuksen onnistumisiin.

Tarkoituksena on tarkastella projektia vasten laajempaa yhteyttä, kuten yrityksen
liiketoimintaa, liiketoimintamuutosta ja projektiosaamista.

1.3 Keskeiset käsitteet
Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat projektijohtaminen ja liiketoiminnan muutos.
Selkeyden vuoksi on syytä huomioida aiheeseen läheisesti liittyvät tutkimuksen
kannalta oleelliset termit, kuten projektipäällikkö ja projektitiimi.

Projekti
Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen
aikaansaamiseksi (pelin, 2009). Projektityöhön liittyy aikatauluja, rajauksia,
organisaatio ja johtaminen. Projektit tyypillisesti koostuvat monialaisista, poikkiorganisatorisista ja väliaikaisista tiimeistä, jotka tiukan paineen alla pyrkivät
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saamaan tuotettua projektin tuotokset kokoon aikataulujen, kustannusten ja
fokuksen muutosten puristuksissa (Jugdev et al. 2013).

Projektijohtaminen
Projektijohtamisen menetelmät eivät ole heilahdelleet eivätkä ole olleet muotiilmiöitä vaan ovat kehittyneet 40 vuoden kuluessa. Projektijohtaminen tarkoittaa
yrityksen tai yhteisön toiminnan organisoimista siten, että pääosa työstä tehdään
projektiryhmissä ja linjahenkilöstön määrä on pieni (Pelin, 2009).
Projektijohtamisen lisäksi käytetään termiä projektien johtaminen, joka käsitetään
tässä tutkimuksessa johtamismuotona. Tässä avainhenkilönä on projektipäällikkö,
jonka tehtävänä on vastata ja hallita kaikkea, mikä liittyy projektin onnistuneeseen
toteutukseen.

Liiketoiminnan muutos palveluyritykseksi
Palvelusuuntautuneisuuden omaksuminen yrityksessä tarkoittaa sitä, että yritys
kehittää ja toimittaa ratkaisuja, jotka tukevat onnistuneesti asiakkaan prosesseja ja
luovat lisäarvoa (Grönroos et al. 2007). Liiketoiminnan muutos tarkoittaa, että
yritys ei näe tuotemyyntiä ja palvelutoimintaa enää erillisinä liiketoimintoina.

Palveluyrityksen toimintatapa voi olla tärkeä askel mille tahansa business tobusiness markkinoilla toimivalle yritykselle. Ei pelkästään räätälöityjä ratkaisuja
tarjoaville yrityksille, joiden tuotteet tarvitsevat after- sales palveluita (Grönroos et
al. 2007).

Ulkoistaminen
Ulkoistus on tarkoituksellinen liike, jossa liiketoiminta prosessin tai prosessien
hallinnointi tapahtuu jonkun muun toimesta kuin yrityksen (Slusarczyk & Kot
2014).

Työssä ei keskitytä niinkään ulkoistamisen vaiheisiin vaan syihin ja

motiiveihin sekä ulkoistuksen onnistumisiin.
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1.4 Raportin rakenne
Raportti etenee johdannon jälkeen seuraavaksi tutkimuksen kannalta kahteen
oleelliseen teorialukuun. Ensiksi siirrytään tutkimuksessa projektijohtamisen
käsitteen ympärille. Tämän jälkeen tutkitaan sitä kuinka projektijohtaminen tukee
liiketoiminnan

muutosta

ja

kuinka

siirtyminen

laiteorientoituneesta

palvelutoimijaksi on noussut tärkeäksi uudeksi toimintamalliksi monille toimijoille.
Luvussa 3 laajennan tutkimustani koskemaan projektijohtamisen kyvykkyyttä ja
projektipäällikön pätevyysvaatimuksia sekä arvioin osaamisen nostoa myös
ulkoistuksen näkökulmasta.

Tutkimuksen empiirisessä osassa luvussa 4 case- yrityksen kautta päästään
tutkimaan

tarkemmin,

kuinka

yksittäinen

yritys

käytännössä

toimii

projektijohtamisessa ja miten haasteet näkyvät toiminnassa. Teorian ja empirian
kautta haetaan vastauksia ja analyysia ongelmaan sekä tutkimuskysymyksien
ratkaisuun. Arvioidaan miten voidaan nostaa projektin johtamisen ja hallinnan
kyvykkyyttä vertaillen muun muassa ulkoistamista ja omaa projektiosaamista.
Arvioidaan myös millainen on kohdeyrityksen projektinjohtamisen uusien
toimintatapojen ja – kulttuurin kehitysmalli B2B – toimitusprojekteihin. Osaamisen
ja oppimisen käsitteitä yleisesti voidaan myös lähestyä useasta suunnasta ja tasosta.
Työssä tutkimuksen toteuttamisessa käytetään kyselytutkimusta.

Johtopäätökset ja yhteenveto tiivistävät tutkimuksen tulokset ja näissä arvioidaan
tutkimuksen merkitystä, esitetään kehittämisideoita kohdeyritykselle ja arvioidaan
jatkotutkimustarpeita.
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2. PROJEKTIJOHTAMINEN JA PALVELULIIKETOIMINTA
Projekti koostuu tuotteiden, palveluiden, tietotaidon, teknologian ja työn
kombinaatiosta (Cova et al. 20002). On selvää, että haasteet, joita projektipäälliköt
kohtaavat tänään ovat monimutkaisempia ja huonommin määriteltyjä kuin mitä on
reflektoitu tiedon yleisissä kokonaisuuksissa (Chilipulu et al. 2013).

Projektinjohtamisen käsitteeseen kuuluu kaikki tiedot, taidot, menetelmät ja
työkalut, joita projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan.
Projektin aikana sovellettavat johtamistavat ja niiden painotus voivat vaihdella eri
vaiheissa (Artto et al. 2006). Projektijohtaminen tarkoittaa yrityksen tai yhteisön
toiminnan organisoimista siten, että pääosa työstä tehdään projektiryhmissä ja linja
henkilöstön määrä on pieni (Pelin, 2009).

2.1 Projektin keskeisiä elementtejä
Projektit ovat tärkeistä teollisuudelle ja eri toimialoille. Ensinnäkin ne voivat
suoraan edistää tuotannon aktiviteettejä ja toiseksi kasvaakseen tai uudistuakseen
yritysten pitää sitoutua strategisiin muutoksiin (Chilipulu et al. 2013). Näissä
kohdataan vastaavia haasteita kuin projekteissa eli projektin laajuus on epäselvä,
sisällöt jäsentelemättömiä ja mittarit moniulotteisia.

Artto et al. (2009) määrittävät, että projekti on ennalta määritettyyn päämäärään
tähtäävä, monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti,
kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus. Projektille on
eri määritelmät, jotka kuitenkaan eivät ole toisiaan poissulkevia vaan projektia
voidaan tarkastella eri näkökulmista. Projektin näkökulmat Artto et al. (2009)
mukaan on hahmoteltu kuvassa 1.
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Kuva 1. Projektin näkökulmat.

Elinkaari
Projektilla on elinkaari ja se toteutuu määrämuotoisena prosessina tai toistuvana,
limittäisenä prosessijoukkona (Vartiainen et al. 2003). Projektin elinkaari ja Artto
et al. (2009) mukaillen kuvassa 2.

Kuva 2. Projektin elinkaari ja toteutus.

Kypsyys
Korkeammalla projekti kypsyydellä organisaatiot voivat saavuttaa merkittäviä
säästöjä lisätä myynnin kasvua, näyttää parempaa kilpailukykyä kuin heidän
kilpailijansa ja luoda parhaita käytäntöjä omalla toimialallaan tai palvelusektorilla
(Yazici 2009).

Projektijohtamisen laatu
Yritykset ovat voimakkaasti panostaneet laatujärjestelmien kehittämiseen (Pelin
2009). Asiakkaat odottavat tietenkin toimitusprojekteilta laadullista toteutusta ja
saattavat myös vaatia toimittajalta sertifioidun laatujärjestelmän käyttöä. Tällöin
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projektitoiminnan osa-alueet täytyy olla kuvattuna yrityksen laatukäsikirjassa
prosesseina (Pelin 2009). Yritykset pyrkivät toimitusprojektien laadulla
vaikuttamaan asiakastyytyväisyyteen, ja lisäarvontuottoon asiakkaalle sekä tätä
kautta saamaan lisämyyntiä ja uusia projekteita.

Projektitoimisto
Tässä on kyseessä projektipalveluita tarjoavan toimiston tai tiimin perustamisesta
yritykseen. Projektitoimiston tehtävä on moniprojektityyppisen organisaation
tukipalveluiden luominen ja projektin johtaminen (Pelin 2009).

Toimitusprojekti
Projekteja esiintyy kaikilla organisaatiotasoilla ja niiden toiminta on tavallaan
poikittaista yrityksen muihin toimintoihin nähden. Pelin (2009) mukaan projektit
voidaan ryhmitellä luonteensa perusteella eri tyyppeihin. Ryhmittely ei ole
yksiselitteinen, vaan jakaa projektit lähinnä sen mukaan, mitkä johtamisseikat
kussakin ovat keskeisiä. Toimitusprojekti on projekti, jonka yritys tekee toimeksi
annosta tietylle asiakkaalle. Se alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen
asiakkaalle. Olennaista on aikataulun pitävyys ja projektin kannattavuus.

Artto et al. (2006) määrittävät toimitusprojektin siten, että se on tuotannon ja
liiketoiminnan väline, jolla tuotetaan asiakkaalle arvoa välittömän asiakaskohtaisen
ratkaisun avulla. Asiakkaalle toimittava ratkaisu voi olla uutta toimintatapaa tukeva
tietojärjestelmä vai vaikka asiakkaan tarpeisiin suunniteltu tuotantolaite. Asiakkaan
arvo lisää projektia toimittavalle yrityksellekin arvoa, sillä asiakas on valmis
maksamaan toimituksesta.

Projektin onnistumisen kriteerit
Projektijohtaminen on tulosjohtamista selkeimmillään (Pelin, 2009). Projektille
asetetaan ajalliset, laadulliset, sisällölliset ja taloudelliset tavoitteet. Näiden
tavoitteiden toteutumisen mittaaminen projektin lopussa on melko yksiselitteistä.

Muller & Turner (2014, s. 313) artikkelin mukaan noin 45 % projektipäälliköistä,
konsulteista ja asiakkaista eri toimialoilta määrittävät onnistumisen saavutukset
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yksinomaan aika-, kustannus- ja laatutavoittein. Nämä ovatkin eniten käytettyjä
kriteerejä mitattaessa projektien onnistumista. He toteavat, että monet tutkimukset
ovat esittäneet tarvetta laajemmalle joukolle onnistumisen kriteerejä, mutta
yhtenäistä joukko ei ole saatu määritettyä. Kaksi suosittua kokoelmaa kriteerejä on
kehitetty viime vuosien aikana. Ensimmäinen kokoelma kattaa teknologian,
monimutkaisuuden,

uudet

asiat

ja

askelten

saavuttamisen

ryhmänä

projektikriteerejä. Toisena ovat yhdistetyt menestyksen mittarit ottaen huomioon
projektitiimin, toimittajat, asiakkaat, teknologian, liiketoiminnan ja projektin omat
itse määritetyt kriteerit. Samainen artikkeli toteaa, että perinteiset sisäiset projektin
onnistumisen kriteerit kuten aika, kustannukset ja tiimin tyytyväisyys ovat
tarpeellisia, mutta eivät ole enää yksistään riittäviä. Johtaminen ja asenne
korreloivat suoraan projektin menestykseen ja onnistumiseen

2.2 Projektijohtaminen osana palveluliiketoimintaa
Suomalaiset yritykset kuten teknologiatoimijat ja laitetoimittajat eri toimialoilta
ovat siirtymässä kohti palveluliiketoiminnan maailmaa ja samalla hakien sieltä
kasvua. Muutos on suuri, kun laite- tai teknologiatoimittajasta pitäisi tulla
palveluorganisaatio, joka toimii asiakkaiden prosesseissa ja toiminnoissa kiinteästi
kytkeytyneenä lisäarvon tuottajana. Tietenkin kullakin organisaatiolla on omat
lähtökohtansa ja pyrkimyksensä tämän pohjalta edetä omassa toiminnan
muutoksesta palveluliiketoiminnan suuntaan. On kuitenkin osoittautunut, että
strateginen

siirtymä

valmistusyrityksestä

palveluyritykseksi

on

odotettua

monimutkaisempi muutosprosessi (Grönroos et al. 2007, s. 31).
Palveluyrityksenä toiminen tarkoittaa, että yritys ”tarjoaa asiakkailleen arvon
tuottamista tukevia prosesseja, mukaan lukien resurssit – fyysiset tuotteet, ihmiset
järjestelmät ja tiedon – jotka vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja asiakkaiden
resurssien kanssa tehostavat asiakkaiden prosesseja entisestään” (Grönroos et al.
2007 s. 32). Tämän kautta tarkoituksena ei ole luoda arvoa pelkästään asiakkaan
prosesseihin

vaan

myös

asiakkaan

liiketoimintaan.

Projektijohtamisen
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näkökulmasta palveluyrityksen toimivan on onnistuneesti pystyttävä viemään läpi
palveluratkaisu tai prosessin muutos.
Montoro-Sánchez (2009, s. 311-315) toteaa artikkelissaan ” Competitive dynamics
and business models in service business”, että liiketoimintamalli ei ole sama asia
kuin

strategia,

vaikka

termejä

käytetään

usein

synonyymeinä.

Vaikka

liiketoimintamalli mahdollistaa analyysin, testauksen ja validoinnin suhteessa
yrityksen strategisiin valintoihin, se ei sinänsä ole strategia. Kilpailukykyinen
strategia kertoo, miten voit tehdä paremmin kuin kilpailijat, tehdä paremmin
tarkoittaa

sitä,

että

on

erilainen.

Organisaatiot

saavuttavat

paremman

suorituskyvyn, kun ne ovat ainutlaatuisia ja kun he tekevät jotain mitä mikään muut
yritykset eivät tee, eivätkä voi monistaa sitä. Liiketoimintamalleja kuvataan
järjestelmänä, ja miten siinä liiketoiminnan palaset sopivat yhteen.

Liiketoimintamallilla erottautuminen
Liiketoimintamallin erottavat tekijät strategiasta Montoro-Sánchez (2009, s. 313):
-

Liiketoimintamalli perustuu arvon luomiseen asiakkaalle, jossa
painotetaan, että arvo ja jatkuvuus lepäävät strategian kohdistamisessa.

-

Arvon luomisen rahoitus on implisiittisesti oletettu liiketoimintamalliin,
kun taas strategia nimenomaisesti käsittelee kysymyksiä rahoituksen
arvon luonnista, koska perusoletuksena on osakkeen omistaja-arvon
luominen.

-

Oletuksena on, että tieto on hallussa yrityksen ja sen sidosryhmien
kanssa. Liiketoimintamallit olettavat rajallisesti tietoa ja tietämystä, kun
taas strategiat rakentuvat analyyseihin ja jalostuneeseen tietoon, jolloin
oletetaan, että on olemassa luotettavuutta ja runsaasti tietoa, jota
voidaan jalostaa tiedoksi.

Taulukko 1. Liiketoimintamallin erottavat tekijät strategiasta.

Grönroos et al. (2007, s. 39) mukaan palveluyrityksen lähestymistavan
omaksuminen vaatii liiketoimintalogiikkaan ainakin kolme perustavanlaatuista
muutosta:
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-

Toiminta-ajatuksen

ja

strategian

määrittäminen

uudelleen

palveluyrityksen näkökulmasta
-

”tuotteen” uudelleen määrittämisen prosessiksi

-

Asiakassuhteen keskeisimpien osien palvelullistaminen siten, että
yrityksestä voi tulla palveluyritys

Taulukko 2. Liiketoimintalogiikkaan vaadittavat muutokset.

Asiakasymmärryksensä pohjalta edelläkävijäyritys tunnistaa uusia mahdollisuuksia
tuottaa arvoa asiakkaalle. Yritys ratkaisee asiakkaan ongelmia uusilla palveluillaan
ennen kuin asiakas ehtii sitä edes pyytää. Edelläkävijä ei kehitä ratkaisujaan yksin
vaan ottaa käyttäjän kumppaniksi kehitystyöhön alusta lähtien (Tekes julkaisu).
Liiketoiminnan päämäärät ja arvonluonnin edellytykset ovat muuttumassa
merkittävästi. On selvää, että seuraavat vuodet ja vuosikymmenet tulevat olemaan
hyvin erilaisia verrattuna edellisiin vuosikymmeniin, kun laajat ja arvaamattomat
muutokset – kuten kasvava yhteiskunnallinen eriarvoisuus, nopeat teknologiset
hyppäykset, jatkuvat taloushaasteet ja eskaloituva ympäristökriisi – pakottavat
yritykset arvioimaan uudelleen oman olemassaolonsa perusteita ja toimintatapojaan
(Tikka et al. 2014). Nämä ja yritysten nopeasti muuttuva toimintaympäristö ovat
pakottaneet yrityksiä etsimään parempia muutoksen työkaluja, jotka auttavat niitä
kehittämään kokonaisvaltaisesti omaa toimintaansa. Arvonluonnista on tullut yksi
tärkeä tapa miettiä, mistä uudessa taloudessa ja yritystoiminnassa pohjimmiltaan on
kyse ja mitä menestyvien yritysten tulisi jatkossa tehdä (Tikka et al. 2014).

Tämän hetkisessä markkinatilanteessa ja taloustilanteessa käsitykset arvosta,
arvonluonnista ja yritysten roolista on haastettu voimakkaasti monesta suunnasta.

Kehittäminen pitkäjänteisesti
Tekeksen tutkimusraportin (2014) mukaan yritysten on tärkeää huomata, että
toimialamuutoksen strateginen hallinta edellyttää sekä yrityksen (sisäisen)
sopeutumiskyvyn että (ulkoisen) ympäristön muutoslogiikan ymmärtämistä.
Toimialan

muuttuessa

–

esimerkiksi

palveluinnovaation

myötä

–

tarkoituksenmukaisten kilpailutoimenpiteiden ”repertuaari” muuttuu. Muutoksella
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on paitsi välittömiä niin myös kauaskantoisia seurauksia, sillä yritysten muuttunut
kilpailukäyttäytyminen alkaa puolestaan viedä toimialaa uuteen suuntaan. Siksi
yritysten on huomioitava kilpailutoiminnassaan lyhyen tähtäimen vaikutukset,
mutta myös pyrittävä ennakoimaan mahdollisia kehityspolkuja, joita voi syntyä kun
keskenään kilpailevat yritykset reagoivat toistensa toimenpiteisiin. Yritysten on
kehitettävä omia kilpailutoiminnan rutiineja ja resursseja – eli yrityksen sisäistä
sopeutumiskykyä – näitä pitkän tähtäimen kehityspolkuja huomioiden. Innovaation
avulla luodaan merkityksellisiä eroja, jotka herättävät tunteita sekä samastumisen
ja ulossulkemisen mahdollistavia eroja muihin. Näin ollen uuden tuotteen tai
palvelun arvo konkretisoituu vaihtosuhteessa: tuotteen tai palvelun valitseminen
tarkoittaa paitsi henkilökohtaisten mieltymysten osoittamista, mutta myös muista
immateriaalisista vaihtoehdoista erottautumista (Ruckenstein et al. 2011).

Vaikka toimialan pitkän tähtäimen kehityspolkujen ymmärtäminen on keskeistä
pitkän aikavälin sopeutumisessa, pelkkä tulevaisuuden ennustaminen ei riitä – usein
se on jopa mahdotonta. Yrityksen on siksi pitkäjännitteisesti ja asteittain kehitettävä
rutiineja, jotka mahdollistavat nopean sopeutumisen ympäristömuutoksiin. Tämä
puolestaan

kartuttaa

voimavaroja, joka

edesauttaa pidemmän tähtäimen

sopeutumisessa. Palveluyrityksen toimintatapa voi olla tärkeä askel mille tahansa
business- to. business markkinoilla toimivalle yritykselle, ei pelkästään räätälöityjä
ratkaisuja tarjoaville yrityksille, joiden tuotteet tarvitsevat after- sales palveluita
(Grönroos et al. 2007).

Palveluliiketoiminnan logiikka voi perustua asiakkaan ongelmien ratkaisuun. Artto
et al. (2006) kirjassaan nostavat esiin projektiliiketoiminnan, joka koskee yrityksen
liiketoimintaa tai sen osaa. Heidän määrityksen mukaan projektiliiketoiminta on
projekteihin liittyvää johdettua ja tavoitteellista toimintaa, joka palvelee yrityksen
päämäärien saavuttamista. Tämä voi tarkoittaa sitä, että projektin toteutuksessa
korostetaan yrityksen päämäärien saavuttamista eikä pelkästään projektityön
suunnitelmanmukaisuutta ja tehokasta suorittamista.
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2.3 Liiketoimintamuutos haastaa projektijohtamista
Yritykset hakevat uusia palvelukonsepteja ja korostavat siirtymistä tuotepohjaisesta
toiminnasta entistä enemmän palvelutoimijaksi, ratkaisuiden toimittajaksi tai jopa
asiakkaiden arvopartneriksi. Tämän tavoitteena on luoda uutta kannattavaa kasvua
palveluliiketoiminnan kautta. Palveluorganisaatiossa puolet liikevaihdosta voi tulla
palveluista, mutta sen saavuttamiseen on kuitenkin sidottava koko organisaatio
(Grönroos et al. 2007). Tämä muutos on iso haaste monille organisaatioille.

Samaan

aikaan

mm.

teknologiateollisuudessa

on

tapahtunut

voimakas

toimintarakenteen muutos, jossa omaa valmistusta ja omia tukiprosesseja on
siirretty verkostolle tehtäväksi (Grönroos et al. 2007). Tämä rakenteen
muuttuminen on tuonut toimittaja-organisaatiolle uusia mahdollisuuksia ja
haasteita. Perinteisten pelkkien laitetoimitusten ja ylläpitopalveluiden asiakkaat
haluavat laajempia palveluita, prosessien ulkoistamista ja lisäarvontuottoa. Näiden
käyttöönottovaiheessa myös projektijohtamisella on tärkeä rooli, jotta määritellyt
osakokonaisuudet saadaan aikataulussa nostettua käyttöön.

Tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämisessä edetään niin, että valmistaja tai
toimittaja luo aluksi tuotteiden oheen palveluksia kuten koulutuspalvelut,
asennuspalvelut, varaosapalvelut ja takuuajan palvelut (Grönroos et al. 2007).
Palvelut

nojaavat

nojautuvat

pääsääntöisesti

pitkälti

olemassa

olevaan

liiketoimintamalliin. Vastaavasti uudessa palveluliiketoimintamallissa palvelut
haastavat yritykset ja edellyttävät niiltä uutta asennetta palvelutoimintaan ja
palvelukonseptien luontiin tiiviissä yhteystyössä sekä omien asiakkaiden että omien
palveluntarjoajien kanssa (Grönroos et al. 2007).

Tuoteorientoituneet yritykset ovat hakeneet kilpailuetua ja ylivoimaa teknologisilla
ratkaisuilla. Grönroos et al. (2007) ovat todenneet, että asiakaskohtaisuutta on
tavoiteltu tuotteita erilaistamalla ja kilpailukeinoa ovat olleet asiakaskohtaiset
ratkaisut. Tämä tuoteorientoitunut toiminta ennen pitkää ajan suhteessa johtaa
kasvavaan hinta- ja kustannuskilpailuun. Näin pidemmän päälle on vaikeampi
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erottua pelkillä teknisillä ratkaisuilla. Tuoteorientoituneen mallin rinnalle on
kehitettävä ja rakennettava liiketoimintaa, joka mahdollistaa liiketoiminnan
laajentamisen uusille alueille. Uusien palvelukokonaisuuksien kehittäminen
asiakkaille vaatii kiinteämpää yhteistyötä ja uskallusta siirtyä uusille alueille.
Haasteena on, että miten nopeasti yritys luo uutta tietämystä palveluliiketoiminnan
edellytyksistä, palvelukonsepteista, liiketoimintamalleista, arvonluonnista ja
ansaintamalleista. Muutos edellyttää myös entistä parempaa asiakasymmärrystä,
jotta paremmin ymmärretään asiakkaan liiketoimintaa ja prosesseja. Tätä kautta
mahdollistetaan uusia ja kilpailukykyä lisääviä palveluratkaisuja. Grönroos et al.
(2007, s. 14) tutkimuksen mukaan muutoksessa kyse on enemmänkin tiedosta,
tietämyksestä ja yhteyksistä kuin pelkästään tuotteista, toimintorakenteista ja
toimitusketjusta. Tarkoituksena ei ole luoda arvoa pelkästään asiakkaan
prosesseihin

vaan

myös

asiakkaan

liiketoimintaan.

Projektijohtamisen

näkökulmasta palveluyrityksen toimivan on onnistuneesti pystyttävä viemään läpi
ratkaisutoimitus.

Ruckenstein et al. (2011, s 16) teoksessa toteavat, että myös innovatiiviset yritykset
suuntaavat nykyään toimintaansa kohti tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä,
palvelukonsepteja, joihin kiteytyvät kokonaiset ratkaisut. Uusien innovaatioiden
paikat avautuvat nimenomaan uudenlaisista toiminnoista ja niistä tehdyistä
tulkinnoista arjessa.

2.4 Tietojohtaminen projektijohtamisen tukena
Nykypäivän kilpaillussa ympäristössä yritykset toteuttavat strategiaansa projektien
kautta. Useimmissa tapauksissa nämä projektit koostuvat tiimeistä, joiden tarkoitus
on hyödyntää eri yksilöiden osaamista. Organisaatioissa projektiin nimetty
projektipäällikkö löytää nopeasti joukon malleja, joita noudattamalla hän kykenee
suunnittelemaan ja käynnistämään projektin. Käyttökelpoisista malleista ja
metodeista huolimatta projektijohtaminen koetaan kuitenkin haasteellisena. Vain
murto-osa projekteista on pystytty viemään loppuun saakka onnistuneesti (Muller
et al. 2010).
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Organisaatioiden sisäinen ja ulkoinen ympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä aiheuttaa
haasteita ihmisten osaamisen kehittämiseen ja hallintaan. Suurin haaste on
muutoksen monimutkaisuus hiljaisen tiedosta eksplisiittiseen, ja kyky arvioida
henkilön yksilöllistä tietämystä ja varmistaa sen täysi hyödyntäminen, ja että
ympäristö on luotu kannustaa ihmisiä osallistumaan tiedon jakamiseen (Christopher
et al. 2012). Yhdessä projektissa generoitu tietämys ja tieto muutoin hukataan ja
tämä

johtaa

turhiin

aktiviteetteihin

(”keksitään

pyörä

uudestaan”)

ja

heikentyneeseen projektin suorituskykyyn (Leseure et al. 2004, s. 103).

Christopher et al. (2012) perustavat tietojohtamisen siihen ideaan, että
organisaation

arvokkain

resurssi

on

sen

ihmisten

omaava

tietämys.

Yksinkertaisimmillaan tietojohtaminen on kannustaa ihmisiä jakamaan tietoa ja
ideoita luodakseen lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita (Leseure et al. 2004, s.
104).

Tutkimuksessaan Leseure et al. (2004) toteavat, että pienissä organisaatioissa ja
pienemmissä projekteissa on tiedon- ja tietämyksenhallinta upotettu perinteisten
työtapojen ja inhimillisiä arvojen ympärille. Merkittävät muutokset organisaation
ympäristöissä luovat tarpeen eksplisiittiselle ja formaaliselle tiedonhallinnalle.
Tutkimuksessaan he havaitsivat, että projekteissa kaksi keskeisintä haastetta
tiedonhallinnan näkökulmasta ovat


Tiedon kollektiivinen yhteensovittaminen



Hiljaisen tiedonhallinta

Tiedon kollektiivinen yhteensovittaminen
Yksi keskeisistä haasteista tiedon hallinnassa eri projekteissa on yhteisen
tietopohjan rakentaminen. Keskeiset ongelmat aiheen etenemiseksi ovat:


Kannustimet osallistua



Tiedon omistajuus



Tiedon elinkaaren hallinta
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Hiljaisen tiedonhallinta
Toinen keskeinen haaste on hiljaisen tiedonhallinta. Tämäntyyppinen tieto on
henkilökohtaista, upotettua, epämääräisen muotoista tietoa, joka on kuitenkin
olennaista tehokkaalle toiminnalle. Asiantuntijoilla, tai hyvin kokeneilla henkilöillä
on usein ainutlaatuinen kokoelma kriittisen tiedon muotoja itsellään. Vaikka he
voivat käyttää ja hallita erittäin tehokkaasti hiljaista tietoa, mutta asiantuntijat
pitkälti päättävät oman harkintansa mukaan miten ja kenelle levittää tietoa. On
myös huomattu, että joissakin tilanteissa tällaisten asiantuntijoiden ja osaajien läsnä
olo saattaa johtaa muiden läsnäolijoiden laiskuuteen ja yksilöt eivät näe mitään
syytä hankkia tätä tietoa itselleen.

Projektipäälliköiden tulisi pystyä adoptoimaan ja hyödyntämään parhaita
käytäntöjä riippumatta missä vaiheessa projektia ollaan. Tämä synergiaa Leseure et
al. (2004, 2. 114) pyrkivät hahmottamaan kuvassa kolme.

Kuva 3. Vaiheiden vaikutukset johtamiseen ja osaamiseen.

Esimerkiksi projektin aloitusvaiheessa, jossa projektin suunnittelu tehdään sisältäen
mm. tavoitteet, rajoitukset, aikataulut ja erityismäärittelyt. Keskeinen haaste
projektipäälliköille on muistaa yksityiskohdat päätöksistä ja miksi ne ovat tehty.
Tiedon löytäminen ja jakaminen on tässä kriittistä vaiheessa, jotta aikaisempi tieto
ja

käytännöt

saadaan

käyttöön

tuottamaan

mahdollisemman

hyvä
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hankesuunnitelma. Projektien valmistuttua keskeisenä haasteena on oppia ja saada
kaikki hankkeessa opittu talteen, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen muissa
projekteissa ja projektitiimeissä. Projektijohtamisen ja tietojohtamisen tulisi kulkea
käsi kädessä (Leseure et al. 2004).

2.5 Arvontuottoa projektijohtamisella
Olemme siirtymässä arvonluonnin uudelle aallolle, kohti runsaan ja jaetun arvon
luomiseen tähtäävää bisnestä, toteavat Tikka et al. (2014 s. 9) tutkimuksessaan.
Asiakasarvo ja sen tuottaminen on jo pitkään ollut asiakaslähtöisen liiketoiminnan
sekä arvonluonnin ytimessä.

Ruckenstein et al. (2011, s 18) määrittävät arvon tuottoa seuraavasti:


Arvoa syntyy ihmisten, esineiden ja asioiden välisissä suhteissa ja sitä
voidaan määrittää eri tavoin.

Arvo toisin sanoen riippuu siitä, mitä arvostetaan. Näin ollen voidaan puhua
taloudellisesta, sosiaalisesta, eettisestä, moraalisesta, ekologisesta tai poliittisesta
arvosta.

Onnistuneet yritykset luovat merkittävää lisäarvoa tekemällä asioita tavoilla, jotka
erottavat ne kilpailijoista.

Montoro-Sánchez (2009, s. 311-315) toteaa

artikkelissaan, että liiketoimintamallit heijastavat valintoja ja niiden toiminnan
vaikutuksia. Ne helpottavat analysointia, testausta ja syy- ja seuraussuhteiden
validointia, jotka valuvat strategisista valinnoista. Tästä johtuen liiketoimintamallit
ovat yksi tärkeimmistä voimista strategisen uudistumisen pyrkimyksissä.
Palvelualan yritykset ja niiden ainutlaatuisen luonteen, osaltaaan uuden
liiketoiminnan ja kilpailumallien pitäisi haastaa perinteisiä malleja, menetelmiä ja
yrityksen strategioita.
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Ruckenstein et al.( 2011, s. 41) puhuvat arvosta kolmen eri näkökulman avulla:
Sosiaalinen arvo

- Tietyn ihmisryhmän jakamat käsitykset siitä mikä
on hyvää ja tavoiteltavaa sekä miten yhteisö pitäisi
järjestää näiden käsitysten sekä aiheiden ympärille.
- Samoin kulttuurille ominaiset tavat arvottaa
erilaisia päämääriä ja toiminnan tapoja

Merkityksellinen ero

- Erilaisten merkitysten tuottaminen hyvän ja
tavoiteltavan elämän ympärille eri symboliskielellisillä eronteoilla (esim. brändi) ja
konkreettisella toiminnalla

Taloudellinen arvo

- Kuinka paljon esineitä ja asioita halutaan.
- Toisaalta mitattuna sillä, miten paljon ja mistä
ollaan valmiit luopumaan, jotta ne saataisiin.

Taulukko 3. Arvontuoton näkökulmia.

Uudenlaista arvoa ei synny, mikäli ulottuvuudet eivät ole tasapainossa. Näin ollen
kaikki kolme osa-aluetta ovat esim. projekti-innovaatioiden näkökulmasta yhtä
tärkeitä. Tikka et al. (2014) toteaa artikkelissaan, että yhä useampi yritys oivaltaa,
että taloudellisen tai toiminnallisen arvon tuottaminen ei riitä markkinoilla
menestymiseen. Asiakkaita on pystyttävä koskettamaan runsaammalla arvolla, joka
sisältää myös emotionaalisia ja symbolisia elementtejä. Tunteet, kokemukset sekä
statuksen, vastuullisuuden ja yhteenkuuluvuuden kaltaiset merkitykset ovat niitä
liiketoiminnan lopputuotoksia, joista asiakas on kiinnostunut ja valmis maksamaan.

2.6 Projektijohtaminen yrityskulttuurin puristuksessa
Vallitsevat ajattelumallit ovat usein tuoteperustaisen yritysten ongelma toiminnan
muutostarpeissa (Grönroos et al. 2007). Tämä heijastuu myös projektijohtamisen
toimintamallien

jalkautumisessa

ja

sisäänajossa

yrityksissä.

Työpaikan

organisoitumisella ja toimintatavoilla on suuri merkitys. Vasta arkiset toimintatavat
ratkaisevat, miten hyvin toimipaikka onnistuu ylläpitämään ja kehittämään
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yritykselle tärkeitä asioita, kuten kilpailukykyisiä tuotteita, henkilöstön osaamista,
yhteistyöverkostoja ja asiakaskuntaa.

Sosiaalinen ja kulttuurinen sekoitetaan käsitteinä toisiinsa. Muutoksen johtamisen
ja myös arvontuoton näkökulmasta on hyvä ymmärtää, mitä sosiaalisuus merkitsee.
Ruckenstein et al. (2011, s. 20) mukaan kulttuuri viittaa vakiintuneeseen
sosiaalisuuteen eli toistuviin tapoihin toimia ja hahmottaa arjen tasolla
merkityksellisiksi koettuja suhteita ja asioita. Organisaation kulttuuria taas voidaan
tutkia ja arvioida havainnoimalla tietyn yhteisön kielellisesti jakamia asioita (esim.
käsitteitä, normeja ja ajattelurakenteita), vakiintuneita toiminnallisia tapoja (miten
asioita tehdään ja mitä tavoitellaan) ja tyypillisiä työkaluja, joita yhteisön jäsenet
toimiessaan käyttävät. Merkityksellistä eroa voidaan taas luoda joko uusilla
käsitteillä ja visualisoinnilla (esim. brändäys), työkaluilla (esim. teknologia ja
resurssit) tai toimintatavoilla (esim. organisaatiomuutos). Haasteena on saada nämä
uudet tavat vakiintumaan osaksi organisaation toimintaa ja muodostumaan osaksi
halutun

osasto

tai

yksikön

arkipäivää.

Mikäli

projektijohtaminen

ja

projektikulttuuri eivät ole osa arkipäivää, on niiden saaminen osaksi vakiintunutta
toimintaa niin sisäistä kuin ulkoista toimintaa haastavaa.

Pelin (2009) toteaa kirjassaan, että projektijohtamiskulttuuri mataloittaa
organisaatioita. Kun projekteilla on ”itsehallinto”, riittää poikkeamajohtamisperiaatteella tapahtuva raportointi johdolle. Projektijohtamiskulttuurissa kehitetään
projektipäälliköiden ammattimaisuutta. On kuitenkin selvää, että tarvitaan yhteiset
pelisäännöt ja projektiohjeet. Vaikka projektit olisivatkin sisällöltään erilaisia,
johtamiskäytännöt voivat olla lähes samoja sekä myös raportit ja muut
asiakirjapohjat.

Organisaatiokulttuuri määritellään joukoksi arvoja, uskomuksia ja käyttäytymisen
normeja, jotka ohjaavat kuinka organisaation jäsenet toimivat ja saavat työnsä
tehtyä (Yazici 2009). Organisaatio kulttuurilla on merkittävä vaikutus projektien
suorituskykyyn ja organisaatioiden menestykseen pitkällä tähtäimellä. Vaikka
usein ajan ja laadun johtamisessa projekteissa onnistutaan paremmin ja saavutetaan
tietty kypsyys. Niin riskien, kustannusten ja ihmisresurssien hallinta näyttävät
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olevan heikkoja alueita ja vaativat lisää koulutusta sekä mahdollisten
menettelytapojen muutoksia lisätäkseen standardisointia näillä alueilla (Yazici
2009).
Organisaatioiden tulisi muuttaa ”tieto on voimaa” kulttuuria lähemmäksi ”tiedon
jakaminen on voimaa” kulttuuria (Muller et al. 2010). Eri tutkimukset korostavat
avoimen organisaatio kulttuurin merkitystä tiedon luonnissa, jakamisessa ja
käyttämisessä (Yazici 2009).
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3. PROJEKTIJOHTAMINEN OSAAMISALUEENA
Projektijohtamisen kehitys jää usein jalkoihin muiden yrityksen kyvykkyyksien
kehittämisen rinnalla. Vasta siinä kohtaa kun projektijohtamisen tarve tulee
kriittiseksi

alkavat

yritykset

panostamaan

projektijohtamisen

taitojen

kehittämiseen, toteaa Crawford (2006, s. 51) tutkimuksessaan.

Kuva 4. Projektijohtamisen osaamisalueet ja komponentit.
Artikkelissaan “Attitudes and leadership competences for project success” Muller
et al. (2010) ovat tutkineet projektipäällikön asenteen merkitystä projekteissa ja
heidän johtamisen taitoja projektin onnistumisen saavuttamiseksi sekä näiden
täydentävyyttä toisiinsa nähden. Onnistunutta projektinhallintaa on pitkään pidetty
yhtä

kuin

hyvänä

työkalujen

soveltamisena

ja

tekniikoina,

unohtaen

projektipäällikön johtamistyylin ja – taidot. Näin ollen projektipäällikön johtamisen
kyvykkyydet tulisi ottaa huomioon, kun projektipäällikköä valitaan tai nimetään
tehtävään. Asenteella ja suhtautumisella on iso merkitys projektin onnistumiseen,
koska tutkimuksen mukaan projektipäälliköt, jotka uskovat asiaansa ovat paljon
menestyksekkäämpiä kuin ne, jotka ovat eri asenteella mukana. Onnistumista
nostaa vielä sponsorin myönteinen asenne ja terve skeptisuus projektia kohtaan.
Asenne muuttuu iän mukaan ja yli 55-vuotiaat projektipäälliköt osoittavat selkeästi
enemmän

huomiota

tiimityytyväisyyttä

kohtaan

ja

ovat

paljon
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menestyksekkäämpiä saavuttamaan projektin tavoitteet kuin heidän alle 33 –
vuotiaat kollegansa. Tietokirjat määrittävät asenteen vakiintuneiksi näkemyksiksi
tai tavaksi ajatella.

Yazici (2009, s. 18-22) on havainnut tutkimuksessaan, että klaani- kulttuurimuoto
on ainoa kulttuurisuuntaus, joka liittyy koetusti projektin onnistumiseen sekä
liiketoiminnan suorituskykyyn. Klaani ei ole sinänsä vuorovaikutuksessa projektien
kypsyyden kanssa. Suomessa voisi klaania kutsua synonyymilla jengi, jossa eri
ihmiset näkevät asian samalla tavalla ja haluavat viedä asioita eteenpäin. Jos
organisaatio on taipuvainen klaani- kulttuuriin niin projektit valmistuvat
aikataulussa,

budjetissa

ja

kohtaavat

odotukset

sekä

korkeamman

tiimityytyväisyyden. Samoin se johtaa pääsääntöisesti parempaan liiketoiminnan
suoritukseen.

Tämä

kuitenkin

tarkoittaa

lisääntynyttä

työntekijöiden

täysivaltaisuutta, osallistumista ja vaikutusta tiimissä sekä lisääntynyttä poikkiorganisatorista yhteistyötä, kommunikointia, huolehtivaa ilmapiiriä ja tunnustusta
työntekijöille. Klaani- kulttuuri keskittyy sisäiseen ylläpitoon joustavuuden,
ihmisten ja asiakasherkkyyden kautta. Markkinakulttuuri taas keskittyy ulkoiseen
positiointiin pysyvyyden, tasapainon ja kontrollin kautta. Klaani- kulttuurissa myös
esimiesten pätevyys on myös isossa roolissa, kuten myös sisäiset suhteet ja ihmisten
osaamisen kehittäminen.

Ammattimaisen projektinhallinnan perusedellytyksenä osaamisnäkökulmasta
pidetään sitä, että projektinhallinnan hyväksi havaitut ja käytetyt tavat toimia on
tunnistettu ja selkeästi määritelty ja että niitä toteutetaan käytännössä (Artto et al.
2009).

Osaamisen ja tiedon jakamiseen löytyy hyödyllisiä sekä myös vähemmän
muodollisia muotoja Jugdev et al. (2013) mukaillen seuraavasti.
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Kuva 5. Tiedonjakamisen välineitä.

Muodollisempina oppimisen ja tiedonjakamisen muotoina voidaan mainita
koulutukset,

kurssit,

valmennukset

ja

serfiointitestaukset.

Projektitiimien

kollektiiviset kokemukset auttavat heitä kehittämään organisaation kyvykkyyttä
taltioimalla ja jakamalla kokemukset kautta opittua osaamista niin projekteissa kuin
eri projektiryhmissä (Jugdev et al. 2013).

Projektipäällikön muutosjohtajatyyppinen käyttäytyminen on havaittu myös
parantavan

varsinaisen

hankkeen

suorituskykyä

enemmän

kuin

oli

kaupallistyyppisen johtajan käyttäytyminen. Trendi tuntuu olevan, että yleiset ja
siirrettävissä oleva taidot kuten johtajuus, ongelman ratkaisu, kommunikointi,
neuvottelutaito ja tiimityö ovat arvostetumpia kuin erikoistunut asiantuntijuus ja
tekninen pätevyys (Chilipulu et al. 2013).

Nykyinen alan kirjallisuus varoittaa kuilusta koulutuksen ja reaalimaailman välillä
projektijohtamisessa, koska saadulla koulutuksella ei pysty suoraan kuvaamaan
projektien haasteiden asiaankuuluvuutta ja merkitystä (Chilipulu et al. 2013).
Kokemus tuo tässä asiassa varmuutta ja näkemystä tilanteista.
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3.1 Projektikyvykkyyden kasvattaminen vai ulkoistaminen
Kyky tunnistaa yritysten ja organisaatioiden omat vahvuudet ja roolit sekä
ymmärrys siitä, miten erilaiset prosessit ja toiminnot kytkeytyvät toisiinsa on
ensisijaisen tärkeää. Tämä monitahoisuus edellyttää johtamisosaamista, jolla
kyetään ohjaamaan erilaisten prosessien, toimintojen ja käytäntöjen muodostamia
kokonaisuuksia (Ruckenstein et al. 2011).

Projektijohtamista on hankittavissa ulkoa melko helposti, mutta haasteeksi nousee
kuinka ja miten nopeasti organisaation ulkopuolinen henkilö luo ymmärryksen
yrityksen prosesseista, rooleista, toiminnoista ja henkilöiden kyvykkyyksistä. Asiat
usein henkilöityvät ja monesti erilaiset kompetenssimatriisit eivät ole ajan tasalla.
Samoin ne eivät usein avaa kokemuksen ulottuvuuksia eivätkä ulkopuoliselle
henkilöiden hiljaista tietoa suhteessa asiakas, asiakasprojekteihin ja käytännön
oppeihin.

3.1.1 Ulkoistaminen
Ulkoistamisesta on vuosien varrella tullut pitkälti normaali osa yritysten toimintaa.
Ali-Yrkkö (2007, s. 5) toteaa tutkimusartikkelissaan, että 2000-luvulla lähes kaksi
kolmasosaa Suomessa toimivista yli 10 hengen yrityksistä ulkoisti toimintojaan
muille yrityksille.

Tarkasteltaessa ulkoistuksen syitä ja motiiveja niin monissa tutkimuksissa
(esimerkiksi Ali-Yrkkö 2007, Slusarczyk & Kot 2014, Gonzalez et al. 2010) on
todettu, että kustannusten karsiminen on ollut yksi keskeisimpiä syitä ulkoistuksiin.
Näissä tapauksissa yritykset ovat siis todenneet, että niiden on edullisempaa ostaa
jokin toiminto ulkopuolelta kuin toteuttaa kyseinen toiminto itse. Kuitenkaan
kustannukset eivät ole ainoa syy tehdä ja toteuttaa ulkoistuksia. Melko usein
ulkoistuksilla on pyritty tavoittelemaan samanaikaisesti useita eri hyötyjä ja asioita.
Lähes aina on yhtenä keskeisenä motiivina ollut kustannussäästöt. Myös
joustavuuden lisääminen, fokusointi ja lisäkapasiteetin hankkiminen ovat olleet
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tärkeitä motiiveja ulkoistaa toimintoja ja tuotantoa. T&K:n ulkoistusten yksi
tärkeimpiä syitä on ollut teknologian tai osaamisen hankinta (Ali-Yrkkö 2007, s.
14). Muita motiiveja ovat olleet lisäkapasiteetin hankkiminen ja joustavuuden
lisääminen. Motiivien lisäksi on tärkeä huomata, että ainoastaan noin puolessa
tapauksista ulkoistusten alkuperäiset tavoitteet saavutetaan täysin.

Ulkopuolisten toimijoiden avulla yritykset saavat myös lisää voimavaroja
käyttöönsä ilman, että ne joutuvat itse palkkaamaan lisää henkilöstöä. Joskus uusien
ratkaisujen käyttöönotto aiheuttaa rajuja muutoksia organisaatiossa ja sen
ympäristössä.

Tässä

kohtaa

on

usein

luontevaa

käyttää

ulkopuolista

projektipäällikköä, jolla ei ole riippuvuuksia organisaatioon tai vahvoja tunnesiteitä
toimintoihin.

Keskeisimpiä syitä ulkoistukseen tutkimusten (Ali-Yrkkö 2007, Slusarczyk & Kot
2014, Gonzalez et al. 2010) mukaan.
Joustavuus

- Tällä tarkoitetaan usein yrityksen kykyä sopeuttaa
kapasiteettinsa ja työvoiman määränsä kysynnän
vaihteluihin.
- Joustavuus pitää kuitenkin sisällään myös
muunlaisen kyvyn muuttua tai sopeutua ympäristön
vaihteluihin sekä kohtaamaansa epävarmuuteen.

Ydintoimintoihin

- Yritykset keskittyvät jalostusketjujen tiettyihin

keskittyminen

osiin.
- Samaan aikaan ydintoimintojen ulkopuolisia
tukitoimintoja ostetaan yhä enemmän yrityksen
ulkopuolelta. Nämä molemmat johtavat yritysten
erikoistumiseen.

Osaamisen

- Tavoitteena on yrityksen ulkopuolisen osaamisen

hankkiminen

hankkiminen ja hyödyntäminen.
- Voidaan hyödyntää korkean tason osaamista
ilman, että investoidaan henkilöresursseihin
kokopäiväisesti.
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Resurssien hallinta

- Ennusteet riskien ja resurssien investointiin ovat
usein joko liian korkeat tai liian matalat ulkoistaminen tasaa.
- Mahdollistaa uusien ja kypsien sekä
resurssisidonnaisten teknologioiden käyttöönoton.

Kustannukset

- On edullisempaa ostaa jokin toiminto ulkopuolelta
kuin tehdä kyseinen toiminto itse.
- Operatiivisten kustannusten vähentäminen ja
muuttaminen kiinteistä kuluista muuttuviksi.

Taulukko 4. Ulkoistamien syyt.

Edellä mainituilla syillä pyritään myös kilpailukyvyn nostoon, koska yrityksillä on
koko ajan tarve optimoida ja järkeistää toimintojaan. Samoin heillä ei ole ylläpitää
ylijäämää työvoiman ja laitteet osalta. IT- teknologia on ollut jo monet vuodet
suosittu ulkoistamisen kohde, koska teknologian puoliintumisajat ovat laskeneet
dramaattisesti viimeisten 20 vuoden aikana, ja ennusteet ovat, että ne putoavat
nopeammin vielä (Slusarczyk & Kot 2014, s. 167). Kilpailuetuja haetaan uuden
teknologian integroinnilla yrityksen käyttöön.

Ulkoistaminen on myös yksi suosituimmista ja sovellutuimmista johtamisen
konsepteista. Sen avulla poistetaan vähemmän tarvittavat tehtävät tai toiminnot
yrityksestä ja sen mahdollisuuksien kautta organisaatio voi keskittyä tärkeimpiin
strategisiin toimintoihin (Slusarczyk & Kot 2014, s. 166).

Lopullinen tavoite ulkoistuksissa on ollut tavalla tai toisella kannattavuuden
parantaminen tai toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pitkällä tähtäimellä. Nämä
lopulliset päämäärät eivät kuitenkaan kerro siitä, millä keinoin ulkoistukset ovat
auttaneet näiden saavuttamisessa.
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3.1.2 Ulkoistuksen onnistuminen
Ulkoistusten onnistumista on tutkittu selvästi vähemmän kuin syitä eli miksi on
ulkoistettu ja aina ulkoistuksilla ei ole täysin saavutettu asetettuja tavoitteita. AliYrkkön (2007, s. 14) tutkimuksen mukaan noin 50 prosentissa mm. suomalaisissa
teknologianteollisuuden yrityksissä ulkoistuksista tavoitteet ovat saavutettu täysin.
Eri tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin selviä eroja. Selvin ero koskee
ulkoistuksilla saatua tuotantoon liittyvää teknologiaa tai uutta osaamista, vaikkakin
se tavoitteena on ollut melko harvinainen. Lähes kaksi kolmasosaa osaamista
tavoitelleista teknologiateollisuuden yrityksistä oli saavuttanut täysin tämän
tavoitteensa (Ali-Yrkkö 2007, s. 11). Projektijohtamisen ulkoistaminen on yksi
osaamisen hankinnan kohde. Sen sijaan asiakastarve tavoitteen saavuttamisessa ja
sen ymmärtämisessä on ollut selkeätä haastetta.

Ulkoistaminen tuo uusia haasteita johtamiseen ja esimiestyöhön, näihin haasteisiin
voidaan varautua ja niitä voidaan ennakoida. Projektien etenemisen valvonta,
huonoon palveluun reagointi ja ulkopuolisten resurssien seuranta aiheuttavat
uudenlaisia lisätehtäviä myös esimiestyöhön. Gonzalez et al. (2010) mukaan monet
organisaatiot eivät ole ottaneet näitä haasteita ja lisätehtäviä huomioon vaan ovat
tehneet pääosin ulkoistuspäätöksen perustuen vain suoriin kuluihin. Gale (2014)
toteaa artikkelissaan, ettei toimittajaa ja toimittajan projektipäällikköä saa jättää
toimimaan yksi vaan ulkoistetun palvelun ympärille on luotava yhteistyö- ja
hallintomalli. Näihin elellä mainittuihin haasteisiin ja onnistumisen esteisiin voi
soveltuvin osin varautua sopimusteknisillä asioilla, palvelutason mittaamisella ja
selkeällä hallintomallin luonnilla.

On harvinaista, että johtajilla on täysin pyyteettömät motiivit päättäessään
insourcingista (ottaa takaisin ulkoistaminen sopimus) tai ulkoistaa useita
liiketoimintaprosesseja

(Slusarczyk

&

Kot

2014).

Usein

ulkopuolinen

projektipäällikkö voi toimia riippumattomana johtajana yrityksen henkilöstölle
haluttaessa, yhdistää resursseja muiden kanssa ja tasoittaa kiinteitä kustannuksia.
Yksi

osa

johtamisessa

ei

koskaan

muutu:

yrityksen

johto

ennustaa
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resurssivaatimuksia - ja ennusteet eivät pääsääntöisesti ole koskaan oikeassa
(Slusarczyk & Kot 2014, s. 167).

Mietittäessä projektipäällikön ulkoistamista tai hankkimista ulkoisilta toimijoilta
on hyvä arvioida, että onko organisaatiossa projektiosaamista ja onko se osa
keskeisiä osaamisalueita. Tämän pohjalta tunnistaa voidaanko sitä optimoida,
saavuttaa hyvä sisäinen palvelutaso ja alhaisempi kustannustaso kuin hankkimalla
ulkopuolista resurssia.

Informaatioteknologian ulkoistukset ovat yksi osa-alue, jossa ulkoisia resursseja
kuten projektipäälliköitä käytetään. Gonzalez et al. (2010, s. 287-288) ovat
artikkelissaan tunnistaneet seuraavia riskejä ja haasteita ulkoistamisen osalta mm.
resurssien sekä informaatioteknologian ja – järjestelmien ympärillä.
Osaamisen

- Asiakkaat vähitellen ajan kuluessa menettävät

katoaminen

ymmärryksensä ulkoistettuun palveluun
- Uusi tieto ja osaaminen lepää toimittajien käsissä
eikä siirry asiakkaalle
- Yrityksestä toimittajalle ulkoistetut henkilöt esim.
projektipäälliköt saatetaankin vuokrata muille
yrityksille käyttöön

Piilokustannukset

- Siirtymiskustannukset esim. siirryttäessä ulkoisten
resurssien ja palveluiden käyttöön
- kontrollointikulut ja –toiminta liittyen ulkoisen
toimijan seurantaan ja koordinointiin
- Toimijoiden etsintä ja palkkaus

Toimittajan

- Asiakkaan tarpeita ei ymmärretä oikein ja

henkilöstön pätevyys

prioriteetit määritellään virheellisesti
- Toimittaja ei suorita tehtäviä odotusten mukaisesti
tai eivät kiinnitä huomiota ja seurantaa prosessein
riittävällä intensiteetillä

Epäselvät hyödyt

- Hyötyjä ei ole pystytty laskemaan tarvittavan
tarkasti ja on tehty trendin mukaisesti ulkoistaminen
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- On ollut vaikeuksia määritellä tarvittavaa
henkilöstö, osaamista ja aikatauluja
- Hallintomalli puutteellinen
Taulukko 5. Ulkoistamien riskejä ja haasteita.

Organisaation miettiessä toimintojen ulkoistamista niin ensimmäinen merkittävä
askel on palvelutoimittajan valinta (Gale. 2014, Gonzalez et al. 2010). Tässä kohtaa
nousee helposti esiin keskeinen kysymys – miten varmistaa toimittajan kyvykkyys?
Gale (2014, s. 17) artikkeliinsa tehtyjen tutkimusten ja haastatteluiden kautta toteaa
asiakasreferenssien pyytämisen, projektipäällikön haastattelun, vastaavanlaisten
työesimerkkien esittelyn ja aikaisempien asiakkaiden haastattelun olevan hyviä
välineitä projektipäällikön osaamisen sekä kyvykkyyden kartoittamiseen.

3.2 Projektipäällikön rooli ja pätevyys
Etsittäessä projektipäällikköä on usein vaatimuksena kokemus ja asiantuntijuus
joltakin toimialalta. Muut suositukset ja vaatimukset, jotka usein esiintyvät ovat
käyttäytymiseen liittyviä kuten tiimin johtaminen, kommunikointi ja johtajuus.
Projektipäälliköiltä on myös säännöllisesti odotettu pätevyyttä liittyen budjettiin ja
aikaan eli perinteisiin projektin onnistumisen mittareihin sekä sidosryhmä- ja
asiakashallintaa (Chipulu et al. 2013). Muller et al. (2014) määrittävät
kompetenssin erityiseksi yhdistelmäksi tietämystä, taitoja ja henkilökohtaisia
ominaisuuksia.

Chilipulu et al. (2013) ovat tutkimuksessaan tunnistaneet, että projektipäällikön
kompetenssit voidaan jakaa kuuteen ulottuvuuteen.
1. Toimiala spesifiset ja geneeriset taidot suhteessa projektien hallinnan
osaamiseen ja asiantuntijuuteen
2. Projektien hallinnan osaaminen ja asiantuntijuus suhteessa toimiala spesifisiin
ja geneerisiin taitoihin
3. Johtamistaidot
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4. Henkilön luonteenpiirre (positiivinen)
5. Projektinhallinnan metodologioiden tunteminen ja ammatillinen pätevyys
6. Riskien hallinta projektin elinkaaren aikaisesti
Taulukko 6. Projektipäällikön kompetenssien ulottuvuudet.

Projektipäällikkö, jonka ensisijainen vastuu on saavuttaa hankkeen tavoitteet,
johtaa usein eritaustaisia ja eri osaamistasolla olevia henkilöitä. Näin ollen
rationaaliset

ja

emotionaaliset

näkökulmat

projekteissa

vaihtelevat

monimutkaisuuden mukaan. Tästä johtuen projektipäällikön rooli on kriittinen
projektin onnistumisen kannalta. Monimutkaisten hankkeiden onnistumisen
kannalta on tärkeätä huomata projektipäällikön johtamistyylin ja tunneälyn yhteys
projektien menestykseen. Projektinhallinta tarjoaa liiketoimintaan eräänlaisen
moottorin toteuttaa muutoksia. Siksi ajettaessa muutoksia liiketoimintaan ja
ympäristön

olosuhteisiin,

yritykset

vaativat

ja

edellyttävät

niiden

projektipäälliköiltä strategisten aloitteiden tai hankkeiden johtamista. Tämä
edellyttää johtamistapojen ja emotionaalisten kykyjen tunnistamista, jotka lisäävät
todennäköisyyttä ja suorituskykyä projektien läpi viemiseksi.

Osaamisvaatimukset projektipäällikölle ovat moninaiset ja vaativat myös IPMA:n
(Internaltional Project Management Association) mukaan:

Kuva 6. Projektipäällikön kompetenssit.
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Eri instituuttien kompetenssien viitekehyksiä on kritisoitu tarkan empiirisen
perustan puutteesta (Chilipulu et al 2013). Toisaalta eivät ole pystyneet käsittämään
laajuutta ja monimutkaisuutta, mutta ovat kuitenkin kehottaneet aloitteillaan
kansainvälisiä yhteisöjä ja liittymiä luomaan standardeja projektien suorituskyvylle
ja standardeille. Instituutioiden viitekehyksissä on suurempi kattavuus ja paino
toiminnallisissa sekä kognitiivisissa kuin sosiaalisissa kompetensseissa.

Pelin (2009) kirjassaan toteaa, että projektipäälliköllä on eri rooleja projektissa
toimiessaan:


Esimiehen rooli projektiryhmän suhteen



Asiantuntijan rooli. Pienemmissä projekteissa osallistuu tiiviisti myös
projektin sisällön määrittämiseen ja tekemiseen



Myyjän rooli. Usein projektipäälliköllä on keskeinen kontaktipinta
asiakkaaseen.



Neuvottelijan rooli projektiin liittyvissä kokouksissa ja neuvotteluissa



Tilaajan rooli projektiin liittyvien alihankintojen ja sopimusten suhteen



Tiedottajan rooli liittyen projektin raportointiin, tiedottamiseen ja
viestintään

3.3 Projektimyynti projektipäällikön kompetenssina
Projektimyynnissä tietämys, kulttuuri, tekniikka ja muut kuilut asiakkaan ja
toimittajan välillä ovat tavallisesti melko laajoja. Saavuttaakseen onnistunutta
myyntitoimintaa

täytyy

pitkäaikainen

vuorovaikutus

ennen

sopimuksen

allekirjoitusta ja intensiteetti käyttöönoton vaiheessa olla korkealla (Owasu et al.
2007).
”Everyone lives by selling something”
- Robert Louis Stevenson -

Selvityksessään Black (2004, s. 28) toteaa, että hyvä projektipäällikkö voi myös
hyvä myyntihenkilö.
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Melko usein projekteissa tulee eteen eri syiden johdosta tarpeita muutoksiin
(aikataulu, budjetti, resurssit tai tuotokset), jotka täytyy nostaa projektin
sponsorin tai ohjausryhmän tietoisuuteen päätettäväksi. Projektipäällikkö
voi tällöin esittää näkemyksensä ja suosituksensa tulevasta, jonka pohjalta
sponsori voi tehdä päätöksen esim. lisätöiden hankkimisesta.



Projekteja ei pidä yli- tai alihinnoitella eikä lupailla tuotosten osalta, jotta
asiakaskokemus ja luottamus säilyvät hyvällä tasolla sekä auttavat myös
jatkotoimissa.



Hyvä projektipäällikkö myy mahdollisia jatkotoimenpiteitä tai uusia
projekteja asiakkaalle vähitellen ajan kanssa ja paloissa, jolloin asiakkaan
on helpompi tehdä päätöksiä.



Pitää ymmärtää kuka on asiakas ja mitkä ovat kenenkin henkilökohtaiset
motiivit ja tavoitteet. Tätä taustaa vasten pitää suunnitella esim. projektin
viestintä.

Markkinoilla on tarve ja kysyntä johtamistaitoisille projektipäälliköille, jotka
pystyvät hallitsemaan monimutkaisia projekteja ja olemaan samanaikaisesti
kaupallisesti valppaita (Chilipulu et al 2013). Jolloin pystyvät liiketoiminta
osaamisensa tai vaistonsa avulla hyödyntää mahdollisuuksia ja hallitsemaan uhkia
projektin ympäristössä. Mikäli projektin laajuus ja mitä projektiin ei kuulu on
määritelty selkeästi, niin tältä pohjalta voidaan projektiin kuulumattomia osia
tarjota niitä lisämyyntinä.

3.4 Projektijohtamisen onnistumisen esteet
Huolimatta työkalujen ja tekniikoiden kehittämisestä projektien aikataulutuksessa
kuten

myös

projekti-organisaatioiden

kasvusta,

sittenkin

useat

projektit

epäonnistuvat ja kaatuvat epätietoisuuteen. Samoin projektit epäonnistuvat, koska
ne eivät pysty vastaamaan aikatauluihin, kustannuksiin ja odotusten tavoitteisiin.
Yazici (2009, s. 14) on artikkelissaan yhdistellyt eri tutkimuksia ja toteaa, että yli
75

%

liiketoiminnan

muutosprojekteista

epäonnistuu

ja

vain

16

%

yhdysvaltalaisista IT-projekteista on valmistunut aikataulussa ja pitänyt
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budjettinsa. Samansuuntaisia lukuja on esitetty hänen mukaansa uusien tuotteiden
ja

palveluiden

estämiseksi

kehitysprojekteista.

tehdään

Käytännön

riskienhallintasuunnitelma

toimenpiteenä
projektin

haasteiden

alussa

nojaten

jonkinlaiseen tarkastuslistaan, johon organisaatio on koonnut tyypilliset riskit.
Nämä usein jäävät listaus asteelle ja niitä ei välttämättä seurata projektin aikana.

Organisaatioissa projektiin nimetty projektipäällikkö löytää nopeasti joukon
malleja ja metodeita, joita noudattamalla hän kykenee suunnittelemaan ja
käynnistämään projektin. Käyttökelpoisista malleista ja metodeista huolimatta
projektijohtaminen

koetaan

kuitenkin

haasteellisena.

Projektipäällikön

pätevyydellä on tärkeä rooli projektien onnistumisessa (Chilipulu et al. 2013).

Projektit

tyypillisesti

koostuvat

monialaisista,

poikki-organisatorisista

ja

väliaikaisista tiimeistä, jotka tiukan paineen alla pyrkivät saamaan tuotettua
projektin tuotokset aikataulujen, kustannusten ja scopen muutosten puristuksissa
(Jugdev et al. 2013). Projektien paineita kasvattavat entisestään projektin
monimutkaisuus, tekniset haasteet, sosiaaliset ja kulttuuriset asiat. Monissa
organisaatioissa projektipäälliköt ovat vastuullisessa tehtävässä ja vastuussa
lopputuloksista, kuitenkin heillä on melko rajanainen auktoriteetti ja määräysvalta
yli tiimin. Tämän johdosta on vaikeaa ohjata tiimin jäsenien tekemisiä jos näiden
esimiehet ohjaavat tekemistä eri suuntaan ja erilaisiin tavoitteisiin. Jugdev et al.
(2013) mukaan näissä yhteyksissä ja hankkeissa kollektiivinen oppiminen
projekteista sekä näiden kokemusten vieminen uusiin tuleviin projekteihin, voivat
huomattavasti parantaa tehokkuutta ja vaikutusta. Samoin projekti oppiminen
vaikuttaa läpi aikataulujen ja eri tasojen (mm. yksilö, tiimi ja organisaatio). Eri
tutkimukset korostavat avoimen organisaatio kulttuurin merkitystä tiedon
luonnissa, jakamisessa ja käyttämisessä (Yazici 2009).

Pelin (2009) summaa projektin sudenkuoppia seuraavasti:
1. Kaikkea mahdollista nimitetään projektiksi
2. Projekti annetaan henkilölle ”muiden töiden ohella”
3. Ei osata käyttää projektin ohjauksen menetelmiä
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4. Suunnitelmallisuus ja valvonta puuttuvat
5. Projektiohjeiston puute => kukin toimii parhaaksi näkemällään tavalla
6. Epämääräinen tavoite ja sisällön laajeneminen
7. Ammattitaitoisten projektipäälliköiden puute
8. Riskianalyysi unohdetaan
9. Tiedonkulku puutteellista, ei tunneta henkilöstön kuormitusta tai projektin
statusta
Taulukko 7. Projektin sudenkuoppia Pelin (2009) mukaan.

Työn teoriaosuudessa eli edellisissä kappaleissa tarkasteltiin projektijohtamista ja
osaamista teoriakehyksen kautta. Projektijohtamisen näkökulmaa laajennettiin
koskemaan arvontuottoa, palveluliiketoiminnan muutosta ja tietojohtamista
projektissa

sekä

yrityskulttuurin

vaikutuksista

transformaatioon.

Projektijohtamisen osaamisen ympärillä tarkastelu keskittyi projektikyvykkyyden
ulkoistamisen, pätevyyksien ja onnistumisen esteiden hahmottamiseen.

Seuraavassa luvussa siirrytään empirian piiriin, jossa myös samat asiat ja osa-alueet
ovat hyödynnetty niin tutkimuksessa kuin pohdinnassa ja johtopäätöksissä. Empiria
luvussa

käsitellään

projektijohtamisen

viitekehystä

kohdeyrityksen

toimintaympäristön ja sen asiakaskohderyhmien kautta, jolle myös kyselytutkimus
suoritettiin.
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4. KYSELYTUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Tutkimuksen kohdeyritys
Case-yrityksen kautta päästään tutkimaan tarkemmin, kuinka yksittäinen yritys
käytännössä toimii ja miten haasteet näkyvät toiminnassa. Tämän lisäksi tarvitaan
tietoa asiakkaiden kokemuksista kyselyiden ja haastatteluiden kautta. Tutkimuksen
kohdeyrityksenä on Canon Oy ja sen yritysratkaisut.

On tunnistettu, että Canon Oy:n yritysratkaisuissa täytyy nostaa projektin
johtamiseen ja hallintaan liittyvää kyvykkyyttä johtuen:


Asiakkaiden tarpeista ja vaatimuksista



Tavoitteesta muuntautua laitetoimittajasta ratkaisu- ja palvelutoimittajaksi

Toimintaympäristön muutos ja kiristynyt kilpailu ovat melko pitkään jo haastaneet
perinteisten laitetoimittajien ja asiakkaiden välisen suhteen sekä kilpailuedut.
Kehittääkseen toimintaansa organisaatioiden on katsottava projektinjohtamisen
kokonaisuutta tehokkuuden ja projektinhallinnan kypsyyden kautta. Tässä työssä
on pyritty tarkastelemaan projektijohtamista ja siihen liittyen liiketoiminnan
muutosta joukkona yhteen liittyneitä toimintoja sekä niiden vaatimuksia.

Canon Oy
Canon on Japanissa vuonna 1937 perustettu yritys, joka panostaa voimakkaasti
tutkimukseen ja tuotekehitykseen kaikissa maanosissa. Yhtiön liiketoiminta
koostuu neljästä vankasta tukijalasta: kuvantamisen ratkaisut, tulostuksen- ja
informaationhallinnan ratkaisut, digitaalisen painamisen ratkaisut sekä lääketieteen
ratkaisut.

Canon Oy:n myynti- ja palveluorganisaatio käsittää Helsingissä sijaitsevan
pääkonttorin

lisäksi

seitsemän

Canon

Business

Centeriä

sekä

laajan

jälleenmyyjäverkoston Suomessa ja Baltiassa. Canon Business Center -ketju
tarjoaa paikallista palvelua maanlaajuisesti. Ketjun voimatekijöinä ovat
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paikallisuuden ja valtakunnallisuuden lisäksi laaja asiantuntijaverkko, tasaisen
korkealaatuinen palvelu ja vakioidut, mutta yksilöllisesti mietityt tuote- ja
palvelukokonaisuudet. Canon Oy on markkinajohtaja lähes kaikissa edustamissaan
tuoteryhmissä. Canon Oy työllistää Suomessa noin 380 henkeä.

Canon

yritysratkaisut

toteuttavat

asiakkailleen

tulostuksen-

ja

informaationhallinnan ratkaisuja sekä toimittavat graafiselle teollisuudelle
digitaalisen painamisen ratkaisuja. Toukokuussa 2014 Canon Oy:lle myönnettiin
ISO 20000 -sertifikaatti, joka kattaa Canon Oy:n toimittamia Managed Print
Services (MPS) -palveluita nimetylle asiakkaalle. Canon Oy on oman toimialansa
ainoa yritys, joka on saavuttanut kyseisen sertifikaatin. Sen saanti edellyttää yli 250
vaateen täyttämistä 14:n eri prosessin osalta. Canon Oy on ottamassa käyttöön
ITIL:n mukaista käytäntöä palveluiden tuotannossa, joka myös omalta osaltaan luo
painetta projektijohtamisen kyvykkyydelle ja käytännöille.

Yritysratkaisujen tavoitteena on siirtyä entistä voimakkaammin ulkoistamisen
markkinaan, jossa tarkoituksena on tarjota ulkoistuspalveluita asiakkaille ottamalla
vastuu tietyistä prosesseista tai toiminnoista. Tämä liiketoimintamallin muutos tuo
omalta osaltaan haastetta toimituksen hallinnalle ja käyttöönoton toteutukselle.
Projektijohtaminen on avainasemassa onnistumisen kannalta ja tekeminen on
lähellä projektiliiketoimintaa, jossa yrityksen päämäärät asettuvat esimerkiksi
yksittäisten sovellustoimitusten edelle.

4.2 Tutkimuksen menetelmät ja toteuttaminen
Tutkimus toteutettiin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin
hyödyntäen

lomakekyselyä.

Kvalitatiivisen

tutkimuksen

lähtökohtana

on

ihmiskeskeisyys ja todellisen elämän kuvaaminen sekä siinä perusajatuksena on
todellisuuden moninaisuus (Hirsijärvi et al. 2009). Kvalitatiivinen tutkimus sisältää
lukuisia

erilaisia

traditioita,

lähestymistapoja

ja

aineistonkeruu-

ja

analyysimenetelmiä (Eskola&Suoranta 2005). Aineiston keruun menetelmänä oli
kyselytutkimus, jossa käytettiin kysymyslomakkeita. Ne sisälsivät osin avoimia ja
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osin valmiita vastausvaihtoehtoja, Kvalitatiivisen menetelmän tarjoamien hyötyjen
joukkoon luetaan tavallisesti sen prosessisuuntautuneisuus ja holistisuus
näkökulmana sekä sen pyrkimys löytää ja paljastaa tosiasioita. Tätä myös tässä
tutkimuksessa

on

pyritty

tunnistamaan

ja

löytämään.

Tutkimusote
Kvalitatiivisessa – kuten kvantitatiivisessakin – lähtökohtana ovat tutkijan
käsitteelliset mielikuvat ja visualisoinnit tutkittavasta kohteesta. Siinä – kuten
kvantitatiivisessakin tutkimuksessa – näitä mielikuvia kehitellään ja täsmennetään
antamalla niille kielellinen tai verbaalinen muoto. Kvalitatiivinen tutkimus tuottaa
ymmärrettävää tietoa ja se vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miksi, millainen ja
miten (Heikkilä 2005, Tuomivaara 2005, Turunen 2005).

Tilastokeskus Metsämuurosta (2002) mukaillen korostaa seuraavia eroja
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä:


Haastattelun
haastattelut

kohdejoukon
kohdistuvat

ero:

kvantitatiivisessa

yleensä

satunnaisotokseen,

tutkimuksessa
kun

taas

kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastatellaan valittuja yksilöitä. Kyse on
sekä lukumäärän että valintatavan erosta.


Kysymysten muodon ero: kvantitatiivisen haastattelun perusmuoto on
strukturoitu kysymys, kun taas kvalitatiivisen haastattelun perusmuoto on
avoin kysymysaihe tai teema.

Voidaan todeta, että tutkimuksessa on soveltuvin osin käytetty myös kvantitatiivista
otetta ja elementtejä kysymysten asettelun sekä kohderyhmävalinnan muodossa.
Samoin myös yhteenveto näkökulmasta, jossa tuloksia havainnollistetaan taulukoin
ja kuvin. Toisaalta vastakkainasettelu kvalitatiiviset vs. kvantitatiiviset on melko
turhaa ja harhaanjohtavaa, koska kuitenkin tärkeintä on tehdä hyvää tutkimusta.
Menetelmiä on pidettävä työkaluina ja korostettava kohdeilmiön käsitteellisen
pohdinnan merkitystä (Eskola&Suoranta 2005).
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Tutkimusmenetelmä
Kun teorian kautta selittävät tekijät olivat tiedossa, niin tämän pohjalta valittiin
tutkimusmenetelmä.
kyselylomakkeella

Tiedonkeruu
(SyncForce:n

valittiin

toteutettavaksi

SurveyWorld).

sähköisellä

Kvalitatiivinen

ei

välttämättömättä merkitse läheistä kontaktia tutkittaviin (Hirsijärvi et al. 2009).
Tutkimukseen laadittiin kyselylomake, jossa tarjottiin kyseltäville melko
spesifioituja

valmiita

vastausvaihtoehtoja

että

avoimia

kysymyksiä

projektijohtamisen alueelta. Pyrkimyksenä oli kysyä tutkimuksen tarkoituksen ja
ongelmanasettelun kannalta merkityksellisiä kysymyksiä.

Tutkimuksen aineiston keruussa käytettiin kyselytutkimusta, joka on yleisesti
käytetty ei-kokeellinen tutkimusasetelma. Tälle tyypillisiä piirteitä ovat


havaintoyksiköinä on ihmisiä



tieto kerätään strukturoituja kysymyksiä käyttäen haastattelemalla,
havainnoimalla tai antamalla vastaajien täyttää kyselylomake.



Kyselytutkimuksen

avulla

voidaan

tutkia

asiakastyytyväisyyttä,

yrityskuvaa, työilmapiiriä, kuluttajien ostoaikeita jne.

Lähtökulmana oli, että tarkasteltavaa ilmiötä on lähestytty teorian määrittämästä
tietoperustasta ja näkökulmasta käsin.

Tutkimuskysymykset
Tutkimuksissa aineisto kerätään jotain tarkoitusta varten ja tässä tutkimuksessa
tarkoitus on ilmaistu tutkimuskysymyksinä (Liite 1), joihin on haettu vastausta ja/
tai hypoteeseihin, joita sitten testataan aineiston avulla. Tutkimuskysymykset ovat
pyritty laittamaan riittävän rajatuiksi ja konkreettisiksi sekä täsmällisiksi, jotta
niihin voidaan löytää vastaukset (Heikkilä 2005, Tuomivaara 2005).

Kyselyn alussa pyritään hahmottaa projektijohtamisen yleistä tilannetta ja sen
merkityksen kasvu projektien määrän, palveluvaateiden ja kansanvälisyyden
kautta. Kyselyn keskiosa perustui osaltaan määritettyihin projektipäällikön
kompetenssien osa-alueisiin (Chilipulu et al. 2010, Pelin 2009, IMPA) ja niistä
Müller et al. (2010) johtopäätöksiin, että johtajuuden on mukauduttava
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toimintaympäristön ja projektin vaatimusten mukaisesti. Samalla nojaten mm.
heidän ja Jugdev et al. 2013 analysointiin projektin onnistumisen ja oppimisen
kriteereistä. Tarkoitus oli nostaa esille myös projektijohtamisen vaatimusten osaalueet ja tunnistaa niiden prioriteetit sekä tunnistaa ulkoisten palveluiden käyttöä.
Tietojohtamisen näkökulmaan lähestyttiin tiedon jakelun ja tallentamisen kautta,
jossa tausta nojaa Leseure et al. 2004 ja Christopher et al. 2012 johtopäätöksiin.

Analyysi
Kerätyn aineiston analyysissa on pyritty ymmärtämään tutkimusongelmaa ja –
ilmiötä. Analyysitapana onkin ollut ymmärtämiseen pyrkivä lähestymistapa, jonka
avulla parhaiten vastataan tutkimuksen ongelmaan (Hirsijärvi et al. 2009). Sisällön
analyysimenetelmänä nojautuu pitkälti teoriaohjaavaan analyysiin, näin saatuja
tutkimustuloksia peilataan myös aiempiin tutkimustuloksiin ja saadaan linkitettyä
myös teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi et al. 2009).

Tutkimusongelmana

voi

olla

jonkin

ilmiön

tai

käyttäytymisen

syiden

selvittämiseen tai ratkaisun löytyminen siihen, miten jokin asia pitäisi toteuttaa
(Heikkilä

2005).

Tuloksilla

pyritään

ymmärtämään

asiakashaasteet

projektijohtamisessa ja osoittamaan Canon Oy:n projektinhallinnan keskeisimmät
kehitystarpeet sekä valmiudet suoriutua projekteista nyt ja tulevaisuudessa. Tässä
tutkimuksessa on haluttu paljastaa ja ymmärtää ilmiötä, mistä ei tiedetä paljoa.

4.3 Kohderyhmä ja aineiston keräys
Tutkimusasetelma
Tutkimusasetelma on vastaus kysymykseen: Millä tavalla kerätty ja minkälainen
aineisto tuottaa vastaukset tutkimuskysymyksiin?

Aineiston keruussa käytettiin välineenä sähköistä kysymyslomaketta eli tämä oli
tutkimuksen

kommunikaatiotapa,

johon

päädyttiin

tutkimusasetelman

struktuurisuuden johdosta. Tutkimuksen tuloksia oli tarkoitus analysoida ja myös
havainnollistaa tuloksia kuvin tai taulukoin. Kysymyksiä ei kannata laatia
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pelkästään uteliaisuudesta, koska liian runsas kysymysten määrä pelkästään
väsyttää vastaajia. kyselylomake kannattaa pitää niin lyhyenä, yksinkertaisena ja
suoraviivaisena kuin mahdollista (Anttila 1998).

Kysymyssarja (Liite 1) oli tarkoituksella yksinkertainen ja sillä pyrittiin saamaan
kokonaiskuva siitä, miten eri asiakkaat näkevät projektien johtamisen omassa
organisaatiossa ja mitä osa-alueita painottavat tärkeiksi. Kysymyslomake sisälsi
lyhyen tutkimuksen esittely-osion ja siinä oli 13 kysymystä. Kaksi kysymyksistä
oli avoimia, joihin vastaaja sai halutessaan antaa vastauksen. Muut kysymyksistä
sisälsivät valmiita vastausvaihtoehtoja, joissa valinnaisia vaihtoehtoja oli kahdesta
kuuteen kappaletta tai niissä pyydettiin vastausta 1-5 arvoasteikolla. Ei mielipidettä
tai en osaa sanoa vaihtoehtoja ei käytetty lainkaan kohderyhmä valinnasta johtuen.

Otanta
Jos tietoja ei kerätä koko kiinnostuksen kohteena olevasta joukosta, niin tarvitaan
otantamenetelmä.

Asianmukaisen

otantamenetelmän

käytöllä

pyritään

varmistamaan otoksen edustavuus ja tätä kautta tulosten yleistettävyys koko
joukkoon. Kysely oli tarkoitus tehdä Canon Oy:n asiakkaille, joille on toteutettu
toimitus- tai konsultointi projekteja. Perusjoukkona voidaan pitää koko
asiakaskuntaa, joihin viimeisen noin viiden vuoden aikana kanssa on tehty
ratkaisutoimitus- tai palveluprojekteja. Tästä valittiin kuitenkin otannan kautta
kyselyyn mukaan vain ne yritykset, joissa viimeisen 1-2 vuoden aikana on tehty
jonkin asteinen konsultointi-, selvitys- tai ratkaisutoimitusprojekti.

Kyselyyn valikoitui 101 henkilöä 49 yrityksestä. Tutkimukseen vastasi 19 henkilöä,
joten vastausprosentiksi tuli noin 20 %. Kohderyhmänä olivat Canon Oy:n
asiakasluokituksen mukaisesti suuryritykset (CCC) ja keskisuurten yritysten yläpää
(CC). Vaikka kohderyhmät tuottavat myös kvantitatiivista tietoa, niitä käytetään
useimmiten kvalitatiivisen tiedon keräämiseen. Kyselyyn osallistuneet henkilöt
olivat

pääosin

tietohallinto-

tai

liiketoimintajohtoa.

Kuten

laadulliseen

tutkimukseen kuuluu, niin tutkittavien valinnan perustana olikin se, että tutkittavilla
oli tietoa ilmiöstä ja omaa kokemusta aihealueesta (Tuomi & Sarajärvi 2009).
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Kyselyn ajanjakso
Kysely toteutettiin 26.11. – 5.12.2014 välisenä ajanjaksona. Kyselyn asetelma ajan
suhteen tarkasteltuna oli poikittaisasetelma, jolloin havainnot kerättiin tiettynä
ajankohtana (Heikkilä 2005).

Projektimaisen työskentelyn käyttö on lisääntynyt yrityksissä, ja tämä suunta
näyttää jatkuvan tulevaisuudessa niin sisäisten kuin ulkoisten toimintojen osalta.
Projektijohtaminen on kiinnostava aihe ja tämä osin näkyy kyselyn osalta, jossa
lyhyessä vastausajassa ja vaikeassa ajankohdassa saatiin kuitenkin hyvä
vastausprosentti. Vaikkakin yleensä verkkokyselyiden haasteena on vastaajakato
(Hirsijärvi et al. 2009). Tutkimuksen onnistuminen edellyttää järkevän
kohderyhmän ja oikean tutkimusmenetelmän valintaa (Heikkilä 2005).
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5. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

5.1 Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset
Työn keskeiset tulokset raportoidaan empiirisen tutkimuksen aineistosta tehdyn
analyysin pohjalta. Keskeisiä aiheita eli teemoja on muodostettu aineistosta
etsimällä yhdistäviä sekä toistuvia seikkoja vastauksista ja kirjoituksista, peilaten
niitä teoriaan ja sen muodostamaan viitekehykseen. Tämän pohjalta on
ryhmittelystä edetty niiden yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.

5.2 Huomioita ja käytäntöjä projekteissa
Kuten Pelinkin (2009) toteaa kirjassaan, että projektit ovat merkittävä osa
liiketoimintaa ja niiden määrä on kasvanut sekä projektityötä tehdään tänä päivänä
paljon globaalisti. Tämä yleinen muutos näkyy myös kyselyn vastausten kautta,
jossa muutaman kysymyksen kautta kysyttiin yleisistä projektikäytännöistä,
tyypeistä ja määristä.

Tutkimuksen mukaan vastaajilla on hallittavinaan organisaatioissaan vuositasolla
useita kymmeniä jopa satoja projekteja. Projektitoiminnan ja – kulttuurin
kehittyessä työkalut sekä menetelmät ovat testattu, tulleet tutuiksi ja käyttöön
organisaatiossa. Osaamisen ja toisaalta vaatimusten kasvaessa organisaatiot ovat
kehittäneet projektijohtamistaan.
”Emme varsinaisesti kuvaa kehittämistä projekteina vaan toimimme
hankesalkun kanssa ketterin menetelmin (Scaled agile framework, scrum,
kanban pohjalta)”

Vastauksissa

näkyy

globalisoituneisuuden

trendi,

jossa

suomalaiset

ja

ulkomaalaiset yritykset jatkavat levittäytymistään eri puolille uutta Eurooppaa ja
maailmaa. Vastaajien mukaan 47 % projekteista on samanaikaisesti kotimaisia sekä
ulkomaisia. Suurin muutoksista globalisoituneisuuden myötä on lisääntynyt
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hajautettu työskentely, joka tuo oman haasteen projektien johtamiseen hajautetun
työskentelyn,

ihmisten

moninaisuuden,

kommunikointitapojen

ja

toimintaympäristöjen kautta (Vartiainen et al. 2003). Tämä tietenkin asettaa omat
haasteensa yksilön osaamiselle, toisaalta globaalien projektien kautta voidaan
kasvattaa yhteisöllistä osaamista.

Kyselyn kohderyhmä on selkeästi tekemisissä sisäisten projektien kanssa eikä
niinkään ulkoisten kuten asiakasprojektien kanssa. Toimittajien näkökulmasta
asiakkaiden kehitysprojektit ovat toimitusprojekteja ja isossa osassa projekteja
käytetään ulkoisia resursseja oman tekemisen tukena. Sisäiset kehitysprojektit
toimittajan kanssa muodostivat suurimman osuuden vastauksista, mikä voi johtua
ehkä kohderyhmästä.

Kuva 7. Projektien tyypit.

Projektinhallinta tarjoaa liiketoimintaan eräänlaisen moottorin toteuttaa muutoksia.
Ajettaessa muutoksia liiketoimintaan ja ympäristön olosuhteisiin, ulkoisten
projektipäälliköiden käyttö on luontevaa organisaatio riippumattomuuden, uuden
osaamisen ja resursoinnin näkökulmasta. Projekteja voidaan tyypitellä ja vertailla
monella tapaa muun muassa niiden kohteen, koon ja keston mukaan (Vartiainen et
al.2003).

Saavuttaakseen

onnistunutta

projektimyyntitoimintaa

täytyy

pitkäaikainen

vuorovaikutus ennen sopimuksen allekirjoitusta ja intensiteetti käyttöönoton
vaiheessa olla korkealla (Owasu et al. 2007). Tämä hyvin tehtynä voi varmistaa
toimittajalle jatkoprojekteja ja lisämyyntiä olemassa olevien projektien sisällä.
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5.3 Projektiosaamisen merkitys
Projektipäällikön

ominaisuuksista

tärkeimmiksi

vastanneet

arvioivat

johtamistaidot, sosiaaliset taidot (neuvottelutaito, tilannetaju, kommunikointi), ja
kokemus (kuten ongelmien ratkaisu, koordinointi, suunnitelmallisuus).

Kuva 8. Projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet.

Onnistunutta projektien hallintaa on pitkään pidetty yhtä kuin hyvänä työkalujen
soveltamisena ja tekniikoina, unohtaen projektipäällikön johtamistyylin ja – taidot
(Muller et al. 2010). Tätä tutkimus omalta osaltaan musertaa olemassa ollut
hypoteesia ja nostaa eri kyvykkyyksien tarkastelun tärkeäksi.

Vastaajat arvostavat kokemusta ja sosiaalisia taitoja selkeästi enemmän kuin
projektienhallinnan sertifiointeja. Syy - seuraus tarkentuu Muller et al. (2010)
tutkimuksessa: asenne muuttuu iän mukaan ja yli 55-vuotiaat projektipäälliköt
osoittavat selkeästi enemmän huomiota tiimityytyväisyyttä kohtaan ja ovat paljon
menestyksekkäämpiä saavuttamaan projektin tavoitteet kuin heidän alle 33 –
vuotiaat kollegansa. Tässä tutkimuksessa todetaan aikaisempien tutkimuksien
(Chilipulu et al. 2013, Black 2004) pohjalta, että markkinoilla on kysyntää sekä
tarvetta kokeneille ja johtamistaitoisille projektipäälliköille, jotka pystyvät
hallitsemaan monimutkaisia projekteja ja olemaan samanaikaisesti kaupallisesti
valveutuneita.
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Projektimaisen työskentelyn käyttö on lisääntynyt yrityksissä, ja tämä suunta
näyttää jatkuvan tulevaisuudessa. Samalla vastaajat pitävät projektijohtamisen
taitoa työssä ja organisaatiossa kriittisenä tai erittäin kriittisenä. Projektien
johtaminen on saavuttanut merkittävää hyväksyntää eri toimialoilla ja monet
yritykset nostavat sen merkittäväksi kompetenssiksi (Thomas et al. 2002). Toisaalta
projekteihin kohdistuu aiempaa merkittävimpiä liiketoiminnallisia vaatimuksia ja
samalla myös yritysten projekteista tullut entistä vaikeammin hallittavissa olevia
kokonaisuuksia.

Vastaajien

mukaan

projektijohtamisen

taidot

nousevat

merkittävään rooliin ja tätä kautta luovat haasteen projektipäällikön pätevyydelle ja
kompetensseille. Muller et al. (2014) määrittävät kompetenssin erityiseksi
yhdistelmäksi tietämystä, taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Tutkimuksen mukaan näyttää selkeästi siltä, että projektijohtamisen osaamisen
kehittämisen panostetaan. Aiheen ympärillä tarjotaan yrityksissä niin sisäisiä kuin
ulkoisia

koulutuksia.

Yllättävää

tutkimuksessa

on

omien

sisäisten

projektijohtamisen koulutusten saatavuus ja tarjonta. Tämä on varmaan seurausta
siitä,

että

ammattimaisen

projektinhallinnan

perusedellytyksenä

osaamisnäkökulmasta pidetään sitä, että projektinhallinnan hyväksi havaitut ja
käytetyt tavat toimia ovat tunnistettu ja selkeästi määritelty sekä niitä toteutetaan
käytännössä (Artto et al. 2009). Kansainvälisten projektien kasvu eri
ulottuvuuksineen on pakottanut yrityksiä arvioimaan osaamisen kasvattamista
uudestaan. Tätä kautta tiedostetaan, että yksilöllisen tiedon ja osaamisen lisääminen
on perinteinen voimavara, jolla monimutkaisuutta hallitaan (Vartiainen et al. 2003).

Kirjalliset ohjeistot ovat välttämätön edellytys sille, että koko henkilöstö toimii
oikealla tavalla. Koulutuksessa annetut opit unohtuvat ja henkilöstön vaihtuessa
virheelliset toiminnot lisääntyvät (Pelin 2009).

5.4 Osaamisen ulkoistaminen projektijohtamisessa
Tämän tutkimuksen mukaan projektien johtamiseen ja hallintaan käytetään
pääsääntöisesti organisaation omia resursseja, jotka toimivat projektipäällikön
roolissa oman työnsä ohella. Tästä seuraa projektinjohtamisen klassiset haasteet ja
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sudenkuoppien vaarat, koska varsinkaan haasteellista ja monimuotoista projektia ei
pitäisi johtaa ”omien töiden ohella”. Organisaatiokulttuurilla on myös merkittävä
vaikutus projektien suorituskykyyn (Yazici 2009). Projektimuotoisen toiminnan ja
projektihallinnan roolin kasvun seurasta on se, että organisaatioihin on nimitetty
dedikoituja projektipäälliköitä.

Kuva 9. Projektijohtamisen resurssit.

Ulkoisten projektipäällikkö palveluita tarjoaville näyttäisi olevan markkinarakoa
tarjottaessa asiakkaille joustavuutta, osaamista ja resurssien hallintaa. Täytyy
kuitenkin oivaltaa, että pelkän taloudellisen tai toiminnallisen arvon tuottaminen ei
riitä asiakkaille. Heitä on pystyttävä koskettamaan runsaammalla arvolla, joka
sisältää myös emotionaalisia ja symbolisia elementtejä (Tikka et al. 2014).

Projektien

monitahoisuus

projektipäällikköpalveluista

edellyttää

johtamisosaamista

hankintaankin

tutkimuksen

ja

iso

mukaan

osa
ulkoa.

Prosenttiosuus voisi olla vieläkin isompi, mutta haasteeksi nousee rekrytoijien
näkökulmasta,

miten

nopeasti

organisaation

ulkopuolinen

henkilö

luo

ymmärryksen yrityksen prosesseista, rooleista, toiminnoista ja henkilöiden
kyvykkyyksistä. Ratkaisut voivat vaihdella niiden täydellisyyden ja kattavuuden
mukaan. Kuitenkin mitä täydellisempi ratkaisu, sitä enemmän toimittajan ohjaa
asiakkaan liiketoimintaa (Pekkarinen et al. 2012).
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Kuva 10. Projektijohtamisessa seuratut metodologiat.

Projektit ovat tärkeitä teollisuudelle ja eri toimialoille. Ensinnäkin ne voivat
suoraan edistää tuotannon aktiviteettejä ja toiseksi kasvaakseen tai uudistuakseen
yritysten pitää sitoutua strategisiin muutoksiin (Chilipulu et al. 2013). Tältä
projektijohtaminen ja projektimainen toiminta ovat nousseet merkittävämpään
rooliin organisaatioissa. Tämän pohjalta on alettu luomaan omia metodeja,
toimintamalleja – ja tapoja projektien johtamiseen. Sisäisistä malleista ja
metodeista huolimatta projektijohtaminen koetaan haasteelliseksi ja tässä
projektipäällikön pätevyydellä on tärkeä rooli. Kuitenkin on huomioitavaa, että
huolimatta sisäisestä kehittämisestä, niin usein halutaan seurata toimittajan tai
projektipäällikön valitsemaa metodia. Tämä tutkimus pitkälti osoitti sen.

5.5 Tiedonhallinta projekteissa
Tiedonhallinnan näkökulmasta kaksi keskeisintä ovat tiedon kollektiivinen
yhteensovittaminen ja hiljaisen tiedonhallinta (Leseure et al. 2004). Microsoftin
Sharepoint näyttää nousseen keskeiseksi työkaluksi tiedon jakamisessa ja
tallentamisessa projekteissa asiakkaan ja toimittajan välillä.
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Kuva 11. Projektidokumentaation tallennus- ja jakelukäytännöt.
Tässä kohtaa voidaan olettaa, että tallennettava tieto on usein moninaista kuten
projektisuunnitelmia, aikatauluja, määrityksiä ja muistioita. Thomas et al. (2002)
mukaan kokeneetkaan projektipäälliköt eivät jaa kokemuksia, eivätkä luo yhteistä
ymmärrystä projektienhallinnan konseptien osalta. Projektitoiminnassa syntyy
paljon kokemuspohjaista tietoa ja osaamista, jotka eivät koskaan siirry uusiin
alkaviin projekteihin (Vartiainen et al. 2003). Asteittain näiden kolloboraatiotyökalujen avulla luodaan uutta kulttuuria tiedon tallentamiseen ja myös hiljaisen
tiedon

jakamiseen.

Tämän

tutkimuksen

mukaan

kyselyyn

osallistujille

organisaatiolla on kansainvälisiä ja maantiellisesti hajallaan olevia projekteja.
Varmistaakseen tiedon ja osaamisen siirtymisen tarvitaan käyttöön sähköisiä
työkaluja.

5.6 Projekteissa onnistuminen ja arvontuotto asiakkaille
Projektijohtaminen on tulosjohtamista selkeimmillään (Pelin, 2009). Projektille
asetetaan yleensä ajalliset, laadulliset, sisällölliset ja taloudelliset tavoitteet. Näiden
tavoitteiden toteutumisen mittaaminen projektin lopussa on melko yksiselitteistä.
Näyttäisi siltä, että pelkästään projektin taloudellisten asioiden seurannasta on
siirrytty myös laadullisten ja sisällöllisten aihioiden pariin, jossa arvioidaan
projektissa opittuja asioita (”lessons learned”). Toisaalta johtaminen ja asenne
korreloivat suoraan projektin onnistumiseen ja menestykseen.

Kuva 12. Projektien mittaaminen.
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Grönroos et al. (2007) mukaan palvelun toimittaminen asiakkaalle voidaan nähdä
asiakkaalle arvoa luovana päivittäisten toimintojen ja prosessien tukena. Toisaalta
toimitettavalla ratkaisulla on oltava suotuisa ja mielellään mitattavissa oleva
vaikutus asiakkaan liiketoimintaprosesseihin. Tutkimuksen pohjalta voisi todeta,
että asiakkaat ovat selkeästi terävöityneet lopputuloksen mittauksessa ja työn
onnistumisen seurannassa.

Toisaalta kehitystä kuvaa myös vastaajilta kysytty suunnitelmallisuus eli 84 %
vastaajista toteaa tekevänsä analyysin ennen projektin aloitusta. Eri tutkimusten
kautta on todettu suunnittelun lyhentävän projektin toteutusaikaan jopa useita
kymmeniä prosentteja. Vanhan sanonnan mukaan ”hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty”. Organisaatiot kokemuksen pohjalta ovat huomanneet, että ennenkuin
projektia lähdetään viemään eteenpäin, on tärkeää analysoida ja arvioida eri
näkökulmista (talous, aikataulu, resurssit jne.) kannattaako projektia ylipäätään
toteuttaa. Myös nykyinen taloudellinen tilanne pakottaa miettimään tarkempaan
mahdollisen projektin käynnistämistä. Perinteisesti iso-osa projekteista on
tutkimusten (Pelin 2009, Yazici 2009) mukaan epäonnistunut tai kaatunut.

Projektin tekemisen laatu näyttää kyselyn mukaan nousevan merkittäväksi
asiakastyytyväisyyden mittariksi ja asiakaskokemuksen perustaksi. Voidaan todeta,
että onnistunut projekti johtaa arvontuottoon ja mahdollistaa lisämyynnin sekä
syventää asiakassuhdetta.

Kuva 13. Projektien tulosten laatu.
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Projektien tekemisen laatu (mm. johtaminen, kyvykkyys) ja tuloksellisuus ovat
jatkossakin osaamisen ja kehittymisen alueita. Arvo riippuu siitä, mitä arvostetaan
(Ruckenstein et al. 2011) ja tutkimuksessa selkeästi nousee merkittäväksi projektin
laatu ja projektipäälliköiden pätevyys. Pelkästään tuotteen ympärille rakennettavat
palvelut eivät riitä vaan palveluliiketoiminnassa tuotteet pitäisi nähdä prosesseina,
joilla voidaan tuottaa lisäarvoa asiakkaalle (Grönroos et al., 2007).

Viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin asiakkaiden kokemuksia Canon Oy:n
projektin johtamisesta ja hallinnasta. Vastauksia tuli vapaakentissä kolmenlaisia:
ruusuja, risuja ja ei kokemusta. Liittyen ”ei kokemusta” vastauksiin saattaisi olla,
että he eivät ole ilmeisesti tunnistaneet Canon Oy:n tekemistä projektimaiseksi,
vaikka näissä organisaatiossa on tehty erilaisia projektimaisia hankkeita.

Yleisesti ottaen projekteissa epäselvyydet johtuvat usein toimittajan ja asiakkaan
vähäisestä kommunikoinnista sekä yhteistyöstä (Kujala et al. 2007).

Projektijohtamien - sitä ei ollut.
Melko huonot kokemukset monitoimilaitteiden uusintaprojektista.

Toimitusprojekteissa

konkretisoituu

palveluiden

ulkoistamisessa

esiintyvä

asiakasymmärrykseen liittyvä haaste, jossa asiakastarve tavoitteen saavuttamisessa
ja sen ymmärtämisessä on usein selkeää haastetta.

Projektin hallinalle on varattu liian vähän aikaa. Olisin kaivannut
sabluunaa ja valmiita templateja, joita hyödyntää projektin eri vaiheissa.
Lisäksi olisin kaivannut vahvaa kriittisen polun seurantaa ja näkemystä
asioiden aikatauluvaikutuksista.

On selvää, että haasteet, joita projektipäälliköt kohtaavat tänään ovat
monimutkaisempia ja huonommin määriteltyjä kuin mitä on reflektoitu tiedon
yleisissä

kokonaisuuksissa

(Chilipulu

et

al.

2013).

Keskusteltuani

eri

projektipäälliköiden kanssa niin yhtenä haasteena on asiakasorganisaatioissa
tapahtunut muutos hankintamallissa, jossa ennen projektin scope ja tehtävät
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sovittiin ITC:n tai liiketoiminnan edustajien kanssa. Nyt projektia määritellään
usein oston kanssa, jolla eri intressit. Vaikka tutkimusten (Pekkarinen et al. 2012)
mukaan asiakkaat haluavat hankkia suurempia kokonaisuuksia niin trendinä
kuitenkin on, että hankinta haluaa pilkkoa tarjottavan kokonaisuuden pienenpiin
paloihin. Samoin perinteinen ”win-win” ajattelumalli asiakkaan ja toimittajan
välillä on pala palalta murenemassa. Toisaalta mitä täydellisempi ratkaisu, sitä
enemmän toimittajan ohjaa asiakkaan liiketoimintaa (Pekkarinen et al. 2012). Tästä
aiheesta ja sen vaikutuksesta olisi hyvä tehdä lisätutkimusta.

Projektin johtaminen oli ammattimaista ja tuloksellista.

Asiakkaan tyytyväisyys projektin ja käytönaikaiseen yhteistyöhön vaikuttaa siihen
millaisia uusia yhteistyömahdollisuuksia projektin jälkeen voi syntyä. Usein
lisämyyntimahdollisuuksia

syntyy

projektitoimittajan

oman

tarjoaman

ja

ehdotusten kautta, ei vain asiakkaan toiveiden kautta (Artto et al. 2006).
Projektitoimittajan on oltava aktiivinen sekä oma-aloitteinen seuratessaan
asiakkaan toimintaa, signaaleja tilanteesta ja liiketoiminnan kehitystä. Jokainen
uusi projekti on mahdollisuus suhteen syventämiseen ja tässä hyvällä
asiakaskokemuksella on merkityksensä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSSUOSITUKSET

6.1 Pohdinta ja johtopäätökset
Tutkimuksen

lähtötilanteessa

lähdettiin

tutkimaan

ilmiötä,

jota

eri

tutkimuskysymykset tarkensivat. Pääkysymyksenä oli: ”miten projektijohtamisen
kehittämisellä tuotetaan lisäarvoa B2B- asiakkaille?”. Tähän haastavaan ja osin
laajaan

pääkysymykseen

on

pyritty

vastaamaan

ja

hahmottamaan

eri

alakysymysten avulla.

Organisaatiot

kehittyvät

haastavien

ja

moniulotteisten

ratkaisu-

ja

palveluprojektien kautta nostaen projektipäälliköiden pätevyyttä ja käytännön
kokemusta, mahdollisesti organisaation merkittäväksi menestystekijäksi ja
asiakkaille lisäarvon tuottajiksi. Toisaalta onnistunut projektimyyntitoiminta
edellyttää

vuorovaikutusta

ennen

sopimuksen

allekirjoitusta

ja

korkeaa

intensiteettiä käyttöönottovaiheessa. Mikäli asiakaskokemus on ollut hyvä, se voi
parantaa luottamusta ja arvontuottoa, näin varmistaen toimittajalle jatkoprojekteja
tai lisämyyntiä olemassa olevien projektien sisällä.

Eri artikkelit ja tutkimukset (muun muassa Saynisch 2010) spekuloivat paradigman
muutoksella ja haastaen nykyisen projektien hallinnan ajattelun väittäen, että
perinteinen projektinhallinta ei voi enää täyttää haasteita, tilaajan tarpeita ja
vaatimuksia hallita monimutkaistumista yhteiskunnassa, taloudessa ja tekniikassa.
Johtopäätös: Projektijohtaminen täytyy olla ammattimaista ja tuloksellista jos sen
halutaan tuottavan lisäarvoa asiakkaalle

Toisen kysymyksen taustalla on kohdeyrityksen halua ja tarve siirtyä
palvelutoimijaksi.

Miten

palveluyritykseksi

muuntautuminen

tukee

projektijohtamista?

Kyselyn mukaan ulkoisiä projektipäällikköpalveluita tarjoaville yrityksille näyttäisi
olevan markkinarakoa. Täytyy kuitenkin oivaltaa, että pelkän taloudellisen tai
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toiminnallisen arvon tuottaminen ei riitä asiakkaille. Heitä on pystyttävä
koskettamaan merkitysten ja emotionaalisuuden arvoilla. Arvontuotto on
palveluyritykseksi muuntautuminen keskiössä ja se edellyttää tuotteiden uudelleen
määrittämistä prosesseiksi ja toiminta-ajatuksen kirkastamista. Grönroos et al.
(2007, s. 32) mukaan palveluyrityksenä toiminen tarkoittaa, että yritys ”tarjoaa
asiakkailleen arvon tuottamista tukevia prosesseja, mukaan lukien resurssit –
fyysiset tuotteet, ihmiset ja tiedon – jotka vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja
asiakkaiden resurssien kanssa tehostavat asiakkaiden prosesseja entisestään”.
Johtopäätös: Projektijohtaminen tukee muutosta madalluttamalla organisaatiota,
yhdistämällä ihmisiä poikki-organisatorisesti ja systematisoimalla toimintatapoja
sekä antaa uuden pohjan arvon tuotolle.

Osaamisen

näkökulmaa

ja

asiakasodotuksia

hahmotettiin

seuraavien

alakysymysten kautta. Minkälaista projektiosaamista tarvitaan? Ja tarvitaanko
ulkoista projektipäällikköä asiakasyrityksissä?

Projektijohtamisen kulttuuri on tänä päivänä rantautunut moneen organisaatioon ja
se on pitkälti osa niiden päivittäistä tekemistä. Samalla projekteihin kohdistuu
merkittäviä liiketoiminnallisia vaatimuksia ja yritysten projekteista tullut entistä
vaikeammin

hallittavissa

olevia

kokonaisuuksia

myös

globaalisuuden

näkökulmasta. Tämä tuo haasteensa projektipäälliköiden kyvylle organisoida,
suunnitella, johtaa ja hallita kokonaisuudeltaan erityyppisiä projekteja. Kyselyn
mukaan vastaajat pitävät projektijohtamisen taitoa työssä ja organisaatiossa
kriittisenä tai erittäin kriittisenä. Tärkeää olisi saada muodostettua klaani tai jengi
projektijohtamisen ympärille, jossa eri ihmiset näkevät asian samalla tavalla ja
haluavat viedä asioita eteenpäin. Toisaalta tutkimus osoitti, että ulkoisille
projektipäälliköille on tarvetta ja projektien monitahoisuus näyttäisi lisäävän siitä.
Johtopäätös: Asiakkaiden hankkiessa osaamista ja ulkoista projektipäällikköä
palveluna he arvostavat johtamistaitoja, sosiaalisia taitoja ja kokemusta
projektijohtamisesta.

Projektijohtamisen kehittämissä kuten muussakin kehittämisessä täytyy ottaa
huomioon sekä onnistumiseen vaikuttavat, että sitä haastavat seikat seuraavan
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kysymyksen

kautta.

Mitä

onnistunut

projektijohtaminen

organisaatiossa

edellyttää?

Varmistaakseen projektien onnistumisen organisaation tulisi olla kriittinen siitä,
kuinka paljon projektipäällikön tehtäviä tehdään oman työ ohella. Tutkimus osoitti,
että pääsääntöisesti projektipäällikkönä toimitaan muiden töiden ohella. Ennen
projektin aloitusta on tärkeää tehdä arvio onnistumisen edellytyksiä muun muassa
talouden, aikataulujen ja resurssien näkökulmasta. Vastaajista 84 % totesi tekevän
analyysin. Samoin projektitoiminnassa syntynyt kokemuspohjainen tieto ja
osaaminen on tärkeää saada jaettua eri foorumien ja kolloboraatio-työkalujen
avulla. Tämän tutkimuksen kautta voidaan yhtyä aikaisempiin tutkimuksiin
(Chilipulu et al. 2013, Black 2004), että markkinoilla ja asiakkailla on tarvetta
kokeneille ja johtamistaitoisille projektipäälliköille, jotka pystyvät hallitsemaan
monimutkaisia projekteja ja olemaan samanaikaisesti kaupallisesti valveutuneita.
Johtopäätös: Välttääkseen projektien epäselvyyksiä ja asiakasymmärryksen
puutetta on asiakkaan ja toimittajan lisättävä kommunikointia sekä yhteistyötä ja
annettava projektijohtamiselle riittävä valta.

Teoreettisesti ajatellen tämä tutkimus ei sinänsä luonut uutta tietoa. Kuitenkin
tieteellisesti

katsoen

projektijohtamisen

mielenkiintoista
kehittäminen

oli,

sekä

että

uuden

liiketoiminnan

ja

kehittämis-

ja

ulkoistaminen

muutosprosesseina ovat melko samankaltaisia. Tutkijalle tämäntyyppisten asioiden
tarkasteleminen oli avartavaa ja helpotti ymmärtämään tiedemaailmaa paremmin.
Samoin ettei tiedemaailmakaan ei ole suojassa trendeiltä ja markkinatalouden
vaikutuksilta, ja eri tutkimusaloilla on jonkin verran terminologialtaan eroavia
käsitteitä. Työn pohjalta kohdeyritykselle pystytään antamaan melko kattavat
kehityssuunnitelmat toimintojen kehittämiseksi ja muutoksen varmistamiseksi.

6.2 Keskeiset osa-alueet projektijohtamisen kehittämisessä
Toimitusprojekteja

toteuttavissa

yrityksissä

projektit

ovat

tuotannon

ja

liiketoiminnan väline ja nämä projektit asiakaspuolella taas ovat kehitysprojekteja,
jotka taas tulee nähdä investointeina yrityksen tulevaisuuteen. Artto et al (2006)
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toteavat, niin projektitoimittajan kannattaa organisoida oma palvelu- ja
kehitystoiminta selkeästi niin, että yrityksen sisällä olevat ideat saadaan aktiiviseen
käyttöön yli projektirajojen ja että kehitystyö on tehokasta. Sitä edistämään ja
projektijohtamista nostamaan sekä muutosta tukemaan tutkimuksen pohjalta
nousee esiin muutamia keskeisiä kehityspolkuja, joita käsitellään tässä kappaleessa.

Projektijohtamisesta parempi hyöty liiketoimintaa kehittämällä
Tyypillisesti palveluliiketoiminnan kehittämisessä edetään niin, että valmistaja tai
toimittaja luo aluksi tuotteiden oheen palveluksia kuten koulutuspalvelut,
asennuspalvelut, varaosapalvelut ja takuuajan palvelut (Grönroos et al. 2007).
Palvelut nojautuvat pääsääntöisesti pitkälti olemassa olevaan liiketoimintamalliin.
Vastaavasti siirryttäessä ulkoistamisen markkinaan, edellytetään muutosta
liiketoimintamalliin ja strategisiin valintoihin, jossa ”tuotteet” pitäisi uudelleen
määrittää prosesseiksi tai toiminnoiksi ja ratkaisutoteutukset olla voimakkaasti
projektimaisia. Uudessa palveluliiketoimintamallissa palvelut haastavat yritykset ja
edellyttävät niiltä uutta asennetta palvelutoimintaan ja palvelukonseptien luontiin
tiiviissä yhteystyössä sekä omien asiakkaiden että omien palveluntarjoajien kanssa
(Grönroos et al. 2007).

Projektijohtaminen on avainasemassa onnistumisen

kannalta, kun toimitetaan palvelukokonaisuuksia asiakkaille tai ulkoistetaan
asiakkaan toimintoja. Tällöin merkittävään rooliin nousee projektinaikataulujen ja
scope- hallinta sekä projektijohtamisen käytännöt ja menetelmät.
Liiketoiminnan kannalta ratkaisun toteutus on osa laajempaa prosessia, jota edeltää
myynti ja markkinointi ja jota seuraavat jälkimarkkinointipalvelut (Vartiainen et al.
2003). Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen ratkaisuja ja tuotteita pitäisi määrittää
sekä tuotteistaa ja kaupallistaa prosesseiksi. Se edellyttää myös myyntitarinan
uudistamista

sekä

asiakasviestin

muutosta

sekä

palveluiden

konseptien

terävöittämistä. Samoin se pakottaa positiivisessa mielessä miettimään asiakkaan
liiketoimintaa ja miten arvoa sekä hyötyä voidaan tätä kautta tuottaa.

Projektijohtamisen käytännöt
Asiakkaat, alihankkijat ja muut sidosryhmät ovat tärkeitä muutoksen ja uuden
liiketoiminnan lähteitä projektin elinkaaren erivaiheissa. Projektipäällikkö on
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tekemisissä monen sidosryhmän kanssa niin sisäisesti

kuin

ulkoisesti.

Sidosryhmäkentän hallinta edellyttää kyvykkyyttä.

Tutkimustyön ohella on määritetty Canon Oy:n projektijohtamisen sisältöä ja
elinkaarimallia ja eri vaiheiden tehtäviä. Keskeistä on jatkaa kehitystyötä
täsmentämällä elinkaaren vaiheisiin liittyvät tehtävät ja niiden tavoitteet sekä
jokaisen vaiheiden tuotokset. Onnistunut projektijohtaminen nostaa esille tarpeen
ohjeistaa ja toteuttaa hyviä käytäntöjä yleisimmin kuin vain yhden projektin
näkökulmasta.

Systematiikka

hyödyttää

koko

organisaatiota

ja

sisäistä

kommunikointia, kouluttamista sekä kompetenssien määritystä. Se helpottaa myös
projekti- ja ratkaisumyyntiä, koska asiakkaiden on helpompi ymmärtää miten
toteutus viedään läpi sekä miten tehtäviä ja laatua hallitaan. Palveluliiketoiminnan
kehittäminen edellyttää olemassa ja saatavissa olevan tiedon sekä tietämyksen
muuttamista ainutlaatuisiksi palvelukonsepteiksi ja viitekehyksiksi, jotka voivat
auttaa yritystä palvelutoiminnan suuntaamisessa (Grönroos et al. 2007).

Projektitoimisto
Projektit kilpailevat käytettävissä olevista rajallisista henkilö- ja muista resursseista
keskenään (Artto et al. 2006). Samoin vaikka jokainen projekti on ainutlaatuinen
kokonaisuus,

sen

johtamisessa

tulee

huomioida

yhteisten

ohjeiden

ja

toimintatapojen lisäksi tilannesidonnaiset tekijät. Projektitoiminnan edistämiseksi,
projektijohtamisen kehittämiseksi ja yrityskulttuurin muuttamiseksi suosittelemme
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tämän tutkimuksen pohjalta projektitoimiston perustamista, joka saadaan alkuun
kevyilläkin investoinneilla.

Projektitoimisto voi tarkoittaa yhtä tai muutamaa henkilöä, joiden tehtävänä on
kehittää ja tarjota projektien käyttöön erilaisia työkaluja, toimintatapoja ja
projektihallinnan koulutusta (Artto et al. 2006). Sillä voi olla myös toisenlainen
rooli, jolloin se voi toimia projektipäälliköiden kokoavana voimana ja
organisatorisena kiinnepisteenä. Tämä tukee tiedonvaihtoa, oppimista ja
ammattitaidon kehittymistä, joka paljolti syntyy oikeiden projektitoteutusten kautta
eli ” learnin by doing”- menetelmänä. Oppiminen projektin sisällä tai käytännön
kautta on tehokas oppimisen mekanismi ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
Toisaalta usein sanotaan, että epäonnistumisista opitaan enemmän. Näitä
kokemuksia voi yhteisissä tilaisuuksissa jakaa niin epämuodollisten kuin
muodollisten menetelmien kautta. Projektitoimiston avulla voidaan paremmin
hallita samanaikaisia projekteja ja projektimahdollisuuksia, joihin saattaa olla
tarjolla samoja resursseja. Projektitoimisto ja tietenkin toimiva johtamisjärjestelmä
varmistaisi, että resurssit kohdennetaan oikein. Sovelletaan sovittuja käytäntöjä
projekteissa ja projektit saavat tukea. Perustamisen jälkeen nimetään yrityksen eri
yksiköistä virtuaalijäsenet projektitoimistoon, joiden avulla projektikulttuuria,
osaamista ja yhteisten käytäntöjen noudattamista nostetaan.

Toimittajan on tärkeä soveltuvin osin kehittyä asiakkaan liiketoiminnan
asiantuntijaksi. Tämä varmistaa sen, että toimittaja kykenee liittymään asiakkaan
arvoketjuun ja näin tuottamaan arvoa asiakkaan liiketoiminnalle (Artto et al. 2006).
Liiketoiminnallisessa mielessä asiakassuhteen hoitaminen projektin elinkaaren
alku- ja loppuvaiheessa voidaan nähdä tärkeämpänä kuin projektin toteutuksen
aikana. Kuitenkin projektin toteutuksen aikana on mahdollista tunnistaa uusia
myyntimahdollisuuksia, joita ei välttämättä tarvitse toteuttaa projekteina vaan
liittää olemassa olevaan palveluvalikoimaan.

Diplomityön aihealue oli sen verran laaja, että jatkotutkimuskohteita löytyisi useita.
Muutoksen tueksi yritykselle jatkotutkimuksen aiheina voisivat olla yhtäältä uuden
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liiketoimintamallin

suunnittelu

sekä

käyttöönotto

ja

toisaalta

uusien

projektijohtamisen toimintatapojen käyttö. Ulkoistusten onnistumisista voisi tutkia,
koska niitä on tutkittu selvästi vähemmän kuin syitä eli miksi on ulkoistettu.

6.3 Tutkimuksen tarkastelu
Kyselyssä osallistujia pyydettiin arvioimaan projektijohtamisessa tarvittavia
ominaisuuksia

sekä

esittämään

siinä

havaitsemiaan

heikkouksia.

Kyselylomakkeessa yhdistettiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta.
Molempien menetelmien käyttöä samassa tutkimuksessa on pidetty hyvänä siksi,
että kahden menetelmän yhdistäminen antaa aiheesta paremman kokonaiskuvan.
Laadullinen tutkimus toi tullessaan kohderyhmän näkökulman inspiroimaan omaa
ajattelua ja kehitystyötä. Kysymyssarja oli tarkoituksella yksinkertainen ja sillä
pyrittiin

saamaan

kokonaiskuva

siitä,

miten

eri

asiakkaat

näkevät

projektijohtamisen omassa organisaatiossa ja mitä osa-alueita painottavat tärkeiksi.
Samoin pyrittiin ymmärtämään asiakkaiden kokemukset kohdeyrityksen projektien
johtamisen onnistumisesta. Kyselyllä saatiin avoimiin kohtiin hyvin vastauksia.
Todettakoon, että tutkimus ei jäänyt tutkimuksellisesti vaatimattomaksi.

Heikkilä (2005) kirjassaan toteaa, että tutkimuksen onnistuminen edellyttää
järkevän kohderyhmän ja oikean tutkimusmenetelmän valintaa. Mielestäni
kohderyhmän määrittelyssä ja tutkimusmenetelmän valinnassa onnistuttiin riittävän
hyvin. Hyvällä suunnittelulla ja lähestymisellä voidaan tavoittaa monipuolista
tietoa ja lisätä siten ymmärrystä niin ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista kuin
ilmiön luonteestakin.

Luotettavuus ja pätevyys
Otoksen koko oli noin 100 henkeä ja kohderyhmä oli melko heterogeenistä. Siitä
pystyi tekemään johtopäätöksiä. Kyselytutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää
vastaajien joukossa korkeana, koska kyselyyn vastattiin kattavasti. Melko
todennäköisimmin mikäli kysely uusittaisiin, niin samalla tavalla kerätty,
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samantyyppiselle kohderyhmälle ja samalla tavalla analysoitu uusi data antaisi
pitkälti saadut tulokset.

Tutkija on työskennellyt kohdeyrityksen tuottamien palveluiden konsultoinnissa ja
ollut aiemmin mukana prosessien kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Tämän
mukaan tutkijalla on käytännön kokemusta tämän tutkimuksen tutkimusongelman
näkökulmasta ja kehittämisen sanastosta. Tämän voidaan ajatella olevan sekä hyvää
että huonoa tutkimuksen tekemisen ja analyysien kannalta. Tutkimuksen tekemisen
aikana ja erityisesti teoriassa esitettyjen mallien kautta kävi ilmi, että työelämän
kautta kerätty kokemus ei ole ristiriidassa tieteellisen tutkimuksen kanssa. Voidaan
todeta vaikka tutkijalla oli kokemusta projektijohtamisesta niin kohdeyrityksen
kehitysehdotukset ovat tutkimuksen ja havainnointien mukaisia eikä vaan tutkijan
oman ajattelun tuotosta. Tekijä toimi asiantuntevasti ja huolellisesti, että hän voi
pitää tutkimustaan luotettavana ja pätevänä. Ajatellen tutkimuksen luotettavuuden
ja pätevyyden edellytyksiä, voidaan todeta, että siinä oli tarkoitukseen sopiva
tutkimusasetelma, luotettava ja pätevä mittaaminen sekä tarkoituksenmukainen
otantamenetelmä.

Tiedonkeruu
Tiedonkeruu

sujui

suunniteltua

tutkimusasetelmaa,

otantamenetelmää

ja

tutkimustapaa käyttäen. Tavoitteena oli kiinnittää tiedonkeruussa erityistä
huomiota kerättävän tiedon luotettavuuteen.

Määrällisellä tutkimuksella saadaan kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei
pystytä riittävästi selvittämään asioiden syitä. Kvalitatiivista tutkimusta taas
arvostellaan usein siitä, tavoiteltaessa yleisyyttä ja tarkkuutta on uhrattava realismi
(Tuomivaara 2005). Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää haasteita, toimintaa ja
prioriteetteja projektijohtamisessa sekä osoittamaan Canon Oy:n projektinhallinnan
keskeisimpiä kehitystarpeita. Kuten Tuomivaara (2005) kirjassaan totea, että
tutkimuksen tavoitteena on ratkaisun löytyminen siihen, miten jokin asia pitäisi
toteuttaa. Mielestäni tähän tavoitteeseen on päästy ja tulosten pohjalta pystytään
määrittämään jatkotoimenpiteitä ja kehitystarpeita. Mielenkiintoista olisi jatkossa
syventävää tutkimusta haastattelemalla vastaajia tarkemmin vastausten taustoista ja
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syistä. Kysely antaa pohjan kohdeyritykselle käynnistää kehityssuunnitelmia ja
korjaavia toimenpiteitä.

Eettisyys
Tutkimuksen eettiset kysymykset ovat myös huomioitu. Keskeinen jako voidaan
tehdä tiedon hankinnan ja tiedon käytön välillä (Eskola & Suoranta 2005).
Tutkimus lupaan liittyen tutkittavat henkilöt ovat hyväksyneet sen vastaessaan
sähköiseen

kyselyyn

ja

antaneet

hyväksynnän

tiedon

toiminnankehittämisessä, josta informoitiin kyselyn aloitusteksteissä.

käytölle
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7. YHTEENVETO
Diplomityön

keskeisimpinä

tavoitteina

kohdeyritykselle

oli

ymmärtää

liiketoiminnan muutoksen elementtejä, arvioida projektijohtamisen kyvykkyyden
vaatimukset ja tunnistaa vaateet uusille toimintatavoille toimitusprojekteissa.
Projektijohtamisen kulttuuri on tänä päivänä rantautunut moneen organisaatioon ja
se osa niiden päivittäistä tekemistä. Samalla projekteihin kohdistuu merkittäviä
liiketoiminnallisia vaatimuksia ja yritysten projekteista on tullut entistä
vaikeammin hallittavissa olevia kokonaisuuksia.

Teorian osalta lähdettiin liikkeelle tutustumalla tutkittaviin aihealueisiin ja
aikaisempiin tutkimuksiin. Kirjallisuuskatsauksen mukaan projekteihin kohdistuu
aiempaa merkittävimpiä vaatimuksia ja sidosryhmien erilaisia intressejä. Edelleen
projektinhallinnan menetelmiä sekä keinoja sovelletaan erittäinkin vaihtelevalla
menestyksellä ja iso osa projekteista kuitenkin epäonnistuu. Monet suomalaiset
teknologiatoimijat ja laitetoimittajat eri toimialoilta ovat siirtymässä kohti
palveluliiketoiminnan maailmaa hakien samalla sieltä kasvua. Tämä luo painetta
projektipäälliköiden pätevyydelle saavuttaa hankkeiden tavoitteet johtaen
samanaikaisesti eri taustaustalla ja osaamistasolla olevia henkilöitä. Nämä seikat
näkyivät myös tehdyn kyselytutkimuksen kautta.

Empiria osuudessa toteutettiin kysely Canon Oy:n asiakkaille, jotta saadaan asiakas
näkökulmaa ja asiakkaidenkokemuksia projektijohtamiseen liittyvän kehitystyön
tueksi. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmin lomakekyselyä
hyödyntäen. Samanaikaisesti suoritettiin myös havainnointia eri sisäisistä
toimintatavoista projektijohtamisen ympärillä. Tähän antoi tukea tutkijan
työkokemus yrityksessä. Tutkimuksen pohjalta yllätti projektien määrän
lisääntyminen kohdeyrityksissä ja projektien roolin kasvu sekä niihin liittyvän
systematiikan perään kuuluttaminen. Samoin yllätti sisäisten projektikoulutusten
saatavuus ja osaamisen kehittämiseen panostaminen. Hyödyntäessä ulkoisia
projektijohtamisen

palveluita

arvo

projektipäälliköiden

osalta

kohdistuu

osaamiseen, kokemukseen ja johtamistaitoihin. Arvo näyttää riippuvan siitä mitä
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asiakas arvostaa, toisaalta projektin elinkaaren alku- ja loppuvaiheessa voidaan
nähdä tärkeämpänä asiakassuhteen hoito kuin taas projektin toteutuksen aikana
keskitytään enemmän arvontuottoon.

Teorian ja empirian pohjalta haasteita arvioitiin ja niihin mietittiin ratkaisuja
tutkijan toimesta. Tämän pohjalta keskeiset kehityssuositukset kuvattiin ja
muutostarpeet hahmotettiin. Kehitystä tehdään kokoajan ja pieniä parannuksia osin
myös yhtäaikaisesti tutkimuksen aikana. Kokonaisuutta ei ole vielä implementoitu,
joten on vielä liian aikaista arvioida toimivuutta ja tuloksia. Voidaan kuitenkin
todeta, että tutkimuksen tulokset syöttää kehitykselle isompaa viitekehystä,
käytännön tietoa ja antaa systemaattisemman sekä vaiheistetumman lähestymisen.

Kokonaisuudessa tutkimuksen on havaittu tuovan ratkaisuja kyselyssä ja
havainnoinnissa ilmenneisiin haasteisiin sekä lähtötilanteessa määritettyihin
ilmiöihin. Voidaan todeta, että tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin.
Tutkimuksessa toteutetut analyysit palvelevat yrityksen projektijohtamisen
jatkokehittämistä. Koko tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena saatiin kattavan
analyysin perusteella kartoitettua projektijohtamisen kyvykkyyden vaatimukset,
liiketoiminnan muutoksen elementtejä sekä ehdotuksia toiminnallisiin muutoksiin.
Tärkeää on viedä eteenpäin toimintatapamuutokset, joiksi määrittyivät tutkimuksen
pohjalta

projektijohtamisen

käytännöt,

projektitoimiston

käynnistäminen,

arvontuoton terävöittäminen ja myytävien palveluiden uudistaminen prosesseiksi.
Onnistumisen varmistamiseksi tärkeää on, että asiat pidetään yksinkertaisena ja
kehittäminen vaiheistetaan.

Tutkimuksen jatkokehityskohteiksi jäivät ne haasteet, joita ei tutkimuksen aikana
ratkaistu. Tämän diplomityön pohjalta voidaan havaita, että mielenkiintoista olisi
jatkotutkimuksissa täsmentää ja validoida empiirisen tutkimuksen tuloksia
yksityiskohtaisemmalla haastelulla kyselyyn vastanneiden kesken. Samoin voisi
tehdä analyysin liiketoiminnan muutoksesta ja sen vaikutuksesta yrityksen
toimintaan, luoden tämän pohjalta laskelmia potentiaalisista hyödyistä ja
mahdollisista tulovirroista. Kolmanneksi voisi tutkia ulkoistusten onnistumisista,
joita on tutkittu selvästi vähemmän kuin syitä eli miksi on ulkoistettu.
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LIITE 1 Tutkimuskysymykset

1. Montako projektia edustamassasi yksikössä tai organisaatiossa tehdään
keskimäärin vuoden aikana?

2. Teemme tarkan analyysin ehdotetusta projektista ennen kuin projekti
käynnistetään


Kyllä



Ei

3. Projektimme ovat tyypiltään useimmiten (valitse soveltuvat vaihtoehdot)


Sisäisiä kehitysprojekteja, jotka tehdään pelkästään omin voimin



Sisäisiä kehitysprojekteja, jotka tehdään yhdessä toimittajan kanssa



Asiakasprojekteja, jotka tehdään asiakkaan kanssa



Muu

4. Projektimme ovat yleensä


Kotimaisia



Kansainvälisiä



Sekä kotimaisia että kansainvälisiä

5. Kuinka kriittisenä pidät projektin johtamisen taitoa organisaatiossasi ja työssäsi?
(1-5 asteikko, 5 on erittäin kriittinen taito)

6. Organisaatiossamme käytetään projektin johtamiseen ja projektihallintaan:


Organisaation omia rooliin varattuja projektipäälliköitä



Organisaation omia henkilöitä jotka hoitavat oman työn ohella myös
projektipäällikön roolia



Ulkopuoliselta projektipalvelun tarjoajilta hankittuja projektipäälliköitä

7. Miten projektin johtamiseen liittyvä koulutus on järjestetty organisaatiossasi?


Meillä on oma sisäinen projektin johtamiseen liittyvä koulutus sitä tarvitseville



Meillä ei ole sisäistä koulutusta, mutta tuemme ulkopuolista koulutusta sitä
tarvitseville



Ei ole sisäistä, eikä ulkoista koulutusta tueta

8. Arvioi seuraavia projektipäällikön ominaisuuksia (asteikolla 1-5):


Sertifiointi (esim. Prince2, PMP)



Kokemusta projektin johtamisesta (kuten ongelmien ratkaisu, koordinointi,
suunnitelmallisuus, etc.)



Kokemus teollisuusalasta, joka liittyy projektiin



Asiantuntija projektin aiheesta (esim. SAP, Oracle)



Sosiaaliset taidot (neuvottelutaito, tilannetaju, kommunikointi)



Johtamistaidot

9. Seuraamme projektimme suunnitelmissa:


Omaa projektimetodologiaamme



Toimittajan metodologiaa



Projektipäällikön valitsemaa metodologiaa

10. Käytämme projektin dokumentaation tallennukseen ja jakeluun:


Sharepoint (sisäisille ja toimittajille)



Verkkolevy



Arkistointi-/ dokumentinhallintajärjestelmä

11. Mittaamme projektimme ja projektipäällikön onnistumista: (valitse soveltuvat
vaihtoehdot)


Vertaamalla lopputulosta projektin alussa tehtyyn suunnitelmaan ja tavoitteeseen



Projektin suunniteltu budjetti verrattuna toteutuneeseen budjettiin



Meillä ei ole virallista seurantaa projektin ja projektipäällikön onnistumisesta

12. Kuinka paljon projektin tuloksen laatu vaikuttaa mielipiteesi toimittajasta
tulevaisuudessa? (1-5 asteikko, 5 on erittäin positiivisesti)

13. Millaisia kokemuksia sinulla on Canonin projektin johtamisesta ja hallinnasta?

LIITE 2 Kyselyn tulokset
Kysymys 1. Montako projektia edustamassasi yksikössä tai organisaatiossa
tehdään keskimäärin vuoden aikana?

Vastaajilla organisaatioissaan on useita kymmeniä jopa satoja projekteja
vuositasolla hallittavina. Vastaajista noin 50 % ilmoittaa projektien määräksi
vuositasolla kymmenestä sataan projektiin. Vastaajista noin 25 % toteaa projekteja
olevan yli sata hallittavina vuositasolla.

Kysymys 2. Teemme tarkan analyysin ehdotetusta projektista ennen kuin projekti
käynnistetään

Kysymys 3. Projektimme ovat tyypiltään useimmiten

Kysymys 4. Projektimme ovat yleensä

Kysymys 5. Kuinka kriittisenä pidät projektin johtamisen taitoa organisaatiossasi
ja työssäsi? (Arvioi asteikolla 1-5, 5 on erittäin kriittinen taito)

Kysymys 6. Organisaatiossamme käytetään projektin johtamiseen ja hallintaan

Kysymys 7. Miten projektin johtamiseen liittyvä koulutus on järjestetty
organisaatiossasi?

Kysymys 8. Arvioi seuraavia projektipäällikön ominaisuuksia: (Asteikolla 1-5).

Kysymys 9. Seuraamme projektimme suunnitelmissa:

Kysymys 10. Käytämme projektin dokumentaation tallennukseen ja jakeluun

Kysymys 11. Mittaamme projektimme ja projektipäällikön onnistumista

Kysymys 12. Kuinka paljon projektin tuloksen laatu vaikuttaa mielipiteeseesi
toimittajasta tulevaisuudessa? (Arvioi asteikolla 1-5, 5 on erittäin positiivisesti)

Kysymys 13. Millaisia kokemuksia sinulla on Canonin projektin johtamisesta ja
hallinnasta?

Vastauksia tuli vapaakentissä kolmenlaisia: ruusuja, risuja ei kokemusta. Liittyen
”ei kokemusta” vastauksiin niin saattaa olla myös, että he eivät ole ilmeisesti
tunnistaneet Canonin tekemistä projektimaiseksi, vaikka näissä organisaatiossa on
tehty erilaisia projektimaisia hankkeita. Vastaajista noin 35 % antoi positiivista
palautetta Canonin projektijohtamisen toiminnasta. Vastaavasti noin 15 % ilmoitti,
ettei ole kokemusta Canonin projekteista.

