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Palveluita tarjoavien yritysten kilpailukyky perustuu vahvasti aineettomiin resursseihin, kuten 

osaamiseen. Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä osaamista on kehitettävä jatkuvasti, jotta 

osaaminen säilyy toivotulla tasolla tai voidaan saavuttaa parempi osaamistaso. Projektityöhön 

keskittyvissä organisaatioissa on kehitettävä etenkin projektien johtamisesta vastaavien projek-

tipäälliköiden osaamista, koska heidän osaamisellaan nähdään olevan yhteys projektien onnis-

tumiseen. Jotta osaamisen kehittämistoiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa, 

tulee kehittäminen kohdistaa tärkeimpiin kehityskohteisiin ja toteuttaa tarpeen mukaisilla me-

netelmillä. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, mitkä ovat IT-palvelualan organisaation 

projektipäälliköiden tärkeimmät osaamisen kehityskohteet projektijohtamisen näkökulmasta ja 

millaisilla menetelmillä projektipäälliköiden osaamista kannattaa kehittää. 

 

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimusaineiston avulla laadullista 

lähestymistapaa noudattaen. Kirjallisuuskatsauksen tarjoamaa teoreettista viitekehystä on hyö-

dynnetty sekä empiirisen aineiston hankinnassa, että tämän aineiston tulosten tulkinnassa. Em-

piirinen aineisto on kerätty teemahaastattelujen ja kyselylomakkeen avulla, ja sitä on analysoitu 

systemaattisella sisällönanalyysimenetelmällä. Nämä tutkimusmenetelmät valikoituivat käytet-

täväksi, koska niiden nähtiin soveltuvan parhaiten tutkimusympäristön vaatimuksiin ja tutki-

muksen tavoitteiden saavuttamiseen.  

 

Tutkimuksen tuloksena on näkemys projektipäälliköiden tarvitsemasta osaamisesta ja tärkeim-

mistä osaamisen kehityskohteista. Tulosten perusteella projektipäälliköiden on hallittava yh-

teensä 25 eri osaamista viideltä osaamisalueelta. Johtopäätösten perusteella tärkeimpiä osaami-

sen kehittämiskohteita ovat projektin suunnittelu, riskien hallinta, suhteiden rakentaminen ja 

ylläpito, tiimin ja asiakkaan ohjaaminen, kuunteleminen, motivointi ja sitouttaminen, valmen-

taminen sekä muutosten johtaminen. Tutkimuksen tuloksena on myös suositus projektipäälli-

köiden osaamisen kehittämisessä jatkossa hyödynnettävistä menetelmistä. Tarinankerrontaa ja 

reflektiivisiä rutiineja ehdotetaan käytettäväksi projektipäälliköiden oppimisen tukemisessa, 

sillä niiden nähdään vastaavan projektipäälliköiden osaamisen kehityskohteiden ja nykyisen 

kehittämistoiminnan haasteiden asettamaa tarvetta. Tulosten hyödyntäminen mahdollistaa te-

hokkaan osaamisen kehittämisen, jolla voidaan kasvattaa projektipäälliköiden projektijohta-

misosaamista.  
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The competitiveness of service companies is strongly based on intangible resources such as 

competencies. In a dynamic business environment, competence must be continuously devel-

oped so that competence remains at the desired level or a better level can be achieved. Organi-

zations focusing on project work need to develop the skills of project managers who are respon-

sible for project management, as their skills are seen to be linked to the success of projects. In 

order for competence development activities to be as efficient and effective as possible, they 

must focus on the most important development targets and be carried out using appropriate 

methods. The aim of this thesis is to study what are the competence development targets for 

project managers in an IT service organization from the perspective of project management and 

what methods should be used to develop the competence. 

 

The research has been carried out with a qualitative approach using a literature review and 

empirical research material. The theoretical framework provided by the literature has been uti-

lized both in the acquisition of empirical material and in the interpretation of the results of this 

material. Empirical material has been collected through thematic interviews and a question-

naire, and has been analyzed using a systematic content analysis method. These research meth-

ods were selected for use because they were seen as best suited to the requirements of the re-

search environment and the achievement of the research objectives. 

 

The result of the research is a view of the competence needed by project managers and devel-

opment targets. Based on the results, project managers must manage a total of 25 different 

competencies from the five competence areas. Based on the conclusions, the most important 

competencies to develop are project planning, risk management, relationship building, team 

and customer guidance, listening, motivating, coaching and change management. The result of 

the study is also a recommendation on the methods to be utilized in developing the competence 

of project managers. Storytelling and reflective practices are proposed, as they are seen as re-

sponding to the need posed by project managers' development targets and the challenges of 

current development activities. Utilization of the results enables the effective competence de-

velopment, which may increase the project management competence of project managers.
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1 JOHDANTO 

 

Tämä luku kuvaa työn taustan sekä tavoitteet ja rajaukset, jotka antavat lähtökohdan kohdeor-

ganisaatiossa suoritettavalle tutkimukselle. Lisäksi tutkimuksen toteutus ja työn rakenne esitel-

lään lyhyesti. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Yrityksen menestyminen vaatii jatkuvaa kilpailukyvyn ylläpitoa ja kilpailuedun tavoittelua. 

Nykyinen liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa kiristyvän kilpailun, markkinoi-

den globalisaation, teknologian kehityksen ja työn organisoinnin muutosten johdosta. Dynaa-

misilla markkinoilla yrityksen aineettomilla resursseilla, kuten henkilöstön osaamisella, näh-

dään olevan suurin vaikutus pysyvän kilpailuedun luomisessa. (Medina & Medina 2015) 

Vaikka kaikki yritykset tarvitsevat korkeasti koulutettuja, kokeneita ja motivoituneita ihmisiä 

kilpailuedun saamiseksi, inhimillinen pääoma on vieläkin tärkeämpää palvelualoilla, jotka ovat 

työvoimavaltaisia ja vaativat reaaliaikaista osaamistyötä (Kianto et al. 2010). Reich et al. (2012) 

mainitsevat tietotekniikan alan tyypillisenä osaamisintensiivisenä toimialana, jossa IT-

projektien ydinmateriaalia on tieto. 

 

Osaamisintensiivisille organisaatioille on ominaista organisoida työtä projekteiksi. Projekteja 

käytetään operatiivisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, ja ne sopivat monimutkais-

ten tuotteiden ja palveluiden hallintaan nopeasti muuttuvilla markkinoilla. (Medina & Medina 

2015) Projektityön menestyksekäs toteuttaminen osaamisintensiivisissä organisaatioissa vaatii 

huomion kiinnittämistä projekteja toteuttavan henkilöstön osaamiseen. Projektien menestystä 

tarkastelevassa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on nostettu esille erityisesti projektien johta-

misesta vastaavan henkilön, projektipäällikön, osaamisen vaikutus projektin onnistumiseen. 

Projektipäällikön osaamisen kehittämisellä nähdään olevan positiivinen vaikutus projektien 

menestykseen, ja sitä kautta yrityksen kilpailukykyyn etenkin tietotekniikkapalvelualalla. (De-

martini & Paoloni 2011) 
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Henkilöstön osaamisen kehittyminen vaatii organisaatiolta tukea ja erilaisia mahdollisuuksia 

oppimiselle työympäristössä. Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen on tunnustettu strategi-

sen henkilöstöjohtamisen keskeisimmäksi toiminnaksi, johon yritykset investoivat suuria sum-

mia vuosittain. Valitettavasti nämä panostukset koulutukseen ja kehitykseen eivät aina johda 

organisaation kannalta toivottaviin vaikutuksiin (Sung & Choi 2014a). Jos kehitystoiminta ei 

vastaa oppimistarvetta tai työntekijät eivät koe sitä merkitykselliseksi ja hyödylliseksi heille, 

osaaminen ei kehity toivotulla tavalla. Yritysten investointien hyötyjen maksimoimiseksi tulee 

kiinnittää huomiota osaamisen kehittämisen menetelmien laatuun ja hyödyllisyyteen. (Sung & 

Choi 2014b) 

 

Tämä työ on tehty Yritys X:n yhden liiketoimintayksikön projektipäälliköiden osaamisen kas-

vattamisen tueksi. Kohdeorganisaation yksi strategisista tavoitteista on parantaa projektien on-

nistumisastetta projektijohtamista kehittämällä, ja tällä työllä pyritään varmistamaan strategian 

toteutuminen antamalla näkemystä projektipäälliköiden osaamisen kehittämiseen. Tutkimus on 

merkityksellinen, sillä se auttaa kehittämään projektipäälliköiden osaamista jatkossa tehok-

kaasti kohdistamalla kehitystoimet oikeisiin asioihin ja sopiviin menetelmiin. Lisäksi dynaami-

sen ympäristön aiheuttamat jatkuvat muutokset vaativat ajankohtaista tutkimusta aiheesta. 

Työllä ei tavoitella merkittäviä teoreettisia vaikutuksia, mutta tulokset tukevat tutkijoiden nä-

kemyksiä ja löydöksiä IT-projektipäälliköiden osaamisen kehittämistä koskevassa kirjallisuu-

dessa. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaukset, tavoitteet ja toteutustapa 

 

Työ on osaamisen johtamisen aihepiirissä rajattu osaamisen kehityskohteiden määrittämiseen 

ja niihin sopivien osaamisen kehittämismenetelmien valitsemiseen kohdeorganisaation tarpei-

den mukaan. Lisäksi oppimismenetelmien tarkastelu on rajattu organisaation sisäisiin yhteisöl-

lisiin menetelmiin, jotka keskittyvät tiedon ja osaamisen jakamiseen. Rajaukseen on vaikuttanut 

useiden tutkijoiden, muun muassa Savelsbergh et al. (2016), havainnot, joiden mukaan projek-

tipäälliköt oppivat parhaiten kokemuksista ja kollegoidensa avulla. Siksi tässä työssä tarkastel-

tavat menetelmät on rajattu yhteisöllisiin menetelmiin, jotka tukevat projektipäällikön oppi-

mista sekä kokemuksista, että vertaisilta. Myös Otalan (2008, s. 331) näkemys, jonka mukaan 
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oppimisen etu voidaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä saavuttaa vain ihmisten osaamisen 

jakamisella ja yhdistämisellä, tukee työn rajausta.  

 

Työssä kartoitetaan projektipäälliköiden kriittisiä osaamisalueita projektijohtamisen näkökul-

masta. Niiden tunnistaminen mahdollistaa projektipäälliköiden keskeisen osaamisen kehittämi-

sen, millä nähdään olevan positiivinen vaikutus projektijohtamisen laatuun. Työssä tutkitaan 

myös kohdeorganisaatiossa käytössä olevia osaamisen kehittämisen menetelmiä ja nykyisen 

kehitystoiminnan tilaa, jotta saadaan ymmärrys kohdeorganisaation tarpeista ja voidaan antaa 

kehitysehdotuksia, kuinka projektipäälliköiden osaamisen kehittämistä kannattaisi jatkossa to-

teuttaa. Työssä ei tarkastella systemaattisen osaamisen kehittämisen prosessia kattavasti koko-

naan, vaan ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi kehittämissuunnitelmien laatiminen. Myös osaa-

misen kehittämisen arvioinnissa hyödynnettävien erilaisten mittareiden tarkastelu on rajattu 

työn ulkopuolelle.  

 

Työn keskeinen tarkoitus on mahdollistaa kohdeorganisaation projektipäälliköiden osaamisen 

tehokas kehittäminen. Työllä pyritään myös kirkastamaan projektipäällikön rooli kohdeorgani-

saatiossa lisäämällä tietoisuutta kompetensseista, joita heillä tulisi olla. Tavoitteena on tunnis-

taa projektipäälliköiden tärkeimmät yhteiset osaamisen kehittämiskohteet, eli ne osaamiset, 

joita pitäisi ensisijaisesti kehittää. Toisena tavoitteena on antaa ehdotus projektipäälliköiden 

tärkeän osaamisen kehittämisessä käytettävistä menetelmistä. Nämä tavoitteet pyritään saavut-

tamaan selvittämällä projektipäälliköiden osaamistarve, osaamisen nykytila sekä osaamisen ke-

hittämisessä käytetyt menetelmät ja erityisesti niiden käyttöön liittyvät haasteet. Kehittämis-

kohteiden valitsemiseksi etsitään puutteita projektipäälliköiden tarvitseman osaamisen nykyti-

lasta. Osaamisen kehittämiseen sopivien menetelmien ehdottamiseksi analysoidaan projekti-

päälliköiden osaamisen kehittämisessä nykyisin käytettyjä menetelmiä ja niiden ominaisuuksia 

sekä haasteita. 

 

Työn tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä osaamista projektijohtaminen vaatii projektipäälliköltä kohdeorganisaatiossa? 

2. Mitkä ovat tärkeimmät osaamisen kehittämiskohteet projektijohtamisen näkökulmasta? 

3. Mitä menetelmiä kohdeorganisaation projektipäälliköiden projektijohtamisosaamisen 

kehittämisessä kannattaa käyttää? 
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Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla laadullista lähesty-

mistapaa noudattaen. Aineistoa on kerätty puolistrukturoitujen haastattelujen ja kyselylomak-

keen avulla, ja sitä on analysoitu sisällönanalyysimenetelmällä tulosten saavuttamiseksi. Tu-

loksia on tulkittu vertaamalla niitä aiempiin tutkimuksiin ja työn kontekstiin.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tämä työ etenee teorialuvuista empiirisen tutkimuksen toteuttamisen kuvaamiseen ja lopulta 

johtopäätöksiin ja yhteenvetoon. Teoriaosassa perehdytään osaamisen kehittämisen ja projek-

tijohtamisen aihepiireihin. Työn toisessa luvussa käsitellään osaamisen kehittämistä osaamisin-

tensiivisessä yrityksessä. Luvusta käy ilmi, miksi osaamisen kehittäminen on tärkeää, miten 

osaaminen määritellään, mitä vaiheita osaamisen kehittämiseen liittyy, millaisilla yhteisöllisillä 

menetelmillä osaamisen kehittymistä voidaan tukea ja mitä tekijöitä pitää huomioida sopivaa 

menetelmää valittaessa. Luku kolme keskittyy projektijohtamiseen IT palvelualan projekteissa 

käsitellen projektityön, projektijohtamisen, projektipäällikön roolin, projektipäällikön tarvitse-

man osaamisen sekä projektipäälliköiden oppimisen viitekehyksiä. 

 

Työn empiriaosuus alkaa luvusta neljä, jossa kuvataan tutkimuksen toteuttaminen kohdeorga-

nisaatiossa. Ensin esitellään työn kohdeorganisaatio, jonka jälkeen kuvataan tutkimuksen to-

teutuksessa käytetyt menetelmät ja aineisto. Luku viisi kertoo työn tulokset ja tuloksiin johta-

neen analyysin toteutuksen. Lopuksi luvussa kuusi tulkitaan tuloksia ja tehdään johtopäätöksiä 

tärkeimpien osaamisen kehityskohtien tunnistamiseksi ja kehittämiseen sopivien menetelmien 

valitsemiseksi. Johtopäätöksissä annetaan myös ehdotus tutkimuksen jälkeisistä jatkotoimenpi-

teistä. Luvussa seitsemän kuvataan yhteenveto tutkimuksesta. 
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2 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OSAAMISINTENSIIVISESSÄ 

YRITYKSESSÄ 

 

Osaaminen on yksi yrityksen menestyksen avaintekijöistä ja kilpailuedun saavuttamisen mah-

dollistajista (Vakola et al. 2007). Osaaminen on siis strateginen resurssi, jonka hallintaan on 

kiinnitettävä huomiota organisaatioissa (Konigova et al. 2012). Osaamisen hallinnan voidaan 

nähdä koostuvan organisaation osaamistarpeiden määrittelemisestä ja puutteiden täyttämisestä 

kehittämistoimilla (Niemi & Laine 2016). Osaamisen hallinnan rinnalla puhutaan paljon myös 

tiedon tai tietämyksen johtamisesta, sillä ne ovat käytännössä hyvin lähellä toisiaan. Osaaminen 

syntyy tiedon soveltamisen kautta ja näkyy toiminnassa. Tiedon ja osaamisen johtaminen pyr-

kivät kumpikin jalostamaan tietoa. (Otala 2008, s. 48) Tässä luvussa tutustutaan osaamisinten-

siiviseen palveluyritykseen, osaamisen käsitteeseen sekä osaamisen kehittämisen prosessiin. 

Lisäksi tutustutaan tarkemmin osaamiskartoituksen tekemiseen, oppimista tukeviin yhteisölli-

siin osaamisen kehittämisen menetelmiin ja sopivan menetelmän valitsemiseen vaikuttaviin te-

kijöihin. 

 

2.1 Osaamisvaltaiset liike-elämän palvelut 

 

Työelämässä on näkynyt suuntaus, jossa palvelut ja tietotyö ovat korostuneet aiempaa enem-

män. Tämä on korostanut ihmisen roolia tieto- ja osaamisintensiivisyyden myötä. Kun uuden-

laisiin tilanteisiin on löydettävä uusia ratkaisuja, eivät koneet pärjää, vaan tarvitaan ihmisen 

oppimiskyky ja luovuus. Osaamisen merkitys yrityksen tärkeimpänä arvon muodostuksen ja 

menestyksen lähteenä on ymmärretty, mutta osaavat ihmiset nähdään niukkuusresurssina, jonka 

tehokkaassa johtamisessa nähdään vielä paljon kehitysmahdollisuuksia. (Otala 2008, s. 15-17) 

Yrityksistä, joissa työn tekeminen perustuu ennen kaikkea ihmisten osaamiseen ja osaaminen 

on kriittinen menestystekijä, käytetään nimitystä osaamisintensiiviset yritykset. Seuraavaksi 

perehdytään tarkemmin yhteen osaamisintensiiviseen yritykseen, osaamisvaltaisten liike-elä-

män palvelujen tarjoajaan. 

 

Osaamisvaltaisia liike-elämän palveluita (eng. Knowledge intensive business services, KIBS) 

tarjoavat yritykset tukevat muiden organisaatioiden liiketoimintaprosesseja. KIBS-yritykset 

määritellään yrityksiksi, jotka keskittyvät tiedon luomiseen, keräämiseen ja hyödyntämiseen 
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räätälöityjen palvelujen tuottamiseksi asiakkailleen. (Lafuente et al. 2019) Suurin osa osaamis-

keskeisten yritysten työstä on luonteeltaan älyllistä ja työntekijät ovat tyypillisesti hyvin kou-

lutettuja (Millar et al. 2017), jolloin yrityksen palvelut perustuvat vahvasti organisaatiossa työs-

kentelevien henkilöiden pätevyyteen ja asiantuntemukseen (Heikka & Nätti 2018). Näissä yri-

tyksissä painottuu henkilöresurssien tärkeys, ja tietämys korostuu palvelujen tuottamisessa 

muita tekijöitä merkittävämmäksi (Medina & Medina 2015). Kuva 1 visualisoi osaamisinten-

siivisen palvelun käsitettä. 

 

 

Kuva 1. Osaamisintensiivinen palvelu (mukailtu Evanschitzky et al. 2007) 

 

KIBS yritykset voidaan jakaa kahteen luokkaan, jotka ovat asiantuntijapalvelut ja teknologia-

palvelut. Asiantuntijapalveluihin kuuluvat esimerkiksi kirjanpitoa, lakipalveluita ja liikkeen-

johdon konsultointia tarjoavat yritykset. Nämä soveltavat aktiivisesti erikoistunutta tietoaan 

hallinto- ja organisaatioalueilla auttaakseen asiakkaitaan käsittelemään näillä alueilla esiintyviä 

ongelmia. Teknologiapalveluiden luokka on syntynyt uusien teknologioiden ja niihin liittyvien 

maailmanlaajuisten haasteiden vuoksi. Tähän segmenttiin kuuluvat yritykset tarjoavat esimer-

kiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Näihin 

liittyy tieto uudesta tekniikasta, ja KIBS yrityksen rooli on tällaisen tekniikan luomisessa ja 

siirtämisessä asiakkailleen. (Miles et al. 2017) 
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Osaamiskeskeisyys liittyy vahvasti tietoon, joten KIBS yrityksiä voidaan kutsua myös tietoin-

tensiivisiksi. Tietointensiteetin käsite, joka on tietointensiivisiä palveluja määrittävä piirre, tar-

koittaa, että yrityksen tuotos perustuu huomattavaan monimutkaiseen tietoon. (Ritala et al. 

2013) Osaamis- ja tietointensiivisyys liittyvät monimutkaiseen ongelmanratkaisuun, jossa 

osaamista on sovellettava. Tämä selittää, miksi jokin toinen työ ei ole yhtä tietointensiivistä. 

Esimerkiksi rutiini tehdastyö edellyttää korkeaa tietämystä, mutta on toistuvaa, eikä sisällä mo-

nimutkaista ongelmanratkaisua, jolloin sitä ei kutsuta tieto- tai osaamisintensiiviseksi. Tehdas-

työssä suuri osa tuotannosta on myös koneellisesti automatisoitua toisin kuin osaamisintensii-

visessä palveluyrityksessä, jossa palvelut ja tuotteet ovat ihmisten toteuttamia. Tiedon intensi-

teetti perustuu siis tiedon ja osaamisen soveltamiseen ja muutokseen ongelmanratkaisun kautta. 

(Medina & Medina 2015) 

 

KIBS tarjoaa enimmäkseen osaamiskeskeisiä panoksia muiden yritysten liiketoimintaproses-

seihin (Lafuente et al. 2019). KIBS-yritysten palvelut koostuvat räätälöidyistä ratkaisuista tiet-

tyyn kontekstiin ja asiakkaan tarpeisiin soveltuen. Nämä räätälöidyt ratkaisut koostuvat usein 

yhdistelmästä tuotteita, palveluita ja osaamista, ja siksi KIBS-yritysten tarjonta nähdään moni-

mutkaisena. Asiakkaat osallistuvat yleensä palveluratkaisun tuottamiseen yhdessä palveluntar-

joajan kanssa, jotta asiakkaiden ongelmiin löydetään parhaat lisäarvoa tuottavat ratkaisut.  

(Kuula et al. 2018) 

 

Jotta palvelu olisi sekä kilpailukykyinen että kykenevä vastaamaan nykypäivän vaativien asi-

akkaiden tarpeisiin, sitä on päivitettävä ja räätälöitävä ja sen on perustuttava uusimpiin saata-

villa oleviin ratkaisuihin, mikä yleensä vaatii syvällistä tietoa ja osaamista. Osaaminen juurtuu 

palveluntarjoajan työntekijöihin, joiden tietoa on pidettävä paitsi tärkeänä työkaluna, niin myös 

lopullisen palvelun ytimenä. (Borodako et al. 2015) Palveluyrityksessä osaamisen kehittäminen 

on välttämätöntä hyvän palvelun tarjoamiseksi (Palacios-Marques et al. 2011). Liiketoiminnan 

tietopohjaisten resurssien parantaminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta varmistetaan pitkän 

aikavälin suorituskyky ja menestys (Lafuente et al. 2019). 
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2.2 Osaamisen määrittelyä 

 

Jotta voidaan ymmärtää osaamisen kehittämistä, on ensin ymmärrettävä osaamisen käsitettä ja 

osaamisen ulottuvuuksia. Osaamisen tasojen ja sisällön ymmärtäminen on tärkeää, että ymmär-

retään paremmin mistä puhutaan. On esimerkiksi ymmärrettävä, että yksilön ja organisaation 

osaaminen sekä ydin- ja yleisosaaminen eroavat toisistaan. 

 

Osaamiselle ei ole yhtä vakioitua määritelmää, vaan kirjallisuudessa esiintyy kirjava joukko 

erilaisia määritelmiä. Osaaminen voidaan määritellä esimerkiksi toimijan ominaisuudeksi tai 

kyvyksi suorittaa tietty toimenpide tietyssä kontekstissa tietyn lopputuloksen saavuttamiseksi, 

esimerkiksi tehtävän suorittaminen tietyn työtilanteen yhteydessä. Osaamisen nähdään koostu-

van erilaisista tietopohjaisista komponenteista, kuten tiedoista ja taidoista. (Różewski & Jan-

kowski 2015; Kimble et al. 2016) 

 

Osaamisella on useita ulottuvuuksia, joita ovat esimerkiksi yksilö-, ryhmä-, osasto- ja organi-

saatiotaso. Organisaatiotasolla osaaminen on resurssi, jota yrityksessä pitää vaalia sekä tukea 

ja ohjata (Otala 2008, s. 53). Osasto- tai yksikkötasolla osaaminen tarkoittaa laajoja osaamis-

alueita. Tiimi- tai ryhmätasolla osaaminen tarkoittaa tiimissä toimivien yksilöiden osaamisten 

yhdistelmää. Yksilötasolla osaaminen on kaikkein konkreettisinta, ja pitää sisällään tietoja, tai-

toja, asennetta, kokemuksia, henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kontaktiverkostoja. (Sydän-

maanlakka 2007, s. 148; Otala 2008, s. 50) Yksilön osaaminen kuvaa kykyä suoriutua hyvin 

tietyssä tehtävässä sekä kykyä parantaa ja kehittää työtään ja ratkaista ongelmia (Otala 2008, s. 

47). Osaaminen yhdistyy toimintaan ja tekemiseen (Otala 2008, s. 48), sillä osaaminen on käy-

tännön tietoa eli kykyä toimia, ja osaaminen voidaan havaita esimerkiksi työsuorituksissa (Hä-

tönen 2011, s. 10). Yksilöiden osaamisesta syntyy organisaation osaamista, kun osaamista jae-

taan, yhdistetään ja kehitetään yhdessä, jolloin osaaminen muuttuu yhteiseksi näkemykseksi ja 

toiminnaksi (Otala 2008, s. 53). 

 

Osaaminen voidaan jakaa myös näkyvään ja näkymättömään. Näkyvää osaamista, eli ihmisen 

tietoja ja taitoja, voidaan ilmaista helposti sanoin ja se on dokumentoitavissa ja siirrettävissä. 

Näkymätön, eli hiljainen tai piilevä osaaminen puolestaan on syvällä ihmisissä ja organisaa-

tioissa, ja sitä on vaikea konkretisoida ja välittää muille. Hiljaista tietoa ja osaamista kertyy 
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henkilöille kokemusten myötä ja se on sidoksissa toimintaan ja tiettyyn tilanteeseen. Näkymät-

tömään osaamiseen kuuluvat tekijät vaikuttavat toimintaan, jossa osaaminen konkretisoituu, eli 

ne tulevat yleensä ilmi toiminnan välityksellä. (Hätönen 2011, s. 11; Otala 2008, s. 52) Orga-

nisaatiotasolla näkyvää tietoa ja osaamista ovat organisaation ohjeet, toimintatavat ja prosessit, 

kun taas hiljaista tietoa edustavat kirjoittamattomat säännöt, asenteet ja arvot, jotka tiedoste-

taan, mutta ei yleensä esitetä sanallisesti (Otala 2008, s. 53). 

 

Yksilön osaaminen voidaan jakaa ammatilliseen osaamiseen ja yleiseen työelämäosaamiseen. 

Ammatillinen osaaminen koostuu työn suorittamisen kannalta välttämättömistä osaamisalu-

eista, joiden perusta hankitaan esimerkiksi alan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Työelämä-

osaaminen tarkoittaa työelämässä yleisesti tarvittavaa perusosaamista. Kaikilta työntekijöiltä 

odotetaan esimerkiksi internetin, sähköpostin ja tietokoneen peruskäytön osaamista. Työelämä-

osaamisen alueet muuttuvat työelämän muutosten mukana. (Hätönen 2011, s. 13-15)  

 

Organisaation osaaminen voidaan jakaa ydinosaamiseen sekä arvoihin ja toimintatapoihin liit-

tyvään osaamiseen. Ydinosaamisella tarkoitetaan erityisosaamista, joka erottaa organisaation 

muista tuoden kilpailuetua. Ydinosaaminen liittyy asiakkaisiin, teknologiaan ja tuotantoproses-

seihin, ja sitä on vaikea kopioida. (Hätönen 2011, s. 13-15) Ydinosaaminen muodostuu strate-

gisista osaamisista (Otala 2008, s. 54). Organisaation strateginen osaaminen tarkoittaa sitä osaa-

mista, joka on kaikkein tärkeintä organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Vii-

tala 2005, s. 63). 

 

2.3 Osaamisen johtamisen prosessi 

 

Osaamista voidaan organisaatiossa kehittää osaamista johtamalla. Osaamisen johtaminen viit-

taa prosessiin, jossa määritellään aluksi organisaatiossa tarvittava osaaminen ja puutteet osaa-

misessa, jonka jälkeen osaamista voidaan kehittää eri menetelmin ja erilaisia työkaluja hyödyn-

tämällä. Osaamisen johtamisessa kyse on keskeisen resurssin, osaamisen, hallinnasta ja hyö-

dyntämisestä, ja se kuuluu osaksi yrityksen tehokasta johtamista (Otala 2008, s. 82). Osaamisen 

johtamiseen sisältyy kaikki sellainen tarkoituksellinen toiminta, jonka avulla yrityksen strate-

gista osaamista vaalitaan, kehitetään ja hankitaan (Viitala 2005, s. 14). Osaamisen johtamisen 
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prosessi luo polun organisaation visiosta konkreettiseen yksilötason kehitystoimintaan (Sydän-

maanlakka 2007, s. 153). Mitä keskeisempi rooli osaamisella on liiketoiminnassa, sitä suurempi 

vaikutus menestyksekkäällä osaamisen johtamisella on liiketoiminnan tuloksiin (Otala 2008, s. 

92).  

 

Osaaminen korostuu jatkuvasti entistä tärkeämpänä resurssina organisaatioille, mutta samalla 

tieto ja osaaminen vanhenevat ja uusiutuvat nopeasti. Siksi osaamisen jatkuva kehittäminen on 

erittäin tärkeää ja välttämätöntä. (Otala 2008, s. 130; De Vos et al. 2015) Organisaation osaa-

misen kehittäminen lähtee liikkeelle organisaatiossa työskentelevien henkilöiden osaamisten 

kehittämisestä, koska yksilöiden osaaminen on koko yrityksen osaamisen lähtökohta, ehto ja 

ratkaiseva tekijä (Viitala 2005, s. 16). Henkilöstön osaamisen kehittämisellä varmistetaan, että 

henkilöstöllä on organisaation strategian toteutumisen vaatimaa osaamista (Hätönen 2011, s. 

6). Yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien osaamisen kytkentä koko yrityksen päämääriin ja ta-

voitteisiin on tärkeää, jotta pystytään rakentamaan yrityksen menestyksen vaatimaa osaamis-

pohjaa (Viitala 2005, s. 6). Systemaattinen osaamisen kehittäminen on mahdollista seuraavan 

prosessin vaiheiden toteuttamisella: 

 

1. Tarvittavan osaamisen tunnistaminen strategialähtöisesti  

2. Kehityskohteiden tunnistaminen puutosanalyysillä ja osaamisen arvioinnilla  

3. Kehittämissuunnitelmien laatiminen  

4. Kehittäminen eri menetelmien avulla  

5. Kehittämisen arviointi  

 

Systemaattisessa osaamisen kehittämisessä paikannetaan ensin, mihin osaamisiin kehittämis-

toimia pitäisi kohdentaa. Sen jälkeen laaditaan kehittämissuunnitelmia yritys-, yksikkö- tai yk-

silötasolle. Suunnitelmiin kirjataan kehittämisalueet, kehittymistavoitteet, keinot, aikataulu, 

vastuuhenkilöt ja arvioinnin periaatteet. (Viitala 2005, s. 258) Kehittämissuunnitelmissa kuvat-

tujen toimenpiteiden toteuttamista kutsutaan osaamisen kehittämiseksi, joka on mahdollista to-

teuttaa erilaisten menetelmien avulla. Lisäksi kehittämisen toimenpiteiden tuloksia on mitattava 

ja arvioitava, jotta tiedetään, onko toimenpiteillä onnistuttu saavuttamaan positiivisia vaikutuk-

sia toimintaan. Onnistumista arvioidaan etukäteen asetettujen tavoitteiden ja tavoitteita kuvaa-
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vien mittareiden avulla. (Otala 2008, s. 90-92) Kehittämisen menetelmien toimivuutta ja tulok-

sia tulisi arvioida sekä toimenpiteiden toteutuksen jälkeen, että prosessin kuluessa (Viitala 

2005, s. 258).  

 

Kahteen ensimmäiseen prosessin vaiheeseen tutustutaan seuraavassa kappaleessa tarkemmin 

osaamiskartoituksen kautta. Myöhemmin tässä luvussa tutustutaan myös yhteisöllisiin osaami-

sen kehittämisen menetelmiin, jotka liittyvät edellä esitetyn prosessin vaiheeseen neljä. Kehit-

tämissuunnitelmien laatimiseen tai kehittämisen tulosten mittaamiseen ei tässä työssä tutustuta 

tarkemmin. 

 

2.4 Osaamiskartoitus kehittämisen lähtökohtana 

 

Seuraavaksi perehdytään tarkemmin osaamiskartoitukseen, jonka tarkoituksena on tuoda esille, 

mitä osaamista organisaatiossa tulisi kehittää (Sarkar 2013). Osaamiskartoituksessa tunniste-

taan ja arvioidaan osaamista, minkä perusteella saadaan kuva osaamisen tilasta ja pohja kehi-

tystoimenpiteitä varten. (Hätönen 2011, s. 16) Organisaation osaamispuutteet voidaan tunnistaa 

vertaamalla organisaation nykyosaamista osaamistarpeisiin (Otala 2008, s. 105). 

 

Osaamisen kehittämisessä lähdetään liikkeelle strategisista tavoitteista. Strategialähtöinen lä-

hestymistapa saa organisaation pohtimaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita ja se on myös 

hyvä tapa jalkauttaa strategiaa käytäntöön lisäämällä kommunikaatiota strategiasta. (Otala 

2008, s. 90, 108-109) Organisaation strategiasta, joka kuvaa organisaation visiota ja toiminnan 

tavoitteita, johdetaan organisaatiossa tarvittava osaaminen. Osaamiset tulee konkretisoida ja 

jakaa pienempiin osaamisalueisiin ja yksittäisiin osaamisiin organisaation eri tasoilla. (Hätönen 

2011, s. 16) Yritys- tai yksikkötasolla osaamisia voidaan nimittää yleisen tason osaamisnimik-

keillä, mutta osaamisen tarkastelusta tulee vaikeampaa, kun siirrytään yksilöiden tasolle. Esi-

merkiksi yrityksen tasolla yksi strategisista osaamisista voi olla "johtamisosaaminen", mutta 

yksilötasolla se muuttuu monitahoiseksi joukoksi erilaisia valmiuksia. (Viitala 2005, s. 110)  

 

Organisaation tarvitsema osaaminen ja sen jakautuminen konkreettisempiin osaamisiin voidaan 

kuvata ja esittää esimerkiksi osaamiskarttana (Hätönen 2011, s. 18; Brown et al. 2018). On hyvä 
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kuitenkin huomioida, että osaaminen on koko ajan liikkeessä, joten siitä ei voi ikinä tehdä täy-

dellistä kuvausta (Viitala 2005, s. 109). Osaamiskartan luomisen tavoitteena on saada tarvittava 

osaaminen näkyvään muotoon, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa osaamisen kehittämissuun-

nitelmia. Osaamiskartta luo raamit henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja helpottaa osaamisen 

arviointia. Osaamiskartta voidaan laatia eri tarpeisiin ja eri näkökulmista, esimerkiksi: 

 Koko organisaation osaaminen  

 Tietyn henkilöstöryhmän osaaminen, esimerkiksi projektipäälliköt 

 Tietyn tiimin osaaminen  

 Yksittäinen osaaminen, esimerkiksi yhteistyöosaaminen (Hätönen 2011, s. 18) 

 

Osaamisalueet ja osaamiset tulisi kuvata osaamiskarttaan mahdollisimman konkreettisina osaa-

miskuvauksina, jotka ovat arvioitavissa. Osaamiskartan laadintaan ja osaamisalueiden määrit-

tämiseen tulisi ottaa mukaan henkilöstöä, joka edustaa kutakin osaamisaluetta, sillä he ovat 

parhaita kertomaan, minkälaista osaamista he tarvitsevat kullakin osaamisalueella. Osaamis-

alueiden määrittämisen tueksi on hyvä myös tuoda esille, minkälaisten haasteiden hallintaan 

osaamista tarvitaan. (Hätönen 2011, s. 18-19) Osaamiset voidaan jaotella tiettyjen pääotsikoi-

den alle, esimerkiksi tekninen osaaminen, asiakasosaaminen ja verkosto-osaaminen, joihin liit-

tyy yksityiskohtaisempia osaamisia (Otala 2008, s. 120). Osaamiskartan osaamisalueita voi-

daan määritellä siten, että määrittelyyn osallistuvat henkilöt listaavat osaamisalueita, joita sitten 

yhdistellään ja muodostetaan jäsennyksiä. Kartan tulisi sisältää vain vähän pääosaamisalueita, 

jotta osaamisen arvioinnista ei tule liian työlästä. (Hätönen 2011, s. 19) 

 

Organisaatiossa työskentelevän yksilön osaamistarpeet ovat yhdistelmä organisaation strategi-

sista osaamisista sekä tekemänsä työtehtävän menestyksekkään hoitamisen edellyttämistä osaa-

misista. Tehtäväkohtaiset osaamistarpeet on paras määritellä siten, että tehtävän edustajat mää-

rittävät ne osaamiset, joita onnistunut tehtävän suorittaminen vaatii. Esimerkiksi tiimin vetäjä 

voi määritellä työssään tarvitsemansa osaamisen. Tämä antaa lähtökohdan tehtäväkohtaisen 

ammattiosaamisen arvioinnille. (Otala 2008, s. 128-129) 

 

Osaamisen arviointi muodostaa lähtökohdan osaamisen kehittämiselle, sillä arviointi tuottaa 

tietoa, joka ohjaa kehittämistavoitteiden asettamista (Hätönen 2011, s. 32). Osaamisten arvi-

ointi tuo esiin osaamisten nykytilan vahvuudet ja heikkoudet (Viitala 2005, s. 16). Henkilön 
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osaamisen nykytilaa voivat arvioida henkilö itse itsearviointina sekä ulkopuoliset henkilöt, ku-

ten esimies ja työkaverit (Brown et al. 2018). Osaamisen arviointi perustuu työsuorituksiin, ja 

niillä vaatimuksilla, jotka henkilö asettaa itselleen työtehtävissä suoriutumiseksi ja työtehtävien 

edellyttämän osaamisen saavuttamiseksi, on vaikutusta itsearviointiin. (Hätönen 2011, s. 32) 

Oman osaamisen tiedostaminen nähdään haastavana, koska useimmat ihmiset eivät ole tottu-

neet erittelemään ja arvioimaan ammattitaitoaan tai osaamistaan (Viitala 2005, s. 133). Arvi-

ointitarkkuuden nähdään parantuvan kokemuksen myötä (Otala 2008, s. 125). Henkilön oma 

arvio osaamisestaan on yksi käsitys, jota voidaan täydentää muiden arvioinneilla. Hyvä arvi-

ointi koostuu eri tahojen antamien arviointien yhdistelmästä, kun eri näkökulmat täydentävät 

toisiaan. (Hätönen 2011, s. 33) On hyvä tiedostaa, että osaamisen täsmällinen arviointi on kui-

tenkin mahdotonta, koska hiljaista osaamista ja sen taustalla olevia komponentteja ei pystytä 

erottelemaan täsmällisesti (Viitala 2005, s. 155). 

 

Keskeinen lähtökohta arvioinneissa on osaamista koskeva taso-olettamus, jonka mukaan osaa-

minen kertyy vähitellen matalalta korkeammalle tasolle, eli se etenee kumulatiivisesti (Viitala 

2005, s. 156). Tästä syystä osaamisten määrittelyn lisäksi tulisi määritellä osaamisten arvioin-

nin kriteerit, jotta osaamista voidaan arvioida yhdenmukaisesti. On siis määritettävä arviointi-

asteikko, esimerkiksi 1-5 tai 1-7, jolla voidaan arvioida osaamista perusosaamisesta huippu-

osaamiseen. Arviointiasteikon osaamistasot olisi hyvä räätälöidä osaamiskartan osaamisaluei-

den mukaan (Hätönen 2011, s. 21-23), ja osaamistasojen numeerisille arvoille tulisi antaa ku-

vaus. Osaamiskartassa voidaan arvioida osaamisen nykytason lisäksi kunkin osaamisen merki-

tystä yrityksen strategialle, jolloin osaamistarpeiden priorisointi onnistuu. (Otala 2008, s. 121)  

 

Arvio osaamisen nykytasosta voi perustua henkilöiden itsearvioiden keskiarvoon, jolloin saa-

daan esiin keskimääräinen osaamistaso (Otala 2008, s. 121, 123). Osaamisen arviointi voidaan 

toteuttaa kirjallisen lomakkeen avulla, jossa tulisi kuvata ohje arvioinnin tekoa varten mahdol-

lisimman selkeästi. Osaamisarviointien tulokset kannattaa dokumentoida ja taltioida, jotta niitä 

voidaan hyödyntää kehittämissuunnitelmien laadinnassa. (Hätönen 2011, s. 43) Tulokset voi-

daan taltioida esimerkiksi organisaation tietojärjestelmään ja ne voidaan kuvata erilaisina 

graafeina, jolloin kuva osoittaa helposti, missä osaamisissa on suurimmat puutteet (Otala 2008, 

s. 125). 
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Osaamiskartoitus paljastaa henkilöstön tarvitseman osaamisen ja sen nykytilan. Siitä voidaan 

päätellä, mitä osaamista on kehitettävä (Hätönen 2011, s. 49), sillä osaamispuutteet osoittavat 

parannuskohteet (Brown et al. 2018). On myös hyvä muistaa, että uusia osaamistarpeita syntyy 

toimialasta ja tehtävästä riippumatta esimerkiksi työn ja työtapojen muutoksista. Esimerkiksi 

nykyään työn verkostoituneisuus vaatii vuorovaikutusosaamista kaikenlaisessa työssä. Näitä 

uusia osaamisia tulisi myös sisällyttää yksilöiden osaamistarpeisiin. (Otala 2008, s. 129-131) 

 

Osaamistarpeita voidaan priorisoida strategisten tavoitteiden kannalta tärkeimpien osaamisten 

mukaan. Priorisoinnin tuloksena syntyy perusteltu valinta osaamisista, joille laaditaan osaami-

sen kehittämisohjelmat ensimmäisenä. Osaamistarpeet sisältävät yleensä niin paljon osaamisia, 

ettei kaikkiin niistä voida panostaa yhtä aikaa. Kehittäminen alkaa kaikkein tärkeimmistä ja 

suurimman osaamistarpeen osaamisista. Keskustelu priorisoitavista osaamisista on tärkeää, 

jotta johto ja henkilöstö saavat yhteisen kuvan menestyksen vaatimista osaamisista. Osaamis-

tarpeiden selvittämisellä ja priorisoinnilla on tärkeä rooli strategian käytäntöön viemisessä. 

(Otala 2008, s. 145-147) 

 

2.5 Yhteisölliset osaamisen kehittämisen menetelmät 

 

Kun osaamisen kehittämiskohteet on määritelty, suunnataan huomio itse kehittämisen toteutta-

miseen. Organisaation henkilöstöresurssien kehittämismenetelmillä parannetaan työntekijöiden 

osaamista (Kareem 2019). Osaamisen kasvaminen on seurausta oppimisesta (Medina & Medina 

2015), jota voidaan työpaikalla tukea erilaisten toimenpiteiden avulla (Wallo et al. 2020). Mitä 

monipuolisempaa oppiminen on, sitä enemmän on mahdollisuuksia osaamisen hankkimiseen 

ja vahvistumiseen (Hätönen 2011).  

 

Monissa yrityksissä käytetään laajasti verkko-oppimisohjelmia tai yrityskohtaisia koulutusoh-

jelmia. Niiden ongelma kuitenkin on, että ne eivät tue yhteisöllistä oppimista. Koulutukset ja 

verkko-oppimisratkaisut on tarkoitettu tukemaan liiketoimintaprosesseja, mutta todellisuudessa 

suurin osa työntekijöiden ajasta kuluu liiketoimintaprosessien poikkeustilanteisiin. Silloin tar-

vitaan tietoa muiden kokemuksista vastaavien tilanteiden ratkaisemisessa. (Otala 2008, s. 184-

188) Kokemukset kuvaavat jalostunutta tietoa, sillä niissä on tiedon soveltamisen ja käyttämi-

sen tuottama lisätieto mukana. Kokemustieto sisältää hiljaista tietoa. (Otala 2008, s. 248) 
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Brandi ja Iannone (2017) listaavat parhaiksi oppimismenetelmiksi työpaikkakohtaiset, yrityk-

sen sisäiset ja oppijakeskeiset menetelmät, jotka mahdollistavat ja tukevat kokemuksista oppi-

mista. Kokemuksista oppiminen vaatii useimmiten jäsenneltyjä mekanismeja, jotka auttavat 

henkilöstöä ilmaisemaan työssä saatuja opetuksia, jakamaan nämä opit kollegoidensa kanssa ja 

integroimaan opit heidän olemassa olevaan tietopohjaansa ja organisaatioon (Suutari & Viitala 

2008). Koska kokemuksellisen oppimisen laatua voidaan parantaa sosiaalisten verkostojen 

avulla (Matsuo 2015) ja yksilön oppimisen nopeuttamisessa lähityöyhteisöön kuuluvilla kolle-

goilla on suuri merkitys (Otala 2008, s. 70-71), niin tässä työssä keskitytään oppimismenetel-

miin, jotka perustuvat yksilöiden osaamisten jakamiseen, yhdistelemiseen, rikastamiseen ja 

suuntaamiseen tavoitteiden mukaan. Näitä menetelmiä voidaan kutsua yhteisöllisiksi oppimis-

menetelmiksi (Otala 2008, s. 243) tai tiedon sekä osaamisen jakamisen ja siirtämisen menetel-

miksi. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset työpajat, osaajayhteisöt, opintopiirit, ref-

lektiiviset rutiinit, mentorointi, työparityöskentely sekä tarinankerronta. Seuraavaksi perehdy-

tään tarkemmin muutamaan organisaatioiden suosimaan ja yleisesti käyttämään yhteisölliseen 

osaamisen kehittämisen menetelmään. 

 

2.5.1 Osaajayhteisöt 

 

Osaajayhteisöillä tarkoitetaan kontaktiverkostoja, jotka voivat olla organisaatioiden sisäisiä tai 

välisiä. Osaajayhteisö muodostuu tyypillisesti tietyn aihepiirin osaajista, joiden tehtävänä on 

kehittää jotakin yhteistä asiaa, jakaa tietoa tai ratkaista ongelmia sekä oppia yhdessä. (Otala 

2008, s. 240) Aluksi osaajayhteisöjä tarkastelevat tutkimukset korostivat niiden epämuodolli-

suutta kuvaamalla näitä yhteisöjä luonnollisina sosiaalisina ilmiöinä, jotka syntyvät spontaa-

nisti. Osaajayhteisöt nähtiin itsenäisesti järjestäytyviksi ammattilaisryhmiksi, jotka ratkaisevat 

käytännön ongelmia ja kehittävät uusia lähestymistapoja ilman minkäänlaista johdon valvontaa 

ja hallintaa. Tuoreemmassa tutkimuksessa osaajayhteisöt on kuitenkin nähty työkaluina, joita 

johtajien tulisi tarkoituksella luoda ja hallita hyödyntääkseen niiden täyden potentiaalin. Tämän 

näkemyksen mukaan johtajat voivat mahdollistaa rakenteita, joiden avulla saadaan yhdistettyä 

yhteisön osallistujia. Johto voi siis toimenpiteillään tukea ja helpottaa osaajayhteisöjen synty-

mistä sekä määrätietoisesti yhdenmukaistaa osaajayhteisön tavoitteet organisaation kanssa. 

(Schulte et al. 2020) Monet organisaatiot luovatkin osaajayhteisöjä tukemaan tai vahvistamaan 
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oppimista organisaatiossa (Mittendorff et al. 2006). Tarjoamalla osaajayhteisölle rakenne ja 

tuki, yritys voi luoda arvoa itselleen, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä osaajayhteisöön 

osallistuville henkilöille (Pohjola 2015). 

 

Osaajayhteisö voi ajaa strategiaa, ratkaista ongelmia, edistää parhaiden käytäntöjen leviämistä 

ja kehittää yksilöllistä ammattitaitoa. Muita etuja ovat uuden henkilöstön tuottavuuden nopea 

lisääminen ja innovaatioiden herättäminen. (Pohjola 2015) Osaajayhteisöjä esiintyy useita eri 

tyyppejä, joilla on erilaiset tavoitteet tiedonvaihdon ja organisaation oppimisen parantamiseksi 

(Mittendorff et al. 2006; Otala 2008, s. 240). Esimerkkejä ovat auttamisyhteisö ja parhaiden 

käytäntöjen yhteisö. Auttamisyhteisö tukee jäseniään ongelmanratkaisussa jakamalla ideoita. 

Parhaiden käytäntöjen yhteisö etsii hyviä käytäntöjä ja jakaa niitä kehittäen näin uutta tietoa. 

(Otala 2008, s. 240) Osaajayhteisöjen sujuvan toiminnan varmistamiseksi sen tulisi keskittyä 

liiketoiminnalle ja yhteisön jäsenille tärkeisiin aiheisiin (Aljuwaiber 2016). 

 

Osaajayhteisöillä on kolme tunnuspiirrettä, joista ensimmäinen on osaamisalue, joka määritte-

lee joukon asioita, luo yhteisen pohjan ja yhteisen identiteetin. Toinen piirre on ihmiset, jotka 

edistävät vuorovaikutusta ja suhteita, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen ja luotta-

mukseen. Ihmisiä yhdistää samasta osaamisalueesta välittäminen. Kolmantena piirteenä on yh-

teinen käytäntö, jota jäsenet kehittävät joukolla ideoita, työkaluja ja tietoa, joita yhteisön jäsenet 

jakavat ja joiden avulla he voivat olla tehokkaita omalla alallaan. Näiden kolmen elementin 

läsnäolo luo sosiaalisen kontekstin, jossa yksilöt lisäävät jatkuvasti käytännön ymmärrystään, 

neuvottelevat merkityksistä ja vaihtavat näkökulmia (Schulte et al. 2020). Osaajayhteisöön 

kuuluvat ihmiset eivät välttämättä työskentele yhdessä päivittäin, mutta tapaavat säännöllisesti, 

sillä vuorovaikutus tuottaa heille arvoa. (Mittendorff et al. 2006)  

 

Yhteisön jäsenet voivat kommunikoida ja vaihtaa tietojaan joko kasvokkain tai virtuaalisesti 

(Aljuwaiber 2016). Jotkut osaajayhteisöt pitävät säännöllisiä henkilökohtaisia tapaamisia jäsen-

ten välillä, kun taas toiset ovat yhteydessä ensisijaisesti virtuaalisten verkkojen kautta, jotka 

mahdollistavat reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja etäyhteistyön (Pohjola 2015). Teknologian 

välittämästä viestinnästä kuitenkin seuraa, että hiljaisen tiedon siirto estyy suoran ihmiskontak-

tin menetyksestä johtuen. (Aljuwaiber 2016) Hiljaisen tiedon jakaminen vaatii läheistä osallis-

tumista ja yhteistyötä, henkilökohtaisia kontakteja, yhteistä ymmärrystä ja luottamusta (Pohjola 
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2015). Virtuaalisten osaajayhteisöjen perustaminen on kuitenkin lisääntynyt erityisesti maan-

tieteellisesti hajaantuneissa yrityksissä, kuten monikansallisissa yrityksissä (Aljuwaiber 2016). 

Menestyvä osaajayhteisö on järjestetty jäsentensä tarpeiden mukaan.  

 

2.5.2 Yhteiset reflektiiviset rutiinit 

 

Reflektiivisillä rutiineilla tarkoitetaan säännöllistä tekemisen ja toiminnan arviointia tiettyjä ti-

lanteita edeltäviä toimia pohtimalla ja kriittisen ajattelun kautta (Norzailan et al. 2016). Reflek-

toinnin avulla pyritään ymmärtämään menneitä tai meneillään olevia tapahtumia, tilanteita tai 

toimia, jotta saadaan tietoa tulevaisuuden valintojen ja päätöksien tueksi (Saunila & Ukko 

2015). Säännöllinen toiminnan reflektointi ryhmässä nopeuttaa oppimista ja kehittää osaamista, 

kun tilanteita ja niihin johtaneita syitä käsitellään vuorovaikutuksessa ja voidaan hyödyntää 

monen ihmisen kokemusta. Ryhmäreflektio on hyvä tapa jakaa hiljaista tietoa. (Otala 2008, s. 

227, 249-252)  

 

Yhteinen reflektointi voi tapahtua toisen ihmisen kanssa tai pienessä ryhmässä, jolloin voidaan 

synnyttää uusia ideoita erilaisia näkökulmia jakamalla. Kun yksi henkilö jakaa kokemuksensa, 

muut ryhmän jäsenet kertovat siihen liittyvää merkityksellistä tietoa omien kokemustensa kan-

nalta. Pohdinta muiden kanssa on tuottavaa, koska ihmiset voivat tuoda esiin asioita, joita muut 

eivät muistaneet tai joista he eivät olleet edes tietoisia. (Tomozumi Nakamura & Yorks 2011) 

Reflektio siis antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia kriittisesti ajattelunsa taustalla olevia ole-

tuksia. Ryhmäreflektion avulla oletukset ja henkiset mallit tehdään näkyvämmiksi ja ymmär-

rettävämmiksi, jotta niiden syiden yhteinen tutkiminen voidaan aloittaa. Kriittinen pohdinta 

olemassa olevista näkemyksistä antaa mahdollisuuden muotoilla uusia näkemyksiä, mutta tämä 

tapahtuu vain, jos erimielisyydet ryhmän kanssa nähdään mahdollisuutena oppimiseen. Muiden 

tulkintoja kuuntelemalla voi laajentaa omaa ajatteluaan. (Gray 2007) Kun toimintaa reflektoi-

daan ryhmässä, se lisää ymmärrystä ja johtaa valikoimaan vaihtoehtoja, joita kukin voi hyö-

dyntää myöhemmin kyseisen toiminnan parantamisessa (Miller & Maellaro 2016). 

 

Reflektointia voidaan suorittaa yhteisesti esimerkiksi viikoittain menestyksekkäästi suoritettu-

jen ja heikosti menneiden työtilanteiden osalta. Tämä synnyttää yhteistä näkemystä asioista ja 
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mahdollistaa yhdessä oppimisen. (Otala 2008, s. 253) Yhteistä reflektointia toteutetaan pääasi-

assa suoran keskustelun kautta. Vuoropuhelu edistää näkemysten vaihtoa ja tiedon luomista. 

Ryhmäreflektio voi tapahtua määrätietoisesti suunniteltujen muodollisten tilanteiden lisäksi 

myös epämuodollisissa ongelmanratkaisu konteksteissa. (Tomozumi Nakamura & Yorks 2011) 

Reflektoinnilla nähdään olevan strategisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia (Faller et al. 2020). 

 

2.5.3 Mentorointi 

 

Perinteisesti mentorointi on kuvattu kahden ihmisen väliseksi suhteeksi, jossa kokeneempi hen-

kilö, eli mentori tarjoaa tukea ja ohjausta vähemmän kokeneelle henkilölle (Rutti & Helms 

2013; Hezlett & Gibson 2005; Otala 2008, s. 232-233). Mentorin tehtävä on esittää kysymyksiä, 

motivoida ja antaa palautetta. Hän toimii käytännössä oppaana, valmentajana tai roolimallina 

ja siirtää tietoaan mentoroitavalle. (Otala 2008, s. 232-233) Tietoa on siis jaettava oppimisen 

tapahtumiseksi, ja mentorointi on alusta tälle jakamiselle (Lefika & Mearns 2015; Otala 2008, 

s. 232-233).  

 

Päinvastoin kuin perinteisissä lähestymistavoissa, uudemmat näkökulmat mentoroinnissa ko-

rostavat osallistujien molemminpuolisia hyötyjä ja etuja organisaatiolle (Laiho & Brandt 2012; 

Rekha & Ganesh 2012; Hezlett & Gibson 2005). Kun mentorit ja mentoroitavat tekevät yhteis-

työtä, on täysin luonnollista, että oppiminen on jossain määrin vastavuoroista. Mentorointi an-

taa mentoreille aikaa miettiä näkökohtia, joita he eivät muuten olisi ajatelleet. Mentorointi voi-

daan tällöin nähdä oppimiskumppanuutena kahden ihmisen välillä, joilla on erilainen kokemus-

taso ja joilla on potentiaalia saavuttaa uutta oppimista, uutta näkemystä ja henkilökohtaista kas-

vua. Mentorointi luo uutta tietoa ja synergiaa ihmisten välille. (Poulsen 2013) Laihon ja 

Brandtin (2012) mukaan syitä mentoroinnin käyttöön ovat esimerkiksi hiljaisen tiedon siirtä-

minen ja kokemuksiin perustuva oppiminen. Mentoroinnin nähdään vahvistavan oppimista ja 

parantavan sen laatua. 

 

Myös erilaiset mentorointimuodot, kuten vertaismentorointi, ovat herättäneet viime aikoina 

kiinnostusta. Vertaismentorointi on yleistymässä organisaatioissa ja lisäksi se saa enemmän 

huomiota tutkijoilta, koska se voi tarjota ainutlaatuisia etuja muihin mentorointisuhteisiin näh-

den. Vertaismentorointi tarjoaa etenkin mekanismin työhön liittyvän tiedon jakamiseen. Suuri 
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osa vertaismentorien hallussa olevasta tiedosta on hiljaista ja se opitaan henkilökohtaisesta ko-

kemuksesta ja vuorovaikutuksesta muiden työntekijöiden kanssa. Suurinta osaa vertaismento-

rin omaksutusta tietoisuudesta ei ole kirjattu mihinkään tietokantaan, menettelykäsikirjaan tai 

muodolliseen koulutusohjelmaan. Muutosvauhti on niin nopea etenkin useimmissa IT-alan työ-

paikoissa, että kaikki viralliset tiedot ovat nopeasti vanhentuneita. Siksi nämä yritykset luotta-

vat kokeneisiin työntekijöihinsä jakamaan tietojaan vähemmän kokeneille työntekijöille. (Bry-

ant & Terborg 2008) Mentorointia voidaan toteuttaa myös ryhmässä, jolloin ryhmä mentoroi 

vuorollaan kutakin jäsentä. Mentoroitavalla on omat tavoitteet, joihin hän toivoo neuvoja, ja 

muut mentoroivat mentoroitavana olevaa. Tällainen ryhmämentorointi lisää vuorovaikutusta ja 

yhteisöllisyyttä organisaatiossa. (Otala 2008, s. 232-233) Lisäksi yksi mentorointityyppi on vir-

tuaalinen mentorointi, jossa mentorointisuhde ja sen kommunikointi tapahtuvat epäsuorasti 

(Baran 2018).  

 

Organisaatiossa toteutettava mentorointi voi olla muodollista tai epämuodollista. Organisaatiot 

ovat perustaneet virallisia mentorointiohjelmia tarjoamalla muodollisia mahdollisuuksia suh-

teiden kehittämiseksi. Epämuodollisia mentorointisuhteita kehitetään spontaanisti, ilman orga-

nisaation apua. (Laiho & Brandt 2012) Baranin (2018) mukaan jäsennelty, systemaattinen ja 

koordinoitu mentorointiohjelma auttaa yrityksiä saavuttamaan suunnitellut tavoitteet ja hyödyt. 

Tällaisen mentorointiohjelman kehittäminen ja toteuttaminen edellyttää päätösten tekemistä 

ohjelman tavoitteista, suuntaviivoista ja toiminnoista (Hezlett & Gibson 2005).  

 

Muodollinen mentorointi muodostuu organisaation järjestämällä ja suunnitellulla mentorin ja 

mentoroitavan sovittamisella yhteen (Baran 2018). Mentorointisuhteen pituus on määritelty en-

nalta esimerkiksi kuuden tai yhdeksän kuukauden mittaiseksi (Laiho & Brandt 2012). Myös 

tapaamisaikataulu sekä mentoroinnin tavoitteet sovitaan suhteen aluksi. (Otala 2008, s. 232-

233) Koko prosessi on jäsennelty, ja mentorin ja mentoroitavan suhde koordinoidaan käyttä-

mällä muun muassa toimintasuunnitelmia. Epämuodollinen mentorointi voidaan tunnistaa pro-

sessiksi, jota ei ole virallistettu ja joka on olemassa ilman dokumentoituja sääntöjä, organisaa-

tion määräyksiä ja asianmukaisia rakenteita organisaatiossa. Se kehittyy spontaanisti ja tapah-

tuu mentorin ja mentoroitavan suhteen seurauksena, johon sisältyy molempien osapuolten ha-

lukkuus tehdä yhteistyötä, sijoittaa aikaa ja osoittaa keskinäistä luottamusta. (Baran 2018)  
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2.5.4 Tarinankerronta 

 

Tarinankerronta on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi edistää oppimista sekä kehittää organi-

saatiokulttuuria (Barker & Gower 2010; D’Arrigo et al. 2017). Tarinankerronta on osaamisen 

jakamisen menetelmä ja tehokas oppimistapa, joka välittää hiljaista tietoa hyvin. Tarinan ker-

toja välittää tarinan kautta arvojaan, asenteitaan, uskomuksiaan sekä toimintatapojaan. (Otala 

2008, s. 249, 253) Wilsonin (2019) mukaan tarinankerronta myös antaa ymmärrystä, lisää si-

toutumista, parantaa ammatillista kehitystä ja sovittaa henkilökohtaiset uskomukset ja organi-

saatiokulttuurin organisaation visioon. Tarinankerronnan tarkoituksia ovat esimerkiksi tiedon 

jakaminen, muutoksen hallitseminen, vuorovaikutuksen parantaminen ja oppimisen helpotta-

minen (Farzaneh & Shamizanjani 2014). Tarinankerronta voi olla muodollista tai epämuodol-

lista, mutta muodollinen tarinankerronta, joka on suunniteltua ja tarkoituksenmukaista, voi tu-

kea yrityksen strategian toteuttamista yhdistämällä tarinat organisaation arvoihin ja periaattei-

siin (Spear & Roper 2016). 

 

Tarinat kuvaavat tilanteita kertojan näkökulmasta ja tarjoavat alustan vuoropuhelulle ja oppi-

miselle (Pässilä et al. 2013). Strategiseen tarinankerrontaan sisältyy suora yhteys yrityksen ta-

voitteiden ja tarinoiden välillä. Se ottaa myös huomioon tarinoiden pohdinnan ja vuoropuhelun 

kuuntelijoiden kanssa. Tarinankerronta suullisena symbolisena prosessina voi optimoida oppi-

misen, jos se antaa kuuntelijoille mahdollisuuden tutkia tarinoiden vaikutuksia omaan työ-

hönsä. (Tyler 2007) Tarinoiden avulla muut voivat oppia kuulemalla toisten kokemuksista 

(Barker & Gower 2010), mutta myös tarinankertoja voi oppia, sillä tarinoiden rakentaminen ja 

kertominen ovat eräänlaista henkilökohtaista pohdintaa ja johdattaa kriittiseen ajatteluun (Tyler 

2007).   

 

Kertomukset sisältävät tavallisesti juonen, päähenkilön ja lopputuloksen (Swap et al. 2001). 

Tarina kiinnittää huomion tehokkaammin kuin yksinkertainen tieto, sillä ne ovat mieleenpai-

nuvia ja vetoavat aisteihin ja tunteisiin (D’Arrigo et al. 2017). Koska tarinat ovat elävämpiä, 

kiinnostavampia, viihdyttävämpiä ja yhteydessä henkilökohtaiseen kokemukseen toisin kuin 

säännöt tai ohjeet, niiden ennustetaan ohjaavan todennäköisemmin käyttäytymistä. Lisäksi ta-

rinoiden rikkaiden asiayhteyteen liittyvien yksityiskohtien takia ne ovat ihanteellisia tiedon ja 
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osaamisen hiljaisten ulottuvuuksien välittäjiä. (Swap et al. 2001) Tarinankerronta on hyvä osaa-

misen ja tiedon siirtämisen menetelmä, sillä juoni tukee oppien muistamista (Otala 2008, s. 249, 

253). 

 

Joitakin yleisiä tarinoiden aiheita ovat virheet ja epäonnistumiset, syyt ja seuraukset, riskit ja 

palkkiot sekä opitut kokemukset (Farzaneh & Shamizanjani 2014). Normaalisti tarinat ovat pe-

räisin organisaation sisältä ja heijastavat siten organisaation normeja, arvoja ja kulttuuria (Swap 

et al. 2001). Tarinat syntyvät luonnollisesti jokapäiväisessä organisaatioelämässä ja kehittyvät 

sen tapahtumista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Koska ihmiset oppivat virheistään enem-

män kuin menestyksestään, niin negatiiviset tarinat voivat olla oppimisen kannalta tehokkaim-

pia (Otala 2008, s. 249, 253).  

 

Tarinoita ja tarinankerrontaa käytetään usein muutokseen sopeutumiseen ja uusien tapojen op-

pimiseen dynaamisissa ympäristöissä (Farzaneh & Shamizanjani 2014). Tarinankerrontaa voi-

daan käyttää yhtenä tietoa välittävänä osaamisen kehittämisen menetelmänä organisaatiossa, 

mutta se ei yksin riitä, vaan on oltava myös muita menetelmiä (D’Arrigo et al. 2017). Lisäksi 

on huomioitava, että tarinoiden kertomistapa vaikuttaa siihen, kuinka hyvin tarina otetaan vas-

taan ja miten sen perusteella toimitaan. Aluksi on määritettävä sekä yleisö että kertomuksen 

tarkoitus, ja sen jälkeen tarinan tyyppi, sävy ja tyyli on otettava huomioon mahdollisimman 

suuren tehokkuuden saavuttamiseksi. (Barker & Gower 2010) 

 

2.6 Sopivan osaamisen kehittämismenetelmän valitseminen 

 

Sabellan ja Analouin (2015) kuvaama kolmivaiheinen malli koulutus- ja kehitysohjelmien luo-

miseen ohjeistaa sopivien oppimismenetelmien valinnassa. Osaamisen kehittymistarpeiden ja 

tavoitteiden lisäksi menetelmien valinnassa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi koulutettavien 

henkilöiden lähtötaidot ja kokemus. Lisäksi palaute olemassa olevasta koulutus- ja kehitystoi-

minnasta ohjaa menetelmien valinnassa ja käytössä. Osallistujien reaktio kehitystoiminnasta, 

eli pidetäänkö kehittämistä hyvänä vai ei, kehitystoiminnan vaikutus oppimiseen sekä näkemys 

koulutuksen laadusta ovat tekijöitä, joiden mukaan erilaisia kehitystoimia voidaan arvioida ja 

sitä kautta parantaa. Arviointia voidaan tehdä haastattelemalla koulutus- ja kehitystoimintaan 
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osallistuvia. Selvittämällä, mitä koulutus- ja kehitystoiminnan hyödyntäjät ajattelevat esimer-

kiksi koulutuksen muodon ja ominaisuuksien merkityksestä heidän työhönsä, paraneeko heidän 

työntekonsa tehokkuus oppimismenetelmien avulla tai tukeeko organisaation ilmapiiri oppi-

mista, voi osoittaa, mikä on osaamisen hankinnan tila (Griffin 2011).  

 

Lisäksi erityisesti tiedon ja osaamisen jakamista tukevia yhteisöllisiä menetelmiä voidaan luo-

kitella niiden ominaisuuksien mukaan, mikä ohjaa käytettävien menetelmien valintaa. Mene-

telmien ominaisuuksien tunnistaminen auttaa valitsemaan sopivan menetelmän erilaisiin tar-

peisiin, kun tarpeita verrataan ominaisuuksiin. Tässä työssä menetelmiä luokitellaan neljän 

ominaisuuden mukaan Van Waveren et al. (2017) esimerkkiä mukaillen. Nämä ominaisuudet 

ovat menetelmän muodollisuus, vaikutusala, vuorovaikutuksen väylä sekä menetelmällä jaet-

tavan osaamisen muoto. 

 

Menetelmä, jolla osaamista jaetaan, voi olla muodollinen, puolimuodollinen tai epämuodolli-

nen. Muodollisuuden aste kuvaa sitä, kuinka suunniteltua tiedon ja osaamisen siirtäminen me-

netelmällä on. Epämuodollinen tiedonsiirto viittaa tapauskohtaiseen ja jäsentelemättömään tie-

donsiirtoon, joka tapahtuu tyypillisesti suunnittelemattomasti tarpeen vaatiessa. Muodollinen 

tiedonsiirto on puolestaan suunniteltu mahdollistamaan oppimisen ja tiedon siirtämisen suun-

nitellusti ja jatkuvasti organisaatioiden rakenteen ja rutiinien kautta. Puolimuodollinen mene-

telmä siirtää tietoa ja osaamista suunnitellusti, mutta ei jatkuvasti. Kaikissa tapauksissa tiedon-

jako voi tapahtua henkilöiden välisessä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa samoin kuin 

virtuaalisten kanavien kautta. Tässä tutkimuksessa hyödynnettävät muodollisuus -ominaisuu-

den kolme ulottuvuutta on kuvattu taulukossa 1. (Van Waveren et al. 2017) 
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Taulukko 1. Muodollisuuden ulottuvuudet 

 

 

Menetelmän vaikutusala kuvaa sitä, kuinka laajasti menetelmän avulla jaetaan tietoa muille. 

Organisaatioyksiköissä tietoa voidaan jakaa esimerkiksi yksilöille, tiimin jäsenille, osastoille 

tai koko organisaatiolle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan menetelmien vaikutusalaa sen mu-

kaan, kuinka pitkälle erityyppisten organisaatiorajojen yli tieto siirtyy, nimittäin yksilö-, ryhmä- 

vai organisaatiotasolle. Vaikutusalan ulottuvuuksia voidaan käyttää tiedonsiirtomenetelmien 

luokittelemiseen siinä mielessä, että tietyt menetelmät soveltuvat paremmin tiedon siirtämiseen 

kahden henkilön välillä, kun osa menetelmistä soveltuu puolestaan paremmin tiedon siirtämi-

seen suuremmille yleisöille. Vaikutusalan ulottuvuudet on kuvattu taulukossa 2. (Van Waveren 

et al. 2017) 

 

Taulukko 2. Vaikutusalan ulottuvuudet 

 

 

Kolmas ominaisuus, eli väylä, liittyy menetelmän hyödyntämiin vuorovaikutuksen kanaviin, 

joiden kautta tieto virtaa. Osaamisen jakaminen voi tapahtua suorien tai epäsuorien väylien 

kautta, esimerkiksi keskustelun tai sähköpostin välityksellä. Suora väylä viittaa vuorovaikutuk-

seen ja tiedon jakamiseen, jossa tieto kulkee lyhyen matkan. Tällöin tiedon vastaanottajan näh-

dään saavan enemmän tietoa kuin silloin, kun tiedon polku on pidempi ja epäsuorempi. Epä-

suorat väylät voivat johtaa tiedon vääristymiin, mikä vaikeuttaa hyödyllisen tiedon löytämistä. 
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Suoraa vuorovaikutusta sisältävät oppimismenetelmät voivat puolestaan helpommin jakaa tie-

toa, mutta niiden ylläpitäminen on kalliimpaa suoran vuorovaikutuksen vuoksi. (Van Waveren 

et al. 2017) Suoran väylän avulla, eli kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta, on mah-

dollista jakaa hiljaista tietoa ja osaamista (Jasimuddin et al. 2014). Väylän ulottuvuudet kuva-

taan taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Väylän ulottuvuudet 

 

 

Osaamisen jakamisen menetelmiä on mahdollista luokitella myös niiden siirtämän osaamisen 

muodon mukaan. Tämä ominaisuus ottaa huomioon, siirtyykö osaamisen jakamisen menetel-

män kautta näkyvää vai hiljaista tietoa ja osaamista. Osa menetelmistä sopii myös molempien 

osaamisen muotojen siirtämiseen. Menetelmien luokittelussa niiden siirtämän osaamisen muo-

don mukaan käytetään taulukossa 4 esitettäviä ulottuvuuksia. (Van Waveren et al. 2017) 

 

Taulukko 4. Siirtyvän osaamisen ulottuvuudet 

 

 

Osaamisen kehittämisen menetelmien luokittelua on havainnollistettu taulukossa 5, jossa edel-

lisessä kappaleessa esitettyjä yhteisöllisiä osaamisen kehittämisen menetelmiä on määritelty 

niiden eri ominaisuuksien ja mahdollisten ominaisuuksien ulottuvuuksien mukaan. Taulukon 5 

menetelmien mahdolliset eri ominaisuuksien muodot on määritelty kappaleen 2.5 teorian mu-
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kaan. Taulukosta nähdään, että jokaista menetelmistä voidaan toteuttaa muodollisella tai epä-

muodollisella tavalla. Reflektiiviset rutiinit ja mentorointi sopivat käytettäväksi melko pienellä 

osallistujajoukolla, kun puolestaan osaajayhteisöt ja tarinankerronta sopivat suurenkin joukon 

oppimisen tukemiseen. Reflektiivisiä rutiineja ja tarinankerrontaa on pääasiassa tarkoitettu to-

teutettavan suoran viestinnän kautta, jolloin ne ovat hyviä hiljaisen tiedon siirtäjiä ja tukevat 

siten kokemuksista oppimista. Kappaleen 2.5 teorian mukaan osaajayhteisöjen ja mentoroinnin 

väylä voi olla suora tai epäsuora. Näissä menetelmissä suoran kommunikoinnin kautta voidaan 

oppia yleisiä työhön liittyviä asioita kuten myös hiljaisen tiedon sisältämiä kokemuksellisia 

asioita. Tällöin osaamisen muodon ominaisuus on dualistinen. Jos osaajayhteisöjä tai mento-

rointia toteutetaan epäsuoran kommunikaation kautta, niin silloin osaamisen muoto on näkyvä. 

 

Taulukko 5. Menetelmien luokitteluesimerkki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

3 PROJEKTIJOHTAMINEN IT-PALVELUALAN PROJEKTEISSA 

 

Tämän työn kohdeorganisaatio on kiinnostunut projektipäälliköidensä projektijohtamisosaami-

sen kehittämisestä, ja siksi tässä luvussa tutustutaan projektijohtamiseen ja sen edellyttämään 

osaamiseen IT-palvelualan kontekstissa. Seuraavana esitellään IT-palvelualan erityispiirteitä, 

jonka jälkeen perehdytään projektityöhön, projektijohtamisen käsitteeseen, projektipäällikön 

rooliin sekä projektijohtamisosaamiseen. 

 

3.1 IT-palvelualan erityispiirteet 

 

Tietokoneen ympärille kehittynyt nopeasti muuttuva, monimutkainen ja jatkuvasti kasvava ala 

tunnetaan nimellä tietotekniikka (Information technology, IT). Tietotekniikka määritellään tie-

tokonepohjaisten tietojärjestelmien analysointia, suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista, tu-

kea ja hallintaa koskevaksi kentäksi, joka koostuu ohjelmistoista, laitteistoista, ihmisistä, me-

nettelyistä ja tiedoista (Goles et al. 2008). IT-palveluiden tarkoitus on soveltaa tietotekniikkaa 

erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykyään on lukuisia IT-palvelujen tuottajia, jotka auttavat 

muita yrityksiä ymmärtämään, miten tietotekniikkaa voidaan käyttää liiketoiminnan tavoittei-

den saavuttamiseen. On myös palveluita, jotka kattavat kaiken IT-sovellusten käyttäjille tarjot-

tavan erilaisen avun. Näitä ovat laitteistojen tai ohjelmistojen asentaminen ja ylläpito, pakettien 

mukauttaminen ja integrointi sekä räätälöityjen sovellusten kehittäminen ja ylläpito. (Rahman 

& Kurien 2007, s. 7, 45) 

 

Tietotekniikkapalveluja tarjoavien yritysten käyttö, johon yleisesti viitataan yleisnimellä ul-

koistaminen, on organisaatioille jo tavanomainen tapa täyttää osa tai kaikki IT-tarpeistaan. Ul-

koistaessaan yritys tekee sopimuksen IT-toimijan kanssa tarvitessaan kyseisiä palveluita. (Go-

les et al. 2008) IT-palvelutuottajien asiakkaita ovat organisaatiot, jotka käyttävät tietotekniikkaa 

liiketoimintansa tehostamiseen, esimerkiksi pankit ja kaupat. Usein tietotekniikka tarjoaa tavan 

tehdä tehokkaammin jotain, mitä on tehty aiemmin muissa muodoissa, kuten esimerkiksi rahoi-

tuspalvelut. (Rahman & Kurien 2007, s. 16, 19) 

 

IT-palveluyritysten tarjonta voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri palvelutyyppiin, jotka ovat 

neuvontapalvelut (konsultointi), sovelluskehitys sekä ylläpito- ja tukipalvelut. Koska kunkin 
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palvelun toteuttaminen vaatii omanlaisia taitoja, monet yritykset tarjoavat yleensä vain yhtä tai 

kahta näistä palveluista. Suuremmat yritykset tarjoavat tyypillisesti kaikkia kolmea palvelu-

tyyppiä. Asiakasyritykset hyödyntävät IT-konsultointipalveluita esimerkiksi ERP-paketin va-

linnassa liiketoimintaprosessien virtaviivaistamiseksi. Sovelluskehitys- ja ylläpitopalveluja 

hyödynnetään, kun asiakkaalla on tarve tietyn IT-sovelluksen räätälöintiin ja sen ylläpitoon. 

Tukipalveluita käytetään nimensä mukaisesti erilaisissa tukitarpeissa, ja ne luokitellaan laitteis-

totukeen ja -palveluihin, ohjelmistotukeen ja -palveluihin sekä sovellusten tukeen ja palvelui-

hin. (Rahman & Kurien 2007, s. 50-52, 55) 

 

IT-palveluihin ovat vaikuttaneet merkittävästi teknologian jatkuva kehitys sekä globaalit olo-

suhteet ja vaatimukset (Rahman & Kurien 2007, s. 64, 188; Goles et al. 2008; McLeod & Mac-

Donell 2011). Nämä ympäristötekijät ovat IT-palvelualalle kehittyneiden ominaispiirteiden 

taustalla, jotka tulee huomioida, kun tehdään päätelmiä toimialaan liittyen. IT-palveluiden toi-

mialalla tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi kova kilpailu, epäonnistumiset toimituksissa, mo-

nimutkaisuus ja korkeat kustannukset. 

 

Jatkuvaa teknologian kehitystä voidaan syyttää epävakaiden olosuhteiden luomisesta IT-

projektien toimittamiselle. Tekniikan muutosten vaikutuksesta suuri osa IT-palvelualan pon-

nisteluista on suunnattu IT-sovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon. Haasteeksi on muodostunut 

se, että IT-palvelualalla keskitytään liikaa tekniikkaan eikä riittävästi yritysten tai asiakkaiden 

ymmärtämiseen. Tämä on jyrkässä ristiriidassa muiden asiakaslähtöisten toimialojen kehityk-

sen kanssa. Huolimatta siitä, että IT-palvelualalla työskentelee korkeasti koulutettuja osaamis-

työntekijöitä, on vähemmistössä ne, jotka tietävät asiakkaiden mieltymysten yksityiskohdat tai 

pystyvät ilmaisemaan, miten asiakkaiden tulisi toimia tulevaisuuden kilpailutilanteissa. (Rah-

man & Kurien 2007, s. 44-47, 73, 153) 

 

IT-palveluala toimii globaaleilla markkinoilla. Globalisaation seurauksena alalla on syntynyt 

kiristyvää kilpailua uusien haastajien noustessa kilpailuun globaalien johtajien kanssa. Kilpailu 

on johtanut palveluntarjoajien tarpeeseen parantaa toimitustensa tuloksia, sillä asiakas tekee 

monet päätökset jatkosta IT-palveluntarjoajan kanssa projektitoimitusten tulosten perusteella. 

Se, että on olemassa vaihtoehtoja, ja asiakkaat eivät halua hyväksyä epäonnistumisia ja huonoja 
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tuloksia, on johtanut siihen, että IT-palveluntarjoajien on pyrittävä parantamaan toimituskyky-

ään. (Rahman & Kurien 2007, s. 188, 213) Asiakkaat painottavat toimittajien valintaa ja suh-

teita tarjonnan lisääntymisen myötä entistä enemmän. Lisäksi asiakkaat vertailevat tarkemmin 

tuoteominaisuuksia ja palveluista saatavia hyötyjä, mikä on johtanut IT-palveluiden räätälöin-

nin korkeaan tasoon. (McLeod & MacDonell 2011) 

 

Globalisaatio ja teknologia ovat muuttaneet IT-palveluiden liiketoimintamalleja (Rahman & 

Kurien 2007, s. 188) sekä järjestelmien kehityksen käytäntöjä. Työn tekeminen etänä on mah-

dollistanut työntekijöiden ulkoistamisen ja sitä kautta kustannushyötyjen tavoittelun. Sovellus-

kehitykseen osallistuu yhä useammin työntekijöitä esimerkiksi Intiasta, jolloin palveluntuotan-

non monimutkaisuus lisääntyy. IT-palvelualalla järjestelmien kehittämiseen osallistuu nykyään 

laaja joukko sidosryhmiä, mikä liittyy myös monimutkaisuuden lisääntymiseen. Globaalin toi-

mintaympäristön olosuhteet ovat synnyttäneet IT-palvelualalla nopean toimittamisen tarpeen. 

Tämän seurauksena IT-palveluja toimitetaan nykyään pieninä projekteina tai suuret pilkotaan 

osissa toimitettaviksi kokonaisuuksiksi. Järjestelmäkehityksessä on otettu käyttöön asteittaisen 

kehittämisen käytäntöjä. (McLeod & MacDonell 2011) 

 

IT-palvelualan tyypillinen ominaisuus on myös ainutlaatuinen vaikutus toisiin aloihin mahdol-

listaen liiketoiminnan innovaatiot ja muutoksen. Nykyään IT-palvelut ovat yritysten IT-varojen 

suurin kuluttaja. IT-menojen kasvu edustaa sekä IT-palvelualan suurinta potentiaalia, että suu-

rinta kantapäätä. Viime aikoina tulokkaat Intiasta näyttävät määrittäneen alaa uudelleen kus-

tannusten, laadun ja ennustettavuuden suhteen. He ovat saaneet asiakkaat ajattelemaan uudel-

leen, kuinka paljon heidän pitäisi käyttää IT-palveluihin ja mitä heidän pitäisi odottaa vasti-

neeksi. Asiakkaat ovatkin alkaneet odottaa huomattavasti parempia tuloksia huomattavasti pie-

nemmällä rahalla. (Rahman & Kurien 2007, s. 273-275) 

 

3.2 Projektityö 

 

Nykymaailman liiketoimintaympäristö ei ole vakaa, vaan todella dynaaminen, mikä luo orga-

nisaatioille vaatimuksia vastata markkinoiden muutoksiin ja kovaan kilpailuun. Yritykset jou-

tuvat käyttämään organisaatiorakenteita, jotka mahdollistavat joustavan ja nopean toiminnan, 
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ja jotka voidaan joustavasti mukauttaa asiakkaiden toiveisiin. Tämä on johtanut projektien li-

sääntymiseen, sillä ne toteutetaan perustamalla tilapäisiä organisaatioyksiköitä, jotka voidaan 

mukauttaa eri tilanteiden ja ongelmien erityistarpeisiin ja vastaamaan dynaamiseen ympäris-

töön. (Patzak & Rattay 2012, s. 451) 

 

Blaskovics (2016) tuo esille, että projektin käsite ja sen ymmärtäminen ovat kehittyneet huo-

mattavasti viime vuosikymmeninä. Projekteja pidettiin pitkään ainutlaatuisina tehtävinä, mutta 

90-luvun puolivälissä projekteja alettiin pitää väliaikaisina organisaatioina, joita tarvitaan tietyn 

lopputuloksen aikaansaamiseksi. Silloin myös todettiin, että projektit ovat strategian toteutuk-

sen rakennuspalikoita ja ne luovat organisaatioissa tarvittavia muutoksia. Nykyään projektit 

nähdään ainutlaatuisina tehtävinä, väliaikaisina organisaatioina ja strategisina rakennuspali-

koina samanaikaisesti. Projekti voidaan määritellä kertaluonteiseksi, monimutkaiseksi ja ainut-

laatuiseksi toiminnoksi, joka toteutetaan projektiorganisaatiossa, ja jolla on aika- ja budjettira-

joituksia sekä ennalta määritelty lopputulos. (Blaskovics 2016) Projektista erityisen tekee se, 

että sillä on alku ja loppu. Projekti perustetaan tiettyä tehtävää varten ja puretaan tehtävän suo-

rittamisen päätteeksi. (Jalava & Virtanen 2000, s. 32-35) 

 

Projektityö on kehittynyt suosituksi työn organisointitavaksi monissa organisaatioissa. Sitä ei 

pidetä vain tehokkaana tuotantomuotona, vaan myös ihanteellisena tapana kannustaa innovatii-

visuutta, luovuutta ja tiedon tuottamista. Yritysten kohtaamien haasteiden monimutkaisuudesta 

ja osaamisintensiivisyydestä johtuen nykyään useat organisaatiot ovat ottaneet käyttöön pro-

jektityöskentelymallin. (Buch & Andersen 2015) Projektityöhön suuntautuneita organisaatioita 

kutsutaan projektikeskeisiksi, sillä ne hoitavat liiketoimintaansa pääasiassa asiakkaiden kanssa 

projektien muodossa. Esimerkkejä ovat rakennusalan yritykset, IT-yritykset, arkkitehtiyritykset 

ja konsulttiyritykset. Projektin etuna on, että asiakkaan tai ympäristön vaatimukset voidaan 

täyttää nopeasti ja vähemmällä byrokratialla. Organisaatioprosessit suoritetaan huomattavasti 

nopeammin ja ongelmat ratkaistaan tehokkaammin työskentelemällä joustavissa tiimeissä, 

joissa on käytettävissä osaamista tietyn ongelman käsittelemiseksi. (Patzak & Rattay 2012, s. 

451-453) Osaamisintensiiviset palveluyritykset ovat projektikeskeisiä, eli ne toteuttavat työnsä 

usein projekteina (Hydle & Breunig 2013). IT-palvelualalla on tyypillistä ratkoa asiakkaiden 

liiketoiminnallisia ongelmia projektien muodossa (Rahman & Kurien 2007, s. 41). 
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3.3 Projektijohtaminen 

 

Projektit eivät saavuta tavoitteitaan itsestään. Niitä tulee johtaa, kuten mitä tahansa organisaa-

tiota. Projektin ominaispiirteet edellyttävät kuitenkin tietyn tyyppistä johtamista, projektijohta-

mista (Henning & Wald 2019). Projektijohtamiselle ei ole yhtä vakioitua määritelmää, vaan 

kirjallisuudessa tätä käsitettä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Samalla kun projektin kä-

site on kehittynyt ja laajentunut, myös projektijohtamisen viitekehys on laajentunut uusien nä-

kökulmien myötä (Blaskovics 2016; Walker & Lloyd-Walker 2019) 2000-luvulla käsitys on 

kehittynyt mekaanisesta projektinhallinnasta kohti kokonaisvaltaisempaa johtamista. Jalava ja 

Virtanen (2000, s. 14-15) määrittelevätkin projektijohtamisen sateenvarjokäsitteeksi, johon liit-

tyy neljä eri ulottuvuutta. Heidän mukaansa projektijohtamisen ulottuvuudet ovat projektin si-

sältöalueen hallinta, verkostojen hoitaminen, henkilöstön johtaminen sekä projektin ohjaus. 

Projektijohtaminen voidaan ymmärtää ja määritellä monella tavalla, mutta nykyään vahvasti 

yleistynyt näkemys kuitenkin on, että projektijohtaminen sisältää mekaanisen projektinhallin-

nan lisäksi “pehmeämmän” ihmislähtöisen puolen.  

 

Projektijohtamisen historiassa 1960-luku oli merkittävä, sillä silloin projektinhallinta alkoi 

nousta esille virallisena alana. Tätä ennen projektinhallintaa ei erotettu erityisenä johtamismal-

lina, vaikka organisaatioilla oli jo käytössä omia työkaluja ja menetelmiä projektinhallintaan. 

Muun muassa tunnettu Gantt -kaavio, joka kehitettiin 1920-luvun alussa tuotannon ja projektien 

suunnittelua varten, oli olemassa ennen virallisesti tunnustettua projektinhallinnan alaa. (La-

londe et al. 2010) 

 

Projektien toteuttamiseen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneet tutkijat sekä ammattiyhdistykset, 

kuten Project Management Institute ja Association for Project Management, rakensivat projek-

tinhallinnan tutkimuskentän ja muodostivat empiiristä materiaalia, joka lopulta johti alan sys-

tematisointiin. Ensimmäiset tutkimuksista johdetut menetelmät loivat pohjaa kehittyneiden jär-

jestelmien luomiselle ja kehittämiselle, jotka on omistettu projektien suunnittelulle, aikataulu-

tukselle sekä riskien analysoinnille ja valvonnalle. (Lalonde et al. 2010) 1970-luvulla projek-

tinhallinnan ala kasvoi, jolloin yhä useammat yritykset omaksuivat muodollisia projektinhal-

lintamenetelmiä projektien onnistuneeksi loppuunsaattamiseksi. (Brewer & Dittman 2014, s. 

12) 
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Projektijohtamisen historiassa nähdään erilaisia suuntauksia eri aikoina. Uusi näkökulma on 

yleensä syntynyt vastauksena yhden tai useamman aikaisemman mallin tunnistettuihin puuttei-

siin (Lalonde et al. 2010). Myös kehittynyt näkemys projektin onnistumisesta on vaikuttanut 

projektinhallinnan muuttumiseen ajan myötä. Rautakolmioksi kutsutut kolme tekijää, aika, raha 

ja laatu, olivat aiemmin projektien onnistumisen ainoa ohjenuora, mutta näkemykset projektin 

onnistumisesta ovat muuttuneet ja sisältävät nyt vähemmän konkreettisia asioita, kuten sidos-

ryhmien arvostuksen saavuttamisen (Takey & Carvalho 2015). 

 

Yung (2015) mukaan projektinhallinnan tutkimuksessa on kaksi tärkeintä teoreettista perin-

nettä: tehtävänäkökulma ja organisatorinen näkökulma. Projektinhallinnan tehtävänäkökulma 

tunnetaan myös "kovana" näkökulmana, kun taas organisaation näkökulma tunnetaan yleisesti 

"pehmeänä" näkökulmana. Projektinhallintateorian tehtävänäkökulma keskittyy projektin 

suunnittelu- ja valvontamekanismeihin (Yung 2015). Se tavoittelee projektin tehokkaan toimit-

tamisen saavuttamista (Pollack 2007). Projektinhallinta on tällöin ammattimainen käytäntö, 

jolla pyritään optimoimaan projektin prosesseja. Tehtävänäkökulmaa pidetään projektinhallin-

tateorian perinteisenä näkökulmana, mutta sitä on kritisoitu siitä, että sen soveltaminen ei poista 

projektien epäonnistumisia eikä takaa onnistumista. (Yung 2015) 

 

Projektijohtamisesta on syntynyt uusia näkökulmia, kun on otettu huomioon projektin taloudel-

lisuuden lisäksi esimerkiksi poliittiset, strategiset ja sosiaaliset näkökulmat. Huomio kääntyi 

projektinhallinnan prosesseista kohti projektista vastaavia toimijoita. Tutkijoita ovat kiinnosta-

neet esimerkiksi projektiverkostoon osallistuvien toimijoiden suhteet, sitoumus ja roolit. (La-

londe et al. 2010) Ihmisen käyttäytymistä tarkastelevaa näkökulmaa voidaan kutsua organisa-

toriseksi näkökulmaksi. Merkittävä tekijä tämän näkökulman kehittymisessä on ollut projektin 

ymmärtäminen väliaikaisena organisaationa, jossa ihmisten toiminta on keskiössä. (Yung 2015) 

 

Todisteet eri näkökulmista osoittavat, että projektinhallinnan tutkimuksessa ja käytännössä so-

vellettavat teoreettiset puitteet ovat laajentuneet (Pollack 2007). Kun otetaan huomioon tieteel-

lisen tutkimuksen kehitys projektinhallinnan ympärillä, projektinhallinta on selvästi kehittynyt 

rikkaaksi ja monialaiseksi tieteellisen tutkimuksen alaksi (Akkermans et al. 2020). Yung (2015) 
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ehdottaa, että projektijohtaminen on tieteenala, joka kattaa sekä tehtävänäkökulman että organi-

satorisen näkökulman, koska projektinhallintaan kuuluu toisaalta projektiprosessien optimoin-

tia budjetti-, aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttamiseksi, mutta siihen liittyy myös inhimil-

listä käyttäytymistä. Projektien hallinta ei ole vain tehtävien hallintaa, vaan pohjimmiltaan se 

on ihmisten käyttäytymisen johtamista asetettua tavoitetta kohti (Burga et al. 2020). Lisäksi 

Paasivaara et al. (2011, s. 50) toteaa, että projektin johtaminen on kuin minkä tahansa organi-

saation johtamista. Siinä yhdistyvät asioiden hallinta sekä ihmisten johtaminen.   

 

3.4 Projektipäällikön rooli  

 

Projektijohtaminen voidaan käsittää projektipäällikön tehtävänä tai ammattina (Jalava & Virta-

nen 2000, s. 13). Projektipäällikkö on henkilö, joka vastaa projektin toteutumisesta ja tavoittei-

den saavuttamisesta (Akkermans et al. 2020). Hän on projektin avainhenkilö, joka ei ainoastaan 

hallitse projektiprosesseja, vaan johtaa projektia kohti menestystä (Alam et al. 2010). Lisäksi 

PMI määrittelee projektipäällikön henkilöksi, jonka organisaatio on määrännyt johtamaan pro-

jektin tavoitteiden saavuttamisesta vastaavaa ryhmää (Project Management Institute 2017, s. 

52) Projektipäällikön rooli on pitkään yhdistetty asioiden johtamiseen. Nykyään projektipäälli-

kön rooli nähdään karkeasti jakautuneena ihmisten ja asioiden johtamiseen niin, että ihmisten 

johtamisen painotus on lisääntynyt. (Paasivaara et al. 2011, s.109) Projektipäällikön roolin näh-

dään olevan haastava, koska se on erittäin monimutkainen ja ainutlaatuinen, ja se perustuu vä-

liaikaisiin tehtäviin (Lutas et al. 2020). 

 

Projektipäällikkönä toimiminen voidaan ymmärtää ammatiksi, jos henkilöllä on tämä rooli 

useita kertoja erilaisissa projekteissa (Lutas et al. 2020). Projektipäällikön rooli on kehittynyt 

projektin onnistumisen käsitteen ymmärtämisen mukaisesti. Aikaisemmin, kun projektit mää-

riteltiin ainutlaatuisiksi tehtäviksi, projektipäälliköiden piti keskittyä projektin prosessiin ja hal-

lita ainoastaan toteutusprosessia ottaen huomioon projektin tulokset sekä aika- ja kustannusra-

joitukset. Kun ymmärrys projektin käsitteestä ja onnistumisesta laajeni, myös projektipäällikön 

rooli kehittyi. Sidosryhmien johtamisesta ja muutoksen toteuttamisesta tuli osa hänen rooliaan. 

(Blaskovics 2016) Nykyään projektipäällikön rooliin kuuluu erillisiä rooleja, kuten johtaja, re-
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surssien kohdentaja, tiedottaja, yhteyshenkilö tai valvoja. Menestyvä projektipäällikkö on mo-

tivaattori, koordinaattori ja johtaja, jonka on kyettävä ohjaamaan tiimi kohti tuloksia. (Lutas et 

al. 2020)  

 

Nykyaikaisissa kehittyvissä organisaatioissa projektipäälliköitä vaaditaan yhä enemmän kes-

kittymään liiketoiminnan näkökulmaan, ja heidän roolinsa laajenee työn suorittamisesta liike-

toiminnan tulosten saavuttamiseen ja voittamiseen markkinoilla. Projektipäälliköiden vaaditaan 

kasvavan ja tulevan todellisiksi johtajiksi, ja heidän on hoidettava kaikki projektijohtamisen 

osa-alueet: strateginen, operatiivinen ja inhimillinen. Yhä useampi projekti tulevaisuudessa on 

hoidettava strategisena toimintana. (Iszatt-White 2010)  

 

Projektipäällikköön on vuosien varrella keskitytty paljon projektinhallintaa koskevassa tutki-

muksessa, mukaan lukien projektipäällikön rooleja ja osaamista koskevat tutkimukset. Yksi syy 

kasvavaan suosioon on, että projektipäälliköiden on havaittu tarvitsevan koulutusta ja tukea. 

(Akkermans et al. 2020) Koska projektipäällikön osaamisen on todettu olevan tärkeä projektin 

onnistumisen saavuttamiseksi (Blaskovics 2016), ja koska projektit ovat nykyään strategisesti 

erittäin tärkeitä, niin on hyvin tärkeää edistää projektijohtamisosaamisen hallintaa yrityksissä 

kriittisenä osana strategian kehittämistä (Akkermans et al. 2020). 

 

3.5 Projektijohtamisen edellyttämä osaaminen 

 

Projektipäällikön osaaminen on ollut tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ja sitä onkin tutkittu 

viime vuosina eri näkökulmista. Projektipäällikön osaamista on tutkittu esimerkiksi yleisesti 

projektin onnistumisen kannalta, kuten (Alvarenga et al. 2019) tutkivat vasta äskettäin. Projek-

tipäällikön osaamista on myös tutkittu yksittäisen osaamisalueen, kuten johtamisosaamisen, nä-

kökulmasta (Ahmed et al. 2020) sekä tietyn toimialan projektien, kuten IT, näkökulmasta 

(Stevenson & Starkweather 2010).  

 

Projektipäälliköltä vaadittujen osaamisten lista on kehittynyt projektin käsitteen ymmärtämisen 

evoluution mukaisesti. Kun projekteja pidettiin ainutlaatuisina tehtävinä, painopiste oli projek-

tinhallinnan työkaluihin liittyvässä osaamisessa. Ymmärryksen laajentuessa osaamisalueiden 

spektri laajeni. Nykyään tunnistetaan, että projektin asianmukaisen johtamisen varmistamiseksi 
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projektipäälliköiden tulisi omistaa valmiudet sidosryhmien motivoimiseksi, vaikuttamiseksi ja 

hyödyllisten muutosten aikaansaamiseksi. (Blaskovics 2016) Kirjallisuudessa on havaittavissa 

yleinen suuntaus, jonka mukaan “pehmeät” taidot ovat jatkuvasti korostuneet kaikkein tärkeim-

miksi tehokkaassa johtamisessa dynaamisissa liiketoimintaympäristöissä. Projektipäälliköllä 

tulisi olla osaamista, kuten ihmissuhde, kommunikointi ja johtamistaitoja, jotta hän pystyy toi-

mimaan tehokkaasti ja saa projektin onnistumaan. (AbuJbara & Worley 2018; Alam et al. 2010; 

Alvarenga et al. 2019) 

 

Tutkijoiden tarjoamien osaamiskehysten lisäksi ammatilliset järjestöt antavat oman näkemyk-

sensä projektipäälliköiden osaamisesta. Projektinhallinnan instituutti, PMI, perusti 1980-lu-

vulla ensimmäisen projektinhallinnan tietokehyksen, PMBoK:n, josta tuli projektihallinnan 

globaalin standardin ja sertifikaatin perusta. PMBoK opasta on kehitetty sen saaman kritiikin 

jälkeen ja siitä on julkaistu useita versioita. (Alam et al. 2010) Oppaan kuudes painos julkaistiin 

vuonna 2017 (Project Management Institute 2017). PMI on kehittänyt myös erikseen projekti-

päällikön osaamisen kehittämiskehyksen (PMCD), jossa 16 osaamista on jaettu toiminnan ja 

henkilökohtaisen osaamisen luokkiin (PMI 2017). Kansainvälisen projektinhallinnan yhdistyk-

sen (IPMA) osaamiskehys on nimeltään ICB, joka esittelee 28 projektijohtamisessa tarvittavaa 

osaamista kolmeen ryhmään luokiteltuna: ihmiset, käytäntö ja perspektiivi (IPMA 2015). Alam 

et al. (2010) mukaan projektipäällikön ammatin kehittyessä projektipäälliköiden käyttäytymis-

osaamista koskevat vaatimukset ovat tulleet selvemmiksi ja vaativammiksi, mikä on johtanut 

standardien kehittymiseen siten, että niissä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota projekti-

päällikön pehmeisiin taitoihin. 

 

IT projektipäälliköiden osaamisesta on tehty omia tutkimuksia. Erityisesti IT-kontekstissa pro-

jektipäälliköt kohtaavat teknisesti monimutkaisia tilanteita, joihin liittyy usein suurta epävar-

muutta. Heidän menestyksensä riippuu tiimin suorituskyvyn varmistamisesta. Tiimi koostuu 

yleensä eri jäsenistä kussakin projektissa, ja projektipäällikön on myös hallinnoitava suuri 

määrä ulkopuolisia sidosryhmiä tilanteissa, joissa heillä ei ole suoraa vaikutusvaltaa. (Dillon & 

Taylor 2015)  
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Keil et al. (2013) tekemä tutkimus tarjoaa luokitellun luettelon 19 tärkeimmästä IT-

projektipäällikön taidosta. Tärkeimmiksi osaamisluokiksi tutkimuksessa nousivat viestintä, tii-

min johtaminen, projektinhallinta ja ihmistaidot. Viisi tärkeintä tunnistettua IT-

projektipäällikön taitoa ovat johtajuus, sanallinen viestintätaito, laajuuden hallinta, kuuntelu-

taito ja projektin suunnittelu. Tutkimus nostaa huomionarvoiseksi sen, että yksikään viidestä 

taidosta ei liity tekniikkaan. Tutkijat myös huomauttavat, että mikään 19 tärkeimmäksi katso-

tusta IT-projektipäällikön taidosta ei ole spesifejä tietotekniikkaprojekteille, mikä viittaa siihen, 

että projektijohtamiseen liittyvät osaamiset ovat yhtä tärkeitä IT-projektipäälliköille kuin minkä 

tahansa muun tyyppisten projektien projektipäälliköille. Tutkijoiden mukaan monet IT-

hankkeiden riskit, kuten sovelluksen laajuuden tai tavoitteiden muuttuminen sekä epäselvät ja 

väärinymmärretyt vaatimukset, liittyvät vahvasti projektipäällikön viestintätaitoihin ja laajuu-

den hallinnan osaamisiin. Organisaatioiden tulisi rekrytoida ja kehittää IT-projektipäälliköitä 

näiden projektien johtamiseen tarvittavien ydintaitojen osalta vähentääkseen IT-projektien epä-

onnistumisten suurta esiintyvyyttä. (Keil et al. 2013)  

 

Stevenson ja Starkweather (2010) tutkivat myös IT projektipäälliköiden osaamista. Heidän tut-

kimuksessaan nousi esille kuusi tärkeintä projektipäällikön osaamista, joita IT-johtajat odotta-

vat projektipäälliköiltä ja pitävät onnistuneen projektijohtamisen kriittisinä tekijöinä. Nämä 

ovat johtajuus, kyky kommunikoida useilla tasoilla, suulliset ja kirjalliset taidot, sekä kyky kä-

sitellä epävarmuutta ja muutosta. Tutkijat olivat yllättyneitä nähdessään teknisen asiantunte-

muksen alhaisen arvostuksen projektipäälliköiden osaamisena. He odottivat viime vuosikym-

meninä tapahtuneen suuntautumisen kohti teknisiä projektipäälliköitä nostavan teknisen asian-

tuntemuksen melko korkeaksi kriteeriksi. Tulokset kuitenkin puhuvat puolestaan ja pehmeitä 

taitoja pidetään kriittisempinä IT-projektipäälliköillä. (Stevenson & Starkweather 2010) 

 

Walker ja Lloyd-Walker (2019) ovat tutkineet projektijohtamisen tulevaisuudennäkymiä ja tuo-

neet esille projektipäällikön osaamisessa tarvittavia muutoksia. Tutkimus osoittaa, että projek-

tiryhmissä työskentelevien ihmisten on oltava laajemman ammattitaidon omaavia kuin nykyään 

yleisesti käy ilmi. Projektijohtamisen ennustetaan edellyttävän lisääntyvää yhteistyötä ja suh-

detoimintaosaamisen kehittämistä, jotta toimiminen organisaatioiden ja toimialojen verkos-

toissa ja maailmanlaajuisissa virtuaaliryhmissä onnistuu. Projektipohjaiselle työlle on omi-
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naista korkea yhteistyöaste, ja tulosten aikaansaamiseen vaikuttaa merkittävästi luottamus. Tu-

levaisuuden projektipäälliköiden oletetaan tarvitsevan taitoja luottamuksen rakentamiseksi on-

nistuneen yhteistyön aikaansaamiseksi. Sosiaalisia taitoja painotetaan luottamuksen rakentami-

sessa ja kyvyssä kommunikoida ja tehdä yhteistyötä hyvin erilaisen taustan omaavien ihmisten 

kanssa. Liike-elämän viestintä- ja vaikuttamistaidot nähdään kykyinä, joita projektipäälliköt 

tarvitsevat tulevaisuudessa. Lisäksi projektipäälliköiltä odotetaan joustavuutta ja ennakkoluu-

lottomuutta harkita eri näkökulmia. Projektipäälliköltä odotetaan myös kykyä jakaa johtajuut-

taan asiantuntijoille. Nämä taidot aiheuttavat tarpeen elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan am-

matilliseen kehittymiseen. (Walker & Lloyd-Walker 2019) 

 

Tulevaisuuden osaamista pohdittaessa, on hyvä ottaa huomioon tuore maailmanlaajuinen Co-

vid-19 pandemia, jolla on ollut merkittäviä vaikutuksia liike-elämässä kaikilla aloilla. Tämän 

työn kontekstin kannalta Covid-19 pandemian vaikutukset IT-palvelualalla ovat kiinnostavia. 

Artikkeli, joka käsittelee pandemian vaikutuksia IT-palvelualalla, tuo esille taitoja, jotka tulevat 

olemaan tulevaisuudessa tärkeitä. Sen mukaan johtajilla tulisi olla kyky selviytyä epäselvyyk-

sistä, ketteryys päätöksenteossa, empatia luottamuksen rakentamisessa tiimien kanssa ja sau-

maton toiminta rajojen yli. Yleisesti kaikilla IT-palvelusektorilla työskentelevillä tulisi olla 

kyky työskennellä itsenäisesti, ottaa suurempi henkilökohtainen vastuu, työskennellä yhteis-

työssä, verkostoitua organisaatiossa ja olla itsenäinen oppija. Näiden taitojen ja käyttäytymisen 

rakentaminen nähdään keskeisenä tehtävänä, johon organisaatioiden olisi etsittävä ratkaisuja. 

(Shankar 2020) Vaikka nämä taidot eivät koske erityisesti projektipäälliköitä, niin on syytä 

huomata samankaltaisuus edellä esiteltyihin projektipäällikön tulevaisuudessa tarvitsemiin 

osaamisiin. 

 

3.6 Projektipäällikön osaamisen kehittyminen 

 

Kuinka projektipäälliköt sitten oppivat ja saavat tarvitsemaansa osaamista? Savelsbergh et al. 

(2016) tutkimuksen mukaan merkittävä osa projektipäälliköiden ammatillisen osaamisen kehit-

tymisestä tapahtuu muodollisten koulutusten ulkopuolella henkilökohtaisten kokemusten ja 

muiden ihmisten kautta. Carbone ja Gholston (2004) tukevat näkemystä ja toteavat, että pro-

jektipäällikön tarvitsemia pehmeitä taitoja on erityisen vaikea oppia luokkahuoneessa. Heidän 
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mukaansa projektipäällikön kehittäminen vaatii muodollisten koulutusten lisäksi kokemuksel-

lista oppimista, jota voi tapahtua esimerkiksi mentoroinnin kautta. Myös Petter ja Randolph 

(2009) esittävät, että pehmeät taidot opitaan usein työkokemuksen kautta, mikä on kuitenkin 

yksittäin kallis koulutusväylä. Erilaiset kurssit, kirjat ja dokumentit voivat opettaa kovia taitoja, 

mutta eivät toimi pehmeiden taitojen opettamisessa.  

 

Savelsbergh et al. (2016) mukaan toimivia projektipäälliköiden oppimismenetelmiä ovat men-

torointi, ongelmanratkaisu ja reflektointi. Projektipäälliköt oppivat näiden menetelmien kautta 

sekä kovia että pehmeitä taitoja. Tutkijat ehdottavat, että ennakoivampi ja reflektiivisempi lä-

hestyminen projektipäälliköiden oppimiskokemuksiin voi mahdollistaa projektipäällikön nope-

amman ja laadukkaamman kehityksen. Savelsbergh et al. (2016) painottavat, että reflektoinnilla 

sekä yksittäin että yhdessä muiden kanssa, on tärkeä rooli kokemuksista oppimisessa. He eh-

dottavat, että projektipäälliköiden kehittämisessä käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat 

säännöllisen kollektiivisen reflektoinnin. Projektipäälliköiden oppimismenetelmäksi ehdotet-

tiin myös projektipäällikköyhteisöjä, joihin liittymällä voi vaihtaa kokemuksia ja oivalluksia 

vertaisten kanssa sekä kehittää uutta projektijohtamistietämystä. 

 

Dalakoura (2010) tutkimus esittää, että johtajuuden kehittäminen ei ole perinteisten luokkahuo-

nekoulutusten tulosta, vaan pikemminkin seurausta hyvin koordinoiduista toimista, joiden ta-

voitteena on kehittää henkilöitä auttamalla heitä oppimaan työstään ja muilta johtajilta. Lisäksi 

johtamisen kehittämistekniikoita käsittelevä artikkeli (Turner et al. 2018) tuo esille, että johta-

mistaitoja voi kehittää vertaisten avulla ja kommunikointitaitojen kehittämistekniikaksi sopii 

itse kommunikoinnin harjoittamisen lisäksi tarinankertojana toimiminen. Myös Brandi ja Ian-

none (2017) näkevät vertaisoppimisen hyvänä keinona etenkin pehmeiden taitojen oppimiseen, 

ja ehdottaa työntekijöiden keskeisiä työpajoja vertaisoppimisen mahdollistamiseksi.   

 

Suikki et al. (2006) loivat projektijohtamisosaamisen kehittämiseen mallin, joka sopii liiketoi-

mintaympäristöön, jossa tapahtuu jatkuvia nopeita muutoksia ja liiketoiminta on painottunut 

projekteihin. Malli painottaa jatkuvaa oppimista sekä järjestelmällistä ja kestävää osaamisen 

kehittämistä. Se on rakennettu tutkimuksen tapausyrityksen käytännön tarpeiden ja kokemusten 

avulla. Lisäksi malli noudattaa aiempien tutkimusten periaatteita, joiden mukaan projektipääl-

liköiden tehokkaimmat oppimislähteet ovat työkokemukset. 
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Suikki et al. (2006) osaamisen kehittämisen malliin sisältyy työpajat, joissa projektipäälliköt 

voivat keskustella kollegoiden kanssa, jakaa kokemuksia ja oppia toisiltaan. Työpajojen teemat 

vaihtelevat riippuen ajankohtaisista tarpeista tai strategisista tarkoituksista. Malliin sisältyy 

myös valmennusta, jossa käsitellään erilaisia johtamisen teemoja, kuten ihmissuhdetaitoja. 

Osallistujat oppivat suorittamalla ryhmätyöharjoituksia ja jakamalla kokemuksia johtamistilan-

teista. Projektipäälliköt voivat oppia johtamiskulttuuria toisiltaan ja saada tietoa hyvistä johta-

miskäytännöistä. 

 

Tutkimus pehmeisiin taitoihin liittyvän tiedon uudelleenkäytöstä IT-projektipäälliköiden kes-

kuudessa nosti esille tärkeän havainnon, että arvokasta osaamista otetaan harvoin IT-

projekteista talteen ja hyödynnetään, mikä johtaa ratkaisujen keksimiseen uudelleen ja virhei-

den toistamiseen. IT-projekteissa on kuitenkin yhtäläisyyksiä, joten niistä saadun tiedon ja 

osaamisen uudelleenkäyttö, etenkin pehmeiden taitojen osalta, voisi parantaa merkittävästi pro-

jektien tehokkuutta. (Petter & Randolph 2009) 

 

Jokainen Petterin ja Randolphin (2009) tutkimukseen osallistunut projektipäällikkö luotti vah-

vasti sekä henkilökohtaiseen että sosiaaliseen hiljaiseen tietoon pehmeiden taitojen lähteenä. 

Tämä on yhdenmukainen Matoskova et al. (2013) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan etenkin 

johtoasemassa työskentelevien henkilöiden menestymiseen vaikuttaa merkittävästi hiljainen 

tieto ja osaaminen, joka syntyy kokemuksista. Petterin ja Randolphin (2009) mukaan projekti-

päällikkö voi esimerkiksi hankkia pehmeiden taitojen osaamista tehokkaaseen viestintään tai 

ihmissuhteiden hoitamiseen keskusteluista kollegoiden kanssa. He myös toteavat, että organi-

saation on mahdollista kannustaa hiljaisen tiedon jakamista käyttämällä siihen sopivia muodol-

lisia menetelmiä, kuten tarinankerrontaa projektien päätteeksi IT-projekteista oppimiseen. 

Myös mentorointiohjelma on tehokas lähestymistapa hiljaisen tiedon jakamiseen, sillä se saa 

tarkoituksellisesti yksilöt jakamaan keskeistä tietoa.  

 

Esiteltyihin tutkimuksiin perustuen voidaan todeta, että sekä omista että muiden projektipäälli-

köiden kokemuksista oppimisen huomioiminen projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä 

voidaan nähdä hyvin tärkeänä. Projektipäälliköiden oppiminen tulisi varmistaa erilaisten me-

netelmien avulla, jotka tukevat kokemuksista oppimista. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KOHDEORGANISAATIOSSA 

 

Tässä luvussa kuvataan työn empiirisen tutkimuksen toteutus. Ensin esitellään tutkimuksen 

kohdeorganisaatio, jonka jälkeen kuvataan työssä käytetyt menetelmät. Lopuksi esitellään tut-

kimuksen toteuttamiseksi kerätty tutkimusaineisto.  

 

4.1 Kohdeorganisaation esittely 

 

Tämän työn toimeksiantaja haluaa pysyä nimettömänä, joten työssä kutsutaan toimeksiantajaa 

nimellä Yritys X tai kohdeorganisaatio. Tämä yritys tuottaa IT-palveluita ja toimii globaaleilla 

markkinoilla. Yritykseen kuuluu kymmeniä tuhansia asiantuntijoita, jotka toimivat sadoissa toi-

mipisteissä ympäri maailman. Suomessa yritys toimii useilla paikkakunnilla, joilla työskentelee 

yhteensä yli 3000 asiantuntijaa.  

 

Yritys X tarjoaa palveluitaan useilla eri toimialoilla, joista esimerkkeinä vakuutus, pankki, te-

ollisuus, kauppa sekä liikenne ja logistiikka -alat. Yritys toimittaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka 

vastaavat asiakkaiden tarpeita hyödyntää informaatioteknologiaa liiketoimintaprosessien hal-

linnassa ja johtamisessa. Yritys X:n palvelutarjontaan kuuluvat esimerkiksi hallinnoidut IT-

palvelut, IT-infrastruktuuripalvelut, palveluintegraatiot, sovellushallinta sekä konsultointi. 

 

Tämä työ on tehty Yritys X:n yhdelle yksikölle Y, joka tuottaa IT-palveluita finanssialan asi-

akkaille. Yksikkö Y tarjoaa esimerkiksi analytiikan ja sovellushallinnan palveluita, jotka mah-

dollistavat asiakaskokemuksen kehittämisen, ketterän digitaalisen muutoksen sekä kustannus-

tehokkuuden lisäämisen. Yritys X tarjoaa osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja, joiden 

toteutus painottuu vahvasti projektityöhön. Palvelutarjontaan kuuluvat kaikki kolme aiemmin 

työssä esiteltyä IT-palvelutyyppiä, eli konsultointipalvelut, sovelluskehitys sekä ylläpito- ja tu-

kipalvelut. 

 

Yritys X:n finanssialueen esimiesten tekemän esityksen mukaan alueen projektijohtamisessa 

on kehitettävää. Projektipäälliköt nähdään hallinnollisina henkilöinä, mikä vaikuttaa negatiivi-

sesti projektien suorituskykyyn. Esimiesten havaintojen mukaan projektipäälliköiltä puuttuu 
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ihmisten johtamiseen liittyvää osaamista. Tästä syystä projektijohtamisen kehittäminen nostet-

tiin kohdeorganisaation yksikön Y yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi uudelle strategiakaudelle, 

ja strategian toteutumisen varmistaminen synnytti tarpeen tälle työlle. Jotta projektipäälliköiden 

oppimista voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, niin työssä pyritään määrittämään pro-

jektipäälliköiden osaamisen tärkeimmät kehityskohteet ja niiden kehittämiseen parhaiten so-

veltuvat menetelmät.  

 

4.2 Työn toteutusmenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin pääasiassa laadullisena tutkimuksena. Tämä lähestymistapa sopii tilan-

teeseen, jossa tarkasteltavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevien hen-

kilöiden näkökulmasta, kuten tässä työssä osaamista ja sen kehittämistä pyrittiin ymmärtämään 

projektipäälliköiden näkökulmasta. Tyypillinen piirre laadullisessa tutkimuksessa on, että ai-

neiston keruu tapahtuu useassa vaiheessa ja eri menetelmiä hyödyntäen, jolloin aineiston ana-

lyysia tehdään myös koko tutkimusprosessin ajan. Tästäkin näkökulmasta laadullinen lähesty-

minen työhön oli sopiva valinta, koska osaamiskartoitus tehdään kahdessa osassa eri aineistoa 

hyödyntäen. Lisäksi kohdeorganisaation osaamisen kehittämisessä käytettyjen menetelmien 

tutkiminen muodosti kolmannen vaiheen työn toteutukseen. Tutkimuksessa hyödynnettiin laa-

dullisen aineiston lisäksi määrällistä tutkimusaineistoa osaamiskartoituksen viitekehyksen mu-

kaisesti. Tällaista aineiston käyttöä kutsutaan aineistotriangulaatioksi. (Puusa et al. 2020) 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiksi valikoituivat haastattelu ja kyselylomake. Haastatte-

lun avulla tutkijan on mahdollista saada selville laajasti tutkittavien ajatuksia, mieltymyksiä, 

odotuksia ja kokemuksia tutkittavaa ilmiötä koskevien päätelmien tekemiseksi, joten haastatte-

lun nähtiin soveltuvan projektipäälliköiden ajatusten ja kokemusten selvittämiseen. Tutkimuk-

sessa toteutettu haastattelu oli tyypiltään puolistrukturoitu yksilöhaastattelu. Puolistrukturoitua 

haastattelua kutsutaan myös teemahaastatteluksi, joka etenee tiettyjen etukäteen valittujen tee-

mojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

ei ole määritelty vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltavat voivat vastata kysymyksiin vapaasti. 

Haastateltavien vastauksiin perustuen voidaan tarvittaessa esittää syventäviä ja tarkentavia li-

säkysymyksiä, mikä nähdään teemahaastattelun etuna. (Tuomi & Sarajärvi 2018) Työssä toteu-

tettua haastattelua ei haluttu ohjailla valmiilla vastausvaihtoehdoilla, mutta aineistoa haluttiin 
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kerätä tutkittavan ilmiön, eli osaamisen kannalta oleellisista asioista, joten teemahaastattelu 

nähtiin sopivaksi ja joustavaksi haastattelumuodoksi. 

 

Yksilöhaastattelu tuottaa tietoa haastateltavan omakohtaisista kokemuksista, joten se soveltui 

hyvin tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi (Vilkka 2015). Vaikka tutkimuksessa tavoitel-

laankin kuvaa tutkittavien henkilöiden yhteisestä näkemyksestä, jonka tutkimiseen soveltuu 

myös ryhmähaastattelu, niin tätä menetelmää ei valittu, koska haastattelu oli suoritettava etäyh-

teydellä, jolloin aidon ryhmädynamiikan varmistaminen koettiin haastavaksi. Haastattelijan tär-

keä tehtävä ryhmähaastattelussa on varmistaa, että jokainen osallistuja on yhdenvertainen ja saa 

tuotua esille oman näkemyksensä. Tämän toteutumisen nähtiin vaarantuvan etäyhteydellä to-

teutettavassa ryhmähaastattelussa, joten yksilöhaastattelu koettiin sopivammaksi tavaksi saada 

jokaisen haastateltavan ääni kuuluviin yhdenvertaisesti. (Puusa et al. 2020) 

 

Projektijohtamisosaamisen nykytilan kartoittamiseksi ja kehityskohteiden tunnistamiseksi tut-

kimuksessa hyödynnettiin osaamiskartoitusmallin tarjoamaa viitekehystä, jossa osaamisen taso 

voidaan selvittää osaamiskartoituskyselyllä. Tästä syystä tutkimuksessa käytettiin toisena ai-

neistonkeruumenetelmänä kyselylomaketta. Kysely tarkoittaa menettelytapaa, jossa tiedonan-

tajat itse täyttävät heille osoitetun kirjallisen kyselylomakkeen (Tuomi & Sarajärvi 2018). Ky-

selylomake sopii aineiston keräämisen tavaksi etenkin silloin, kun tutkimuksessa käsitellään 

arkaluontoisia kysymyksiä (Vilkka 2015). Kyselyn sisältö koostui tässä tutkimuksessa osaa-

misalueista ja osaamisista, jotka muodostuivat haastatteluaineiston analysoinnin tuloksena.  

 

Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on 

menetelmä, mutta myös väljä teoreettinen viitekehys, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa 

tutkimuksissa. Analyysin tarkoitus on saada aikaan selkeä sanallinen kuvaus tutkittavasta ilmi-

östä. Sisällönanalyysissa aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon siten, että aineiston 

sisältämä informaatio ei katoa, vaan informaatioarvo pikemminkin lisääntyy. Kyse on aineiston 

hajottamisesta osiin, käsitteellistämisestä ja uudelleen kokoamisesta loogiseksi kokonaisuu-

deksi. Analyysin luoma aineiston selkeys mahdollistaa luotettavien johtopäätöksien tekemisen 

tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018)  
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Sisällönanalyysia lähestyttiin työssä sekä teoriaohjaavan, että aineistolähtöisen analyysin 

kautta. Teoriaohjaava analyysi ei pohjaudu aiempaan teoriaan, mutta teoria toimii apuna ana-

lyysissa. Tällöin tutkijan ajatteluprosessia ja aineiston luokittelua ohjaavat vuoroin olemassa 

olevat mallit ja aineistolähtöisyys. (Tuomi & Sarajärvi 2018; Puusa et al. 2020) Teoriaohjaa-

vassa analyysissa teoreettiset käsitteet eli "yläluokat" otetaan valmiina ilmiöstä aiemmin tiede-

tystä teoriasta, mutta sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, samoin kuin aineistolähtöinen 

analyysi, eli alaluokat synnytetään aineistolähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018) Aineistoläh-

töinen sisällönanalyysi etsii aineistosta jonkinlaista logiikkaa. Analyysissa syntyvät luokat ni-

metään niitä parhaiten kuvaavilla käsitteillä. (Vilkka 2015) Teoriaohjaava sisällönanalyysin 

muoto valikoitui käytettäväksi, koska osaamis- ja kehittämismenetelmäluokkien nimeäminen 

samoin kuin kirjallisuudessa, nähtiin helpottavan tutkimuksen johtopäätöksien tekoa. Aineisto-

lähtöistä analyysia tarvittiin osaamisen kehittämistoiminnan haasteiden tunnistamiseen, sillä 

työn teoreettinen viitekehys ei tarjoa pohjaa teoriaohjaavaa analyysia varten tässä tilanteessa. 

 

Sisällönanalyysia voidaan jatkaa kvantifioimalla aineisto, mikä tarkoittaa sitä, että aineistosta 

esimerkiksi lasketaan, kuinka moni haastateltava on ilmaissut saman asian. Kvantifioinnilla, eli 

sisällön erittelyllä, voidaan saavuttaa laadullisen aineiston tulkinnassa uusia näkökulmia, mutta 

kvantifioinnin tekeminen tulisi perustella tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoituksen avulla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018) Tässä työssä haastatteluaineistot kvantifioitiin, jotta saatiin parempi 

käsitys projektipäälliköiden yhteisestä osaamisnäkemyksestä sekä osaamisen kehittämisen ti-

lasta. 

 

4.3 Empiirinen tutkimusaineisto ja sen hankinta 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää kohdeorganisaation projektipäälliköiden osaamistarve 

sekä osaamisen nykytila projektijohtamisosaamisen tärkeimpien kehityskohteiden määrittä-

miseksi, jotta osaamisen kehittäminen voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin. Lisäksi tarkoituk-

sena on selvittää kohdeorganisaatiossa käytössä olevat osaamisen kehittämisen menetelmät, 

niiden ominaisuudet sekä nykytilan haasteet, jotta voidaan antaa ehdotuksia jatkossa käytettä-

vistä menetelmistä. Tutkimuksen ensimmäisen tavoitteen toteuttamisessa hyödynnetään osaa-

miskartoituksen viitekehystä, joka kuvattiin työssä aiemmin. Osaamiskartoitus tapahtuu kah-

dessa osassa siten, että ensin osaaminen on tunnistettava ja dokumentoitava näkyvään muotoon, 
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ja tämän jälkeen osaamista arvioidaan kehityskohteiden tunnistamiseksi. Tämä edellyttää kak-

siosaisen tutkimusaineiston, jota on käsiteltävä osaamiskartoituksen vaiheiden välissä. Osaa-

miskartoituksen toteuttamiseksi on siis kerättävä ensin aineistoa projektijohtamisosaamiseen 

liittyvistä osaamisista, jotta ne voidaan dokumentoida. Tämän jälkeen on kerättävä aineistoa 

dokumentoitujen osaamisten tasosta, jotta voidaan määrittää osaamisen kehittämisen kohteet, 

eli saavuttaa tutkimuksen tavoite. Tutkimuksen toisen tavoitteen saavuttamiseksi kerätään ai-

neistoa kohdeorganisaation projektipäälliköiden osaamisen kehittämisen menetelmistä ja nii-

den käytön tilasta, jotta voidaan tunnistaa käytettyjen menetelmien ominaisuudet ja käyttöön 

liittyvät haasteet. Tämän jälkeen kirjallisuutta hyödyntäen määritetään osaamisen kehittämis-

kohtiin sopivat kehittämismenetelmät, joita kohdeorganisaatiossa voidaan jatkossa hyödyntää. 

 

Aineiston hankinta lähti liikkeelle valitsemalla henkilöt, joilta tutkimusaineisto kerättiin. Laa-

dulliseen tutkimukseen valitaan mukaan tarkoituksenmukainen joukko henkilöitä, joilla on pal-

jon tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä, tai jotka kuuluvat tutkimuksen tarkoituksen kan-

nalta johonkin relevanttiin ryhmään. Koska tämä työ koskee projektipäälliköiden osaamista, ja 

koska osaamisen tunnistamiseen ja määrittelyyn tulisi osaamiskartoituksessa ottaa mukaan ne 

henkilöt, joita osaaminen koskee, niin tässä työssä kerättiin tutkimusaineisto Yritys X:n yksik-

köön Y kuuluvilta projektipäälliköiltä. Projektipäälliköt nähdään tutkimuksen kannalta henki-

löinä, joilla on eniten kokemusta projektijohtamisosaamisesta, sillä he tarvitsevat ja soveltavat 

sitä työssään. Tutkimuksen osallistujiksi valittiin kaikki kohdeyksikön viisi projektipäällikköä, 

sekä yksi projektipäällikkönä työskennellyt, mutta tällä hetkellä esimiesroolissa työskentelevä 

henkilö. Tämän ryhmän koettiin antavan paras vastaus siihen, mistä osaamisesta projektijohta-

misosaaminen koostuu kohdeorganisaation kohdeyksikössä Y.  

 

Seuraavaksi luotiin haastattelukysymykset osaamiskartoituksen ensimmäisen osan aineistonke-

ruuta varten. Koska teemahaastattelun kysymysten teemojen tulisi perustua tutkimuksen viite-

kehykseen, eli tutkittavasta ilmiöstä ennalta tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi 2018), niin tutki-

muksen haastattelukysymysten muotoilussa käytettiin apuna osaamiskartoituksen viitekehystä 

sekä osaamisen määritelmiä. Haastattelukysymyksiä muodostettiin viisi, joista kaksi oli taus-

toittavaa kysymystä ja kolme asiaan liittyviä. Projektipäälliköiltä kysyttiin, mitä osaamista 

heillä on oltava projektijohtamisessa, mitä he käytännössä tekevät, kun johtavat projekteja, ja 
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millaisia haasteita heillä on projektijohtamisessa. Lisäksi selvitettiin heidän taustaansa projek-

tipäällikkönä toimimisesta sekä kokemusta yrityksessä X. Kysymysten avulla projektipäälli-

köiltä kerättiin tietoa heidän tarvitsemastaan osaamisesta projektijohtamisessa, eli työssä, jota 

he tekevät. Laaditut kysymykset käytiin läpi ennen haastattelujen suorittamista kohdeorgani-

saation työn ohjaajan kanssa niiden laadun varmistamiseksi.  

 

Haastatteluaineiston keruu toteutettiin etäyhteydellä haastateltaviin Teams kokouksissa puhe-

linhaastattelun tavoin. Haastattelun aluksi jokaiselle haastateltavalle kerrottiin haastattelun tar-

koitus ja selvennettiin haastattelun kannalta oleellinen projektijohtamisen käsite. Projektijohta-

minen määriteltiin projektipäällikön työn edellyttämäksi osaamisalueeksi ja käsitteeksi, joka 

kuvaa projektipäällikön työtä kokonaisuudessaan. Lisäksi haastattelun alussa kuvattiin haastat-

telun eteneminen ja kerrottiin haastattelukysymysten määrä. Haastattelujen aikana kaikille 

haastateltaville esitettiin kaikki ennalta määritetyt kysymykset samassa järjestyksessä. Lisäksi 

joidenkin haastateltavien kohdalla esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä, mikä on teemahaastat-

telussa sallittua. Haastattelun lopuksi kysymykset käytiin vielä uudestaan läpi, jolloin haasta-

teltavilla oli mahdollisuus vielä täydentää aikaisempia vastauksiaan. Kuhunkin haastatteluun 

varattu aika, 30 minuuttia, oli riittävä haastattelun toteuttamiseen.  

 

Osaamiskartoituksen toisen vaiheen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka luotiin haastat-

telun tulosten avulla. Kyselylomakkeeseen liitettiin osaamisen arviointitaulukko, jossa oli do-

kumentoituna haastatteluista esille nousseet osaamisalueet ja niiden sisältämät osaamiset. Lo-

makkeeseen kirjattiin taulukon lisäksi ohjeet taulukon täydentämistä varten. Ohje sisälsi esi-

merkiksi osaamisen arvioinnissa käytettävän arviointiasteikon kuvauksen. Kysely on kuvattu 

tämän työn liitteessä 1. Lomake lähetettiin tutkimukseen osallistuville projektipäälliköille säh-

köpostilla, ja sen täyttämiseen annettiin viikon vastausaika. Projektipäälliköt arvioivat kysely-

lomakkeella oman osaamisensa tasoa itsearviointina. Muiden henkilöiden arviointi projekti-

päälliköiden osaamisen tasosta jätettiin pois työn laajuuden puitteissa, vaikka muiden arviot 

olisivat tuoneet monipuolisempaa näkemystä tutkimukseen. Aineistoa projektipäälliköiden 

osaamisen arvioinneista käytettiin osaamisen kehityskohteiden määrittämiseen. 

 

Työn viimeistä vaihetta varten luotiin haastattelukysymykset projektipäälliköiden osaamisen 

kehittämisen menetelmiin liittyen. Kysymysten muotoilussa käytettiin apuna työn teoreettista 
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viitekehystä sopivien menetelmien valitsemisesta. Projektipäälliköiltä kysyttiin esimerkiksi 

millaisilla tavoilla he ovat hankkineet ja kehittäneet projektijohtamisessa tarvitsemaansa osaa-

mistaan työaikana, kokevatko he oppineensa kaikkia tarvitsemiaan taitoja nykyisillä menetel-

millä, tukeeko organisaatio osaamisen kehittymistä ja kuinka usein heillä on aikaa osaamisen 

kehittämiselle työaikana. Kysymyksillä pyrittiin saamaan kattavasti tietoa kohdeorganisaa-

tiossa käytetyistä menetelmistä sekä osaamisen kehittämisen nykytilasta ja etenkin mahdolli-

sista haasteista parannusehdotusten esittämiseksi. Haastatteluaineiston keruu toteutettiin sa-

malla tavalla kuin ensimmäinen haastattelu, eli etäyhteydellä Teams kokouksissa. Haastatelta-

ville lähetettiin sähköpostilla kutsu, jonka saatesanoissa viestittiin haastattelun luottamukselli-

suudesta ja vastausten nimettömänä pitämisestä. Haastattelun aluksi jokaiselle haastateltavalle 

kerrottiin haastattelun tarkoitus ja haastattelukysymysten määrä. Aikaa kuhunkin haastatteluun 

oli käytössä 30 minuuttia, joka oli riittävä haastattelujen suorittamiseen. Kaikille haastatelta-

ville esitettiin ennalta määritetyt kysymykset samassa järjestyksessä, ja osalle esitettiin tarken-

tavia lisäkysymyksiä. Haastattelun lopuksi kysymykset käytiin vielä uudestaan läpi mahdollis-

ten täydentävien ajatuksien esittämistä varten. 
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5 PROJEKTIJOHTAMISOSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN 

KOHDEORGANISAATIOSSA 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Empiirisen aineiston analysointi ja syntyneet tu-

lokset kuvataan kolmessa osassa siten, että ensin analysoidaan osaamiskartoitukseen liittyvä 

haastatteluaineisto ja kuvataan analyysin tuloksena yrityksen X kohdeyksikön projektipäälli-

köiden osaamistarve. Tämän jälkeen analysoidaan kyselyaineisto ja kuvataan sen tuloksena 

osaamisen nykytila. Viimeisenä analysoidaan osaamisen kehittämisen menetelmiin liittyvä 

haastatteluaineisto ja kuvataan osaamisen kehittämisen menetelmien käytön nykytila. 

 

5.1 Osaamiskartoituksen haastatteluaineiston analysointi 

 

Analysoinnin mahdollistamiseksi haastattelut nauhoitettiin, jotta puheen muodossa olevasta ai-

neistosta saatiin tehtyä uskottavia päätelmiä. Haastattelutallenteet litteroitiin, eli muutettiin 

tekstimuotoon ennen aineiston analysointia. Tutkimuskysymys ja analyysitapa määrittivät lit-

teroinnin tarkkuuden. (Hyvärinen et al. 2017) Kun tavoitteena on analysoida sitä, mitä projek-

tipäälliköt kertovat osaamisesta, kiinnitetään huomiota puheen sisältöön eikä tapaan, jolla pu-

hetta tuotetaan. Tästä syystä tässä työssä tehtiin litterointi, jossa kirjoitettiin tekstimuotoon pu-

heen pääsisällöt, mutta esimerkiksi puheessa ilmenevät tauot ja äänenpainot jätettiin kirjoitta-

matta.  

 

Haastatteluaineiston analysointi lähti liikkeelle aineiston läpikäynnillä. Aineistosta etsittiin 

osaamista kuvaavia käsitteitä ja ilmauksia. Esille nousi sekä yksittäisiä osaamisia, osaamisalu-

eita ja osaamisen komponentteja, kuten tietoja, taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia ku-

vaavia ilmauksia. Nämä merkittiin, jotta olennainen saatiin erotettua muusta aineistosta. Ai-

neiston läpikäynti ja merkintöjen tekeminen toistettiin kolme kertaa, jotta varmistuttiin kaiken 

olennaisen sisällön löytämisestä. Tämän jälkeen olennaisen sisältävää aineistoa pelkistettiin tii-

vistämällä pitkiä ilmauksia. Tiivistynyttä aineistoa alettiin koodaamaan väreillä siten, että sa-

mankaltaiset ilmaukset merkittiin samalla värillä. Esimerkiksi ”ihmisten motivointi” ja ”pro-

jektitiimin motivointi” tulkittiin samankaltaisiksi asioiksi. Kumpaakin ilmaisua pelkistettiin 

kirjoittamalla niiden paikalle ”motivointi”, ja samalla periaatteella pelkistettiin kaikki muut ai-

neiston värikoodatut ilmaukset. Tämän jälkeen värilliset käsitteet erotettiin muusta aineistosta. 
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Jäljelle jäänyt aineisto käytiin läpi niin, että pyrittiin etsimään lisää värikoodattavia ja pelkis-

tettäviä osaamiskuvauksia. Tätä jatkettiin, kunnes aineistosta ei enää löytynyt pelkistettävää.  

Aineisto oli pidetty tähän asti vielä kuudessa osassa siten, että kunkin vastaajan vastaukset oli-

vat erotettavissa. Johtopäätöksien tekemisen tueksi aineisto kvantifioitiin, eli laskettiin, kuinka 

moni vastaaja oli ilmaissut haastattelussa saman asian. Tämän jälkeen aineisto yhdistettiin yh-

deksi kokonaisuudeksi, ja aineistoa karsittiin siten, ettei samoja ilmauksia toistunut, vaan ne 

esiintyivät tekstissä vain kerran. Aineistosta siirryttiin etsimään johtolankoja kategorioiden 

muodostamiseksi. 

 

Työn teoriaosuudessa tutustuttiin osaamisen käsitteeseen ja sen muodostaviin tekijöihin. Teo-

riasta kävi ilmi, että osaamisen luonteelle on ominaista, että osaamista voidaan kuvata eri ta-

soilla. Joskus puhutaan osaamisesta laajoina osaamisalueina ja joskus yksittäisistä tiedoista ja 

taidoista, kun viitataan osaamiseen. Tämä luonteen ymmärtäminen auttaa jo lähtökohtaisesti 

osaamisen luokittelussa laajempiin ja tarkempiin osaamisiin. Aineistoa lähdettiin analysoimaan 

systemaattisesti siten, että ensin aineistosta pyrittiin löytämään mahdollisimman laajoja osaa-

misen käsitteitä, jotka kuvasivat isoja osaamisalueita. Kun nämä oli tunnistettu, otettiin teoria 

apuun teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. ”Project manager competence development 

(PMCD)” -viitekehystä käytettiin projektijohtamisosaamiseen liittyvien osaamisten kategori-

soinnin apuna. Tämä malli valittiin analyysin teorianäkemyksen antamiseen, sillä se oli selkeä 

ja tuki työssä aiemmin esiteltyä projektijohtamisen viitekehyksen kuvausta, jossa projektijoh-

taminen sisältää mekaanisen projektinhallinnan lisäksi myös muuta. PMCD viitekehyksestä 

nousi esille samoja käsitteitä kuin tutkimusaineistossa. Nämä olivat kommunikointi, ihmisten 

johtaminen ja projektinhallinta. Tästä seurasi kyseisten osaamisluokkien muodostuminen. 

 

Seuraavaksi loppu aineisto pyrittiin jaottelemaan näihin kolmeen osaamisluokkaan analysoi-

malla aineiston käsitteiden liittymistä kyseisiin luokkiin. Analysoinnin tuloksena syntyi vielä 

kaksi uutta osaamisluokkaa, jotka eivät liittyneet kommunikoinnin, ihmisten johtamisen tai pro-

jektinhallinnan osaamisiin. Muu aineisto jakautui kolmeen edellä mainittuun yläkategoriaan. 

Tämän jälkeen kiinnitettiin huomio yhteen osaamisluokkaan kerrallaan ja pyrittiin luokittele-

maan osaamisalueen sisälle muodostunut aineisto loogisiksi kokonaisuuksiksi. Osaamisluok-

kien sisälle muodostuneiden luokittelujen asianmukaisuuden ja nimeämisen varmistamisessa 

käytettiin apuna teoriaa. Esimerkiksi riskien tunnistaminen, riskien ehkäisyn toimenpiteiden 
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suunnittelu ja riskien toteutumisen estäminen muodostivat osaamisen nimeltä riskien hallinta. 

Lopulta muodostui kuvaus projektijohtamisosaamiseen kuuluvista osaamisalueista ja osaami-

sista, mikä kuvasi Yritys X:n kohdeyksikön projektipäälliköiden yhteisnäkemystä ja osaamis-

tarvetta. 

 

5.2 Projektipäälliköiden osaamistarve 

 

Kuvassa 2 esitetään haastatteluaineiston analyysin tuloksena syntynyt kuvaus Yritys X:n koh-

deyksikön projektipäälliköiden osaamistarpeesta. Kuvauksesta käy ilmi, mistä osaamisesta pro-

jektijohtamisosaaminen koostuu työssä haastateltujen projektipäälliköiden yhteisnäkemyksen 

mukaan. Projektijohtamisessa tarvitaan tulosten mukaan laaja-alaista osaamista kommunikoin-

nin, ihmisten johtamisen, projektinhallinnan, toimialan ja teknologian osa-alueilta. Kolme en-

simmäistä aluetta jakautuvat vielä useampiin osaamisiin siten, että ihmisten johtamisen osaa-

misalueen muodostaa 10 osaamista, projektinhallinnan alle kuuluu seitsemän osaamista ja kom-

munikointi koostuu kuudesta osaamisesta. Tulosten mukaan ihmisten johtamisen osaamisalu-

eella tarvitaan siis laajimmin osaamista.  

 

 

Kuva 2. Projektipäälliköiden osaamistarve 
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Projektipäällikön on projektia johtaessaan osattava käyttää tilanteen mukaan erilaisia kommu-

nikointitapoja ja -tyylejä, esimerkiksi antaessaan toimeksiantoja erilaisille ihmisille. Projekti-

päällikön työ edellyttää myös kommunikaatiokanavien, kuten Teams ja sähköposti, käytön 

osaamista sekä keskustelu- ja kuuntelutaitoja. Tutkimuksen mukaan projektijohtamisessa on 

osattava jakaa tietoa avoimesti esimerkiksi antamalla palautetta, tiedottamalla ja läpikäymällä 

asioita. Tiedon jakamiseen liittyvät myös kysymyksiin vastaaminen, kannan ottaminen asioihin 

sekä yhteisymmärryksen luominen. Projektipäällikön on osattava hankkia tietoa esimerkiksi 

kysymällä töiden tilanteesta ja mahdollisista ongelmista. Nämä kaikki muodostavat yhdessä 

kommunikointi osaamisalueen, joka kuuluu työn tulosten mukaan projektijohtamisessa tarvit-

tavaan osaamiseen. 

 

Ihmisten johtamisen osaamisalueella projektipäällikön on osattava ohjata tiimiä ja asiakasta 

tarvittaviin tekemisiin. Tämä vaatii projektipäälliköltä esimerkiksi ennakointia ja delegointia, 

sekä vastuullista, määrätietoista ja oikeudenmukaista toimintaa. Ihmisten johtamisessa projek-

tipäällikön on myös osattava hyödyntää projektin osallistujien osaamista, mikä vaatii esimer-

kiksi tiimin jäsenten vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista. Näiden lisäksi yhteishengen 

luominen on yksi tarvittavista osaamisista. Se koostuu turvallisen ilmapiirin luomisesta, ilma-

piirin tarkkailusta ja itsensä asettamisesta tasavertaiseksi muiden kanssa. Projektipäällikön pi-

tää myös osata rakentaa ja ylläpitää suhteita, mihin kuuluu erilaisten ihmisten kanssa toimimi-

nen, tiimin jäsenten välisen tiedonkulun tukeminen, vuorovaikutus ja yhteistyö projektin sidos-

ryhmien kanssa sekä tiedonvaihto.  

 

Ihmisten johtamisen osaamisessa tärkeää on motivointi ja sitouttaminen. Projektipäällikön on 

osattava palkita, kannustaa, osoittaa luottamusta ja vaikuttaa tiimin jäsenten hyvinvointiin. Val-

mentaminen on myös yksi ihmisten johtamisen osaamisalueella tunnistettu osaaminen. Siinä 

on kyse projektin tavoitteiden ja taustan kirkastamisesta, projektityöhön totuttamisesta sekä 

projektin roolien selventämisestä projektiin osallistuville. Haasteiden ja ongelmien käsittelemi-

nen sekä muutosten johtaminen ovat myös ihmisten johtamiseen kuuluvia osaamisia. Projekti-

johtamisessa tulee eteen tilanteita, joissa on osattava toimia sovittelijana riitatilanteissa, reagoi-

tava nopeasti, otettava opiksi virheistä sekä sopeuduttava muuttuviin tilanteisiin, joten projek-
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tipäälliköllä on oltava osaamista näistä. Ihmisten lukemisen ja käsittelyn osaaminen sekä tun-

teiden hallinta ovat viimeiset ihmisten johtamisen osaamisalueelle kuuluvat osaamiset. Projek-

tipäälliköllä tulisi olla kyky tunnistaa erilaisia ihmistyyppejä ja käyttäytymistapoja. Lisäksi pro-

jektijohtaminen vaatii paineensietoa, itseluottamusta ja osaamista negatiivisen palautteen vas-

taanottamiseen ja käsittelyyn. 

 

Kolmas projektijohtamiseen kuuluvaksi määritelty osaamisalue on projektinhallinta. Siihen 

kuuluu seitsemän osaamista, joista ensimmäinen on suunnitteluosaaminen. Projektin suunnit-

telu koostuu esimerkiksi resurssitarpeiden suunnittelusta, työmäärän arvioinnista ja projekti-

suunnitelman tekemisestä. Myös projektin raamien ja luonteen ymmärtäminen sekä kyky hah-

mottaa tulevaisuus ovat tärkeitä suunnittelussa. Toinen projektinhallintaan kuuluva osaaminen 

on projektin valvonta ja ohjaus. Siihen liittyy palaverien pitäminen, raportointi, organisointi, 

priorisointi ja monia muita asioita. Seuraava tunnistettu osaaminen liittyy Yritys X:n työkalujen 

käyttämiseen ja hallinnollisten tehtävien tekemiseen. Tämä osaaminen kuvaa kohdeyrityksen 

prosessien, alustojen ja ympäristöjen tuntemista ja niihin liittyviä asioita. Projektinhallintaan 

liittyy myös riskien hallinnan osaaminen, jossa projektipäällikön on osattava tunnistaa ja eh-

käistä riskejä. Laajuuden hallinnan osaamisessa kyse on kokonaiskuvan hahmottamisesta ja 

projektin pilkkomisesta priorisoitaviin paloihin. Projektipäälliköltä vaaditaan myös ajanhallin-

nan osaamista, johon kuuluu aikatauluttaminen ja aikataulun toteutumisen seuraaminen. Vii-

meinen projektinhallinnan alueella tunnistettu osaaminen on talouden hallinta, joka edellyttää 

projektipäälliköltä esimerkiksi taloustietämystä, lukujen raportointia, laskelmien tekemistä ja 

laskuttamista.  

 

Toimiala- ja teknologiaosaaminen muodostivat omat projektijohtamiseen liittyvät osaamisalu-

eensa, koska ne eivät liittyneet kolmeen aiemmin esiteltyyn alueeseen. Toimialaosaaminen viit-

taa projektipäällikön kykyyn käydä liiketoimintakeskusteluja asiakkaan kanssa. Teknologia-

osaamisella tarkoitetaan projektissa tehtävän asian ymmärtämistä. Kuvassa 3 esitetään haastat-

teluaineiston kvantifioinnin tulokset sanapilvenä. Eri sanojen ja termien koko kuvaa niiden 

esiintymistä aineistossa. Suuremmalla kirjoitetut asiat tulivat esille useammin kuin pienem-

mällä fontilla kirjoitetut. Kuvasta voidaan nähdä, että haastatellut projektipäälliköt tiesivät hy-

vin yksimielisesti heidän tarvitsevan osaamista talouden työkaluihin liittyen. Sanapilvessä on 

kuvattu ne osaamiset, jotka vähintään kaksi projektipäällikköä kertoivat haastattelussa. 
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Kuva 3. Kvantifioitu haastatteluaineisto 

 

5.3 Osaamiskartoituksen kyselyaineiston analysointi 

 

Kuten työn teoriaosuudessa kerrottiin, osaamispuutteet voidaan tunnistaa vertaamalla nyky-

osaamista osaamistarpeisiin. Tässä työssä tämä tarkoittaa projektipäälliköiden itsearvioinnin 

tuottaman osaamisen nykytilan analysointia. Analyysi lähti liikkeelle muodostamalla taulukko, 

johon listattiin kaikki arvioitavat osaamiset ja jokaisen projektipäällikön itsearviointilomak-

keista poimitut vastaukset omiin sarakkeisiin. Yksi projektipäällikkö jätti vastaamatta itsearvi-

ointiin määräaikaan mennessä, eli taulukkoon saatiin viiden osallistujan itsearviot.  

 

Arvio osaamisen nykytasosta voi perustua henkilöiden itsearvioiden keskiarvoon, mikä kertoo 

keskimääräisen osaamistason. Koska työn tavoitteena on määrittää Yritys X:n yksikön Y pro-

jektipäälliköiden yhteiset osaamisen kehittämiskohteet, haluttiin selvittää yhteinen osaamisen 

nykytaso kunkin osaamisen kohdalla. Itsearvioista laskettiin taulukkoon omaan sarakkeeseen 

keskiarvo keskimääräisen osaamistason saamiseksi. Keskiarvot pyöristettiin lähimpään koko-

naislukuun osaamistasojen yhdenmukaistamiseksi, jonka jälkeen taulukon lukuja tutkittiin tar-

kemmin. 
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Tulosten tulkinnan helpottamiseksi eri osaamistasot erotettiin toisistaan merkitsemällä tauluk-

koon jokainen taso omalla värillä. Tämä auttoi hahmottamaan eri tasojen esiintymisen aineis-

tossa. Seuraavaksi kunkin osaamisen keskimääräistä osaamistasoa verrattiin viiden projekti-

päällikön itsearviointeihin. Taulukon uuteen sarakkeeseen tehtiin merkintä, mikäli keskimää-

räinen osaamistaso ei ollut sama, kuin enemmistö viidestä itsearviosta. Viiden projektipäällikön 

itsearviointeja verrattiin myös keskenään kunkin osaamisen osalta, ja itsearvioiden vaikutusta 

keskimääräiseen osaamistasoon arvioitiin. Vertailussa syntyi havaintoja, jotka kirjattiin tauluk-

koon tulosten raportoinnin ja johtopäätösten tekemisen tueksi. 

 

Osaamisten priorisoinnin ja kehittämiskohteiden valitsemisen avuksi projektipäälliköitä oli 

pyydetty merkitsemään itsearviointilomakkeeseen viisi osaamista, jotka he kokivat tärkeim-

miksi projektin onnistumisen kannalta. Nämä kerättiin yhteen tulosten analysoimiseksi. Kerää-

misen yhteydessä huomattiin, että kaksi itsearviointilomaketta oli täytetty virheellisesti. Vain 

kolme projektipäällikköä oli merkinnyt viisi tärkeintä osaamista ohjeiden mukaan. Tämän seu-

rauksena vain näistä kolmesta oikein täytetystä itsearviointilomakkeesta kerättiin viisi tärkeim-

mäksi merkittyä osaamista. Osaamiset listattiin, jonka jälkeen laskettiin, kuinka moni vastaaja 

oli sanonut saman asian. Osaamisten esiintyvyydet merkittiin listaan ja samalla päällekkäisyys 

poistettiin niin, ettei listassa mainittu samaa osaamista useaan kertaan. Listattujen osaamisten 

tasoja verrattiin keskenään. Lopulta syntyi käsitys kohdeyksikön projektipäälliköiden osaami-

sen nykytilasta. 

 

5.4 Projektipäälliköiden osaamisen nykytila 

 

Projektipäälliköiden itsearviointien analysoinnin tuloksena syntyi nykyosaamisen tasoa ku-

vaava taulukko. Tutkimuksen osallistujien osaaminen on keskimääräisen osaamistason mukaan 

useimpien osaamisten kohdalla samalla tasolla. Kaikkiaan 25 osaamisesta seitsemän osaamisen 

keskimääräinen taso on 4. Loput, eli suurin osa osaamisista ovat keskimäärin tasolla 3. Suurin 

osa tason 4 osaamisista kuuluvat kommunikointi osaamisalueelle.  

 

Kyselyaineiston analysoinnissa kävi ilmi, että kaikki arviointiasteikon tasot 1-5 esiintyvät pro-

jektipäälliköiden itsearvioinneissa, mutta tasojen 3 ja 4 esiintyvyys on selvästi suurin. Ainoas-

taan yksi projektipäällikkö on käyttänyt arvioinneissaan tasoa 1. Taso 2 esiintyy vain kahden 
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projektipäällikön vastauksissa samoin kuin taso 5. Taso 3 esiintyy jokaisen arvioinneissa ja taso 

4 esiintyy neljän osallistujan arvioissa. Yksi projektipäällikkö on arvioinut osaamisensa olevan 

jokaisen osaamisen kohdalla samalla tasolla, tasolla 3. Muiden arvioissa esiintyy kolmea tai 

neljää eri tasoa eri osaamisten kohdalla.  

 

Lukujen tarkemman analyysin tuloksena kävi ilmi, että keskimääräinen osaamistaso ei suurim-

massa osassa edusta enemmistöä kyseisen osaamisen itsearvioinneista. Esimerkiksi kommuni-

kointi osaamisalueelle kuuluva keskusteleminen on keskimääräisen osaamistason mukaan ta-

solla 4, mutta kolme projektipäällikköä on arvioinut oman keskusteluosaamisensa tasolle 3, 

yksi tasolle 4 ja yksi tasolle 5. Osaamisten kohdalla on siis hajontaa projektipäälliköiden arvi-

oimissa henkilökohtaisissa osaamistasoissa. Analyysissa nousi esille myös mielenkiintoinen 

havainto kommunikaatiokanavien käyttäminen -osaamisen itsearvioiden vertailussa. Kolme 

projektipäällikköä arvioi kyseisen osaamisen tasolle 3 ja kaksi arvioivat sen tasolle 5. Tässä 

keskimääräiseksi osaamistasoksi muodostui taso 4, jota kukaan projektipäälliköistä ei arvioinut 

osaamisen tasoksi. Kahdeksan eri osaamisen kohdalla keskimääräinen osaamistaso on käytän-

nössä määrittynyt yhden projektipäällikön itsearvion mukaan. Esimerkiksi ajanhallinta osaami-

sen kaksi projektipäällikköä arvioivat tasolle 3, kaksi tasolle 4 ja yksi tasolle 2, jolloin keskiar-

voksi määrittyi taso 3 yhden projektipäällikön vastauksen painoarvon johdosta.  

 

Tulosten analyysin mukaan useimpien osaamisten keskimääräiseen osaamistasoon vaikuttaa 

kolme eri itsearviointien osaamistasoa. Esimerkiksi valmentamisosaamista on itsearvioinneissa 

arvioitu tasoille 2, 3 ja 4. Yhdenkään osaamisen kohdalla eivät kaikki projektipäälliköt arvioi-

neet osaamisensa olevan samalla tasolla. Myöskään täysin eri tasoiseksi ei mitään osaamista 

arvioitu, eli vähintään kaksi projektipäällikköä arvioivat osaamisensa samaksi. Yritys X:n työ-

kalujen käyttäminen ja hallinnollisten tehtävien tekeminen -osaamisen itsearvioissa esiintyy ta-

sot 2-5 siten, että taso 3 esiintyy kaksi kertaa ja muut tasot kerran. Kuunteleminen, haasteiden 

ja ongelmien käsitteleminen sekä tunteiden hallinta ovat kolme osaamista, joiden kohdalla neljä 

projektipäällikköä arvioivat osaamisensa tasolle 3 ja yksi projektipäällikkö tasolle 4.  

 

Kolme projektipäällikköä määrittelivät itsearvioinnin yhteydessä viisi tärkeintä osaamista pro-

jektin onnistumisen kannalta. Vastauksissa esiintyi seuraavat kuusi osaamista:  
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- Tiedon jakaminen avoimesti 

- Tiimin ja asiakkaan ohjaaminen oikeisiin tekemisiin 

- Suhteiden rakentaminen ja ylläpito 

- Projektin suunnittelu 

- Projektin valvonta / ohjaus 

- Riskien hallinta 

 

Kaikki kolme projektipäällikköä merkitsivät tärkeimpien osaamisten joukkoon projektin suun-

nittelun, suhteiden rakentamisen ja ylläpidon sekä tiimin ja asiakkaan ohjaamisen oikeisiin te-

kemisiin. Muut listan osaamiset saivat kukin kaksi ääntä. Tärkeimpien osaamisten keskimää-

räisissä osaamistasoissa esiintyi tason 3 ja 4 osaamisia osaamisen nykytilaa kuvaavan taulukon 

6 mukaisesti. 

 

Taulukko 6. Projektipäälliköiden osaamisen nykytila  
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5.5 Osaamisen kehittämismenetelmiä tutkivan haastattelun aineiston analysointi 

 

Myös toinen haastattelukierros nauhoitettiin ja tallenteet litteroitiin samoin kuin ensimmäisen 

haastattelun kohdalla. Projektipäälliköiden puheista kirjoitettiin ylös asiasisällöt, jotka liittyivät 

heidän osaamisensa kehittämisessä käytettyihin menetelmiin sekä niihin liittyviin ongelmakoh-

tiin. Litteroinnin jälkeen aineistoa lähdettiin analysoimaan systemaattisen luokittelun avulla ja 

sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. 

 

Aluksi aineistosta etsittiin osaamisen kehittämisen tapoja, jotka listattiin. Aineiston läpikäynti 

toistettiin, jotta varmistuttiin listan sisältävän kaikki haastatteluissa esiintyneet osaamisen ke-

hittämisen menetelmät. Seuraavaksi listasta poistettiin päällekkäiset ilmaukset, jotka kuvasivat 

samaa asiaa, ja samalla laskettiin, kuinka moni projektipäällikkö oli kertonut haastattelussa sa-

masta menetelmästä. Tämän jälkeen pitkiä ilmauksia tiivistettiin selkeiksi käsitteiksi. Esimer-

kiksi listaan kirjattiin yhdeksi osaamisen kehittämisen menetelmäksi työssäoppiminen, joka on 

tiivistetty ilmaisu samasta asiasta, jota useampi haastateltu projektipäällikkö kuvasi hieman eri 

sanoin, kuten ”Enimmäkseen oppii työtä tekemällä” ja ”Työssä opitaan käytännön kokemuksen 

kautta”. Aineiston pelkistämisen jälkeen listattuja osaamisen kehittämisen menetelmiä alettiin 

luokitella teorian avulla. 

 

Listattujen menetelmien luokittelussa arvioitiin, sisältyikö kuhunkin menetelmään projektipääl-

liköiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonjakoa, ja sitä kautta syntyvää oppimista. Tämä ohjasi 

tunnistamaan aineistosta yhteisölliset osaamisen kehittämisen menetelmät, jotka erotettiin 

muista menetelmistä. Näin saatiin käsitys kohdeorganisaatiossa käytettävistä osaamisen kehit-

tämisen menetelmistä. Johtopäätösten tekemisen tueksi yhteisöllisten menetelmien ominai-

suuksia tunnistettiin vielä tarkemman analyysin avulla. Menetelmiä kategorisoitiin teoriaohjaa-

vasti niiden muodollisuuden, vaikutusalan, kehittämän osaamisen tyypin sekä vuorovaikutuk-

sen väylän mukaan. Analysoinnin tulokset kirjattiin taulukkoon, joka esitellään tulosten yhtey-

dessä seuraavassa kappaleessa. 

 

Lopuksi haastatteluaineisto käytiin läpi uudestaan, tarkoituksena tunnistaa haastatteluissa il-

menneet osaamisen kehittämisen menetelmiin liittyvät haasteet. Kohdeorganisaatiossa käytössä 

oleviin osaamisen kehittämisen menetelmiin kohdistuvan palautteen ja projektipäälliköiden 
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esittämien näkemysten sisältämät negatiiviset huomiot valittiin tarkasteluun, sillä nykytilan 

haasteiden huomioimisen koettiin antavan parhaiten tukea uusien käyttöön otettavien menetel-

mien valitsemisessa ja siten nykytilan parantamisessa. Haasteet erotettiin muusta aineistosta, ja 

tekstiä tiivistettiin muodostamalla pelkistettyjä käsitteitä ja ilmauksia. Haasteita analysoitiin si-

ten, että aineistossa esille tulleita asioita ryhmiteltiin samankaltaisten kanssa. Ryhmille annet-

tiin niiden sisältämiä asioita kuvaavat nimet aineistolähtöisesti. Analyysin tuloksena muodostui 

kolme aihepiiriä, joihin kohdeorganisaation projektipäälliköt näkivät osaamisensa kehittämisen 

menetelmien haasteiden liittyvän. Nämä aiheet ovat vaikuttavuus, toteutus ja aika. Aineisto 

myös kvantifioitiin, jotta saatiin parempi käsitys projektipäälliköiden näkemysten eroista ja yh-

täläisyyksistä. Seuraavaksi esitellään haastatteluaineiston analysoinnin tulokset. 

 

5.6 Projektipäälliköiden osaamisen kehittämisen menetelmät ja niiden haasteet 

 

Yritys X:n yksikössä Y käytössä olevat projektipäälliköiden osaamisen kehittämismenetelmät 

ja niiden ongelmakohdat saatiin selville toisen haastattelun aineiston analysoinnin tuloksena. 

Tämän työn rajausten ohjaamana osaamisen kehittämisen menetelmistä muodostettiin kaksi 

ylätasoista luokkaa, jotka olivat yhteisölliset osaamisen kehittämisen menetelmät ja muut me-

netelmät. Yhteisöllisten menetelmien luokka syntyi teoriaohjaavasti, sillä sama luokka on esi-

tetty kirjallisuudessa. Osaamisen kehittämisen menetelmiä on luokiteltu ja nimetty kirjallisuu-

dessa myös muihin yhteisöllisiä menetelmiä vastaaviin luokkiin, joilla on tiettyjä ominaisuuk-

sia ja käyttötarkoituksia. Koska tämä työ on rajattu, niin muiden luokkien nimeämiseen ja omi-

naisuuksiin ei perehdytä tarkemmin, ja siitä syystä toinen luokka on nimeltään ”Muut menetel-

mät”, joka sisältää kaikki yhteisöllisten menetelmien ulkopuoliset menetelmät. Haastatteluai-

neistossa esiintyneet kehittämismenetelmät ja niiden jakautuminen yhteisöllisiin menetelmiin 

sekä muihin menetelmiin on kuvattu kuvassa 4. Vähintään kaksi projektipäällikköä toivat kun-

kin kuvan sisältämän menetelmän esiin haastatteluissa. 
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Kuva 4. Projektipäälliköiden osaamisen kehittämisen menetelmät 

 

Yhteisöllisten menetelmien luokkaan kuuluu sellaisia keinoja, joiden hyödyntämisessä tapah-

tuu projektipäälliköiden välistä vuorovaikutusta ja siten osaamisen jakamista. Haastatteluista 

ilmeni, että kohdeorganisaatiossa projektipäälliköiden osaamisen kehittymisen tukena käyte-

tään seuraavia yhteisöllisiä menetelmiä: mentorointi, projektipäällikköyhteisö, kehittämistilai-

suudet ja keskustelu. Mentorointia toteutetaan vertaismentorointina niin, että kokenut projekti-

päällikkö mentoroi juniori projektipäällikköä tietyn ajanjakson juniorin perehtyessä projekti-

päällikön työhön ja tehtäviin. Toinen yhteisöllinen osaamisen kehittämisen menetelmä kohde-

organisaatiossa on yrityksen X projektipäällikköyhteisö. Yhteisö toimii Teams -kanavalla, jossa 

yhteisöön kuuluvat projektipäälliköt voivat jakaa tietojaan ja auttaa toisiaan ongelmatilanteissa. 

Kohdeorganisaation yksikössä Y on ollut käytössä myös yksikön projektipäälliköille ja esimie-

hille suunnattuja osaamisen kehittämisen tilaisuuksia vaihtuvista teemoista. Tilaisuuksissa on 

käyty läpi jonkin käsiteltävän aiheen teoriaa ja vaihdettu kokemuksia projektipäälliköiden ja 

esimiesten välillä kustakin aiheesta, jolloin on tapahtunut tiedon jakamista ja oppimista. Yksi 

projektipäällikkö kertoi haastattelussa, että kehittämistilaisuuksilla on pyritty kasvattamaan esi-

merkiksi palautteen antamisen taitoja. Viimeinen yhteisöllisten menetelmien luokkaan kuulu-

vaksi tunnistettu oppimismenetelmä on projektipäälliköiden välinen keskustelu, jonka kautta 
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tapahtuu tietojen ja osaamisen jakamista. Taulukossa 7 on kuvaus kohdeorganisaatiossa käytet-

tävien yhteisöllisten menetelmien ominaisuuksista, jotka tunnistettiin haastatteluaineiston 

avulla. 

 

Taulukko 7. Yhteisöllisten menetelmien ominaisuudet 

 

 

Kohdeorganisaatiossa mentorointi on muodollinen menetelmä, sillä se kuuluu osaksi jäsennel-

tyjä prosesseja ja on jatkuvassa käytössä. Mentorointi tapahtuu kahden ihmisen välillä, joten 

sen vaikutusala on yksilötaso. Mentoroinnissa osaamista jaetaan keskustelun kautta, jolloin me-

netelmä kuuluu suoran väylän luokkaan. Tällöin on mahdollista välittää hiljaista tietoa. Mento-

roinnin kautta siirtyy sekä näkyvää että hiljaista osaamista, koska menetelmän avulla on mah-

dollista jakaa tietoa sanallisesti sekä yleisistä ohjeista että kokemuksista. 

 

Projektipäällikköyhteisö on myös muodollinen menetelmä, sillä se kuuluu osaksi vakiintuneita 

käytäntöjä ja toimii jatkuvasti harkitulla tavalla. Yhteisö toimii organisaatiotasolla siten, että 

yhteisöön voivat liittyä kaikki yritys X:n projektipäälliköt, joten sen vaikutusala on organisaa-

tiotaso. Yhteisössä ei käydä sanallisia keskusteluja, joten menetelmän väylä on epäsuora virtu-

aalisen kirjallisen vuorovaikutuksen kautta. Tästä syystä yhteisössä ei välity hiljaista tietoa ja 

menetelmän välittämän osaamisen muoto on siksi näkyvä. 

 

Kehitystilaisuudet ovat puolestaan puolimuodollisia, sillä niitä käytetään kohdeorganisaatiossa 

satunnaisesti, mutta niiden toteutus on harkittu ja tarkoituksenmukainen. Kehitystilaisuuksissa 

tietoa siirtyy tilaisuuksiin osallistuvalle ryhmälle ja vaikuttaa siten ryhmän oppimiseen, jolloin 

menetelmän vaikutusala on ryhmätaso. Kehitystilaisuuksien siirtämän osaamisen muoto on 

dualistinen, eli sekä näkyvää että hiljaista osaamista siirtyy, koska tietoa on mahdollista jakaa 
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sanallisesti sekä yleisistä asioista että kokemuksista. Osaamista jaetaan menetelmässä keskus-

telun kautta, eli sen vuorovaikutuksen väylä on suora. 

 

Keskustelu on oppimismenetelmänä epämuodollinen, koska sitä käytetään spontaanisti tarpeen 

mukaan, esimerkiksi kysyttäessä jotain asiaa toiselta projektipäälliköltä. Tällöin kyseessä on 

yleensä yksilötason vaikutusala. Keskustelussa voidaan välittää kokemuksellista tietoa ja osaa-

mista, joka on muodoltaan hiljaista, mutta myös näkyvää tietoa, joten siirtyvän osaamisen 

muoto on dualistinen. Keskustelussa kommunikoinnin väylä on suora sanallisen vuorovaiku-

tuksen johdosta.  

 

Muita projektipäälliköiden mainitsemia osaamisen kehittämisen keinoja, jotka eivät perustu 

projektipäälliköiden väliseen vuorovaikutukseen, ovat esimerkiksi erilaiset yritys X:n sisäiset 

tai ulkoiset koulutukset, työssäoppiminen työtä tekemällä, verkko-oppimisympäristön erilaiset 

materiaalit kuten kirjat ja videot, esimiehen kanssa käytävät kehityskeskustelut sekä opittujen 

asioiden läpikäyntitilaisuudet projektien jälkeen projektitiimin kanssa. Kohdeorganisaation 

projektipäälliköiden osaamisen kehittämisen menetelmien luokittelusta käy ilmi, että muita 

kuin yhteisöllisen osaamisen kehittämiseen tarkoitettuja vaihtoehtoja on tarjolla enemmän. Pro-

jektipäälliköiden haastatteluissa painottui etenkin erilaiset koulutukset, joita on tarjolla paljon. 

Projektipäälliköille järjestetään säännöllisesti erityiskoulutuksia projektinhallintoon liittyen.  

 

Projektipäälliköt kertoivat haastatteluissa heidän osaamisensa kehittämisen nykytilaa kuvaavia 

asioita, kuten kokemuksia nykyisten menetelmien vaikutuksista osaamisensa kehittymiseen ja 

organisaation tuesta oppimiseen. Nykytilan analysoinnin tuloksena selvisi nykyisten menetel-

mien käyttöön liittyviä haasteita, jotka on jaettu kolmeen luokkaan kuvan 5 mukaisesti. Vaikut-

tavuuden luokka viittaa siihen, että nykyisin käytössä olevat osaamisen kehittämismenetelmät 

eivät vaikuta projektipäälliköiden osaamiseen kokonaisvaltaisesti. Viisi projektipäällikköä oli-

vat sitä mieltä, että johtamistaidot eivät kehity kokonaisvaltaisesti nykyisillä menetelmillä. Eräs 

projektipäällikkö totesi haastattelussa esimerkiksi, että nykyiset menetelmät eivät kehitä ihmis-

ten johtamisen taitoja vastaavasti kuin hallinnollista osaamista. Myös toisen projektipäällikön 

mukaan osaaminen ei kehity kokonaisvaltaisesti, vaan projektin hallinnon asiat painottuvat lii-

kaa. Hänen mukaansa ihmisten johtamista opitaan vain työkokemuksen kautta. 

 



66 

 

 

 

Kolme, eli puolet haastatelluista projektipäälliköistä kokivat ajanpuutteen haasteeksi osaamisen 

kehittämisen menetelmien käytössä. Yksi projektipäällikkö kertoi, että hänellä on heikosti aikaa 

muodolliselle osaamisen kehittämiselle, joten hän oppii ainoastaan työn tekemisen kautta. Toi-

nen projektipäällikkö vahvistaa ajan haastetta toteamalla, että täysipäiväisesti työskentelevällä 

projektipäälliköllä on harvoin tilaisuutta esimerkiksi seurata toista projektipäällikköä työssään. 

Lisäksi eräs kertoi, että koulutuksesta karsitaan aina ensimmäisenä, jos on muutakin tekemistä. 

Haastateltavista kolme puolestaan toivat esille ainoastaan vahvan riippuvuuden työtilanteeseen, 

mutta eivät kertoneet ajan olevan haaste, kun he pohtivat osaamisen kehittämiseen käytettävissä 

olevaa aikaansa. 

 

Kolmas osaamisen kehittämisen menetelmien haasteisiin liittyvä luokka on nimeltään toteutus, 

joka viittaa siihen, että menetelmien toteutuksessa nähdään kehitettävää. Viiden projektipäälli-

kön vastauksista ilmeni, että osaamisen kehittyminen on organisoitava kohdeorganisaatiossa 

pääasiassa yksin. Yhden näkemyksen mukaan organisoitua projektipäälliköiden välistä tiedon-

jakoa ja muiden kanssa oppimista ei kohdeorganisaatiossa ole. Jokainen kokeilee ja tekee itse 

virheensä, eikä tietoa yleisten kompastuskivien välttämisestä yritetä jakaa muiden kanssa. 

Haasteeksi koetaan itsenäisen oppimisen valta pääasiallisena oppimismuotona, mihin liittyen 

neljä projektipäällikköä toivat haastatteluissa esille, että projektipäälliköiden välistä kokemus-

ten jakamista voisi olla enemmän. 

 

 

Kuva 5. Osaamisen kehittämisen menetelmien haasteet 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä luvussa tulkitaan tutkimuksen tuloksia ja päätellään yritys X:n kohdeyksikön projekti-

päälliköiden tärkeimmät osaamisen kehittämiskohteet. Lisäksi annetaan suositukset menetel-

mistä, joita kohdeorganisaation kannattaisi käyttää projektipäälliköidensä osaamisen kehittä-

misessä. Aluksi tarkastellaan projektijohtamisen osaamistarvetta ja siitä tehtäviä johtopäätök-

siä. Tämän jälkeen pohditaan, mitä tutkimuksessa esille nousseesta osaamisen nykytilasta voi-

daan päätellä. Lopuksi tulkitaan projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä käytettyjen me-

netelmien tilaa. Johtopäätösten yhteydessä vastataan tutkimuskysymyksiin. Viimeisenä arvioi-

daan tulosten luotettavuutta sekä tutkimuksen rajoitteita ja esitetään suositukset jatkotoimenpi-

teistä.  

 

6.1 Työn keskeiset tulokset 

 

Työn tavoitteena oli vastata kysymykseen, mitä osaamista projektijohtaminen vaatii projekti-

päälliköltä kohdeorganisaatiossa. Tulosten mukaan on selvää, että projektijohtamisessa tarvi-

taan monipuolista osaamista. Yhden osaamisalueen hallinta ei riitä menestyksekkääseen pro-

jektijohtamiseen, vaan projektipäällikön on omattava laaja-alaista osaamista ja yhdisteltävä eri-

laista osaamista työssään. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että kohdeorganisaation projektipääl-

liköt tarvitsevat osaamista viidestä osaamiskategoriasta. Haastattelujen avulla löydettiin yh-

teensä 25 eri osaamista, joita tarvitaan projektijohtamisessa. Ne kuuluvat kommunikointi, ih-

misten johtaminen, projektinhallinta, toimiala- ja teknologiaosaamisen luokkiin.  

 

Osaamistarpeesta voidaan päätellä, mitä projektijohtamiseen kuuluu kohdeorganisaatiossa. 

Koska projektijohtamisessa tarvitaan tulosten mukaan osaamista projektinhallinnan lisäksi 

myös neljältä muulta osaamisalueelta, niin voidaan päätellä projektijohtamisen tarkoittavan eri 

asiaa kuin projektinhallinta. Osaamistarve viittaa siis nykyaikaiseen käsitykseen projektijohta-

misesta. Ihmisten johtamiseen ja kommunikointiin liittyvistä osaamistarpeista voidaan päätellä, 

että projektijohtamiseen liittyy tiivis työskentely muiden ihmisten kanssa. Toimiala- ja tekno-

logiaosaamistarpeista voidaan päätellä, että projektijohtamisessa ollaan tekemisissä ihmisten 

lisäksi myös projektin asioiden kanssa. Teknologiaosaaminen on ymmärrettävä osaamisalue 
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IT-palveluliiketoiminnassa, jossa projektit liittyvät tietotekniikkaan. Projektinhallinnan osaa-

mistarve osoittaa, että projektijohtamiseen kuuluu myös projektin tehtävänäkökulman mukai-

nen projektin aikataulun, kustannuksien ja laajuuden hallinta.  

 

Osaamistarpeesta voidaan päätellä, millaisena projektipäällikön rooli tulisi nähdä kohdeorga-

nisaatiossa. Laajan osaamistarpeen voidaan päätellä liittyvän projektipäällikön roolin monipuo-

lisuuteen sekä haastavuuteen. Tulokset osoittavat, että Yritys X:n kohdeyksikössä projektipääl-

likön vastuulla on paljon erilaisia asioita ja projektipäällikön rooliin voidaan katsoa kuuluvan 

useita erillisiä rooleja. Tarvittava osaaminen viittaa siihen, että projektipäällikölle kuuluu roo-

leja, kuten johtaja, tiedottaja, valmentaja, ongelmanratkaisija ja suunnittelija. Tämän työn tu-

lokset auttavat selkeyttämään projektipäällikön roolin ja siinä menestymisen edellytykset koh-

deorganisaatiossa. 

 

Laajasta osaamistarpeesta voidaan lisäksi päätellä, että osaamisen pitäminen ajan tasalla on 

projektipäälliköille iso haaste. Projektipäälliköiden osaamisen jatkuvan ylläpitämisen ja kehit-

tämisen voidaan nähdä olevan hyvin tärkeää kohdeorganisaatiossa, sillä harva osaa kaikkea 

tarvittavaa valmiiksi. Lisäksi projektipäälliköiden osaamistarpeeseen liittyvä osaaminen on 

pääasiassa sellaista, jossa ei voi koskaan saavuttaa täydellisyyttä. Esimerkiksi kuuntelemistaito 

on tällainen, koska sen osaamista on vaikea todistaa ja mitata. Nämä perustelevat elinikäisen 

oppimisen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarvetta. Työn tuloksista voidaan myös pää-

tellä, että projektipäällikkö tarvitsee monipuolista osaamisen kehittämistä, jotta projektijohta-

misosaaminen kehittyy kokonaisvaltaisesti.  

 

Vaikka työssä tunnistetut projektipäällikön osaamiset ovat suureksi osaksi sellaisia, joita tarvi-

taan toimialasta ja kontekstista riippumatta, niiden kehittämisen tukeminen on kohdeorganisaa-

tiossa tärkeää, sillä ne kuuluvat osaksi strategista osaamista. Voidaan myös olettaa, että ihmisen 

on työssään helpompi kokea onnistumista, jos osaa työnsä, joten organisaation tuen voidaan 

nähdä vahvistavan projektipäälliköiden työhyvinvointia ja viihtyvyyttä, mikä hyödyttää puo-

lestaan organisaatiota ja mahdollistaa esimerkiksi pitkien työurien syntymistä. 

 

Työn toisena tavoitteena oli selvittää projektipäälliköiden tärkeimmät osaamisen kehittämis-

kohteet projektijohtamisen näkökulmasta. Kaikki projektipäälliköiden arvioimat osaamiset 
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ovat keskimäärin nykytilassa tasolla 3 tai 4, mikä tarkoittaa ammattilaisen ja kehittäjän tasoista 

osaamista. Tulos kertoo, että kaikissa osaamisissa on vielä kehittämisen varaa asiantuntijata-

solle, jolla osaaminen on syvälliseen ymmärtämiseen ja intuitiiviseen toimintaan perustuvaa 

huippuosaamista. Tulokset eivät paljasta merkittäviä osaamispuutteita ja siten selviä osaamisen 

kehittämiskohteita tulosten tasaisuuden vuoksi. Osaamisen nykytilasta, jossa lähes kaikki osaa-

miset ovat samalla tasolla, on vaikea päätellä kehityskohtia. Keskimääräisten osaamistasojen 

mukaan kaikki tason 3 osaamiset voisivat olla osaamisen kehittämisen kohteina, sillä niissä on 

tulosten mukaan suurin osaamispuute asiantuntijatasoon nähden. Nykytilasta voidaan päätellä, 

että projektipäälliköt tarvitsevat monipuolista ja kokonaisvaltaista osaamisen kehittämistä, jotta 

projektijohtamisen laatu paranee. 

 

Analyysin tuloksena tärkeimmiksi osaamisiksi projektin onnistumisen kannalta nousivat tiedon 

jakaminen avoimesti, tiimin ja asiakkaan ohjaaminen oikeisiin tekemisiin, suhteiden rakenta-

minen ja ylläpito, projektin suunnittelu, projektin valvonta ja ohjaus sekä riskien hallinta. Näistä 

neljän osaamisen keskimääräinen taso on nykytilassa 3, ja kahden osaamisen taso on 4. Osaa-

misten priorisointi ja nykytason tulokset huomioon ottaen voidaan päätellä, että erityisen tär-

keitä projektipäälliköiden osaamisen kehittämiskohteita ovat projektin suunnittelu, riskien hal-

linta, suhteiden rakentaminen ja ylläpito sekä tiimin ja asiakkaan ohjaaminen oikeisiin tekemi-

siin. Nämä neljä osaamista kuuluvat projektipäälliköiden mukaan projektin onnistumisen kan-

nalta tärkeimpiin, ja niiden keskimääräinen osaamistaso on 3.  

 

Tiedon jakaminen avoimesti sekä projektin valvonta ja ohjaus voidaan nähdä osaamisina, joi-

den ylläpidosta ja jatkuvasta kehittämisestä on myös tärkeä huolehtia projektien onnistumisen 

kannalta. Niiden osaaminen on nykytilassa keskimäärin tasolla 4, eli osaamispuute asiantunti-

jatasoon nähden on pienempi kuin neljän edellä mainitun osaamisen, joten osaamisen kasvat-

taminen ei vaikuta olevan yhtä ajankohtaista näiden osalta. Jos kuitenkin arvioidaan tärkeimpiä 

osaamisen kehittämiskohteita kirjallisuuden esille tuomiin tulevaisuudessa projektipäälliköiltä 

vaadittaviin osaamisiin nähden, voidaan tiedon jakaminen avoimesti nostaa tärkeimpiin kehit-

tämiskohtiin, koska tulevaisuudessa projektipäällikön tulisi entistä enemmän kiinnittää huo-

miota luottamuksen rakentamiseen, jossa on oleellista osata jakaa tietoa avoimesti. 
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Projektipäälliköiden tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelussa kävi ilmi, että myös vies-

tintä ja vaikuttamistaidot nähdään hyvin tärkeinä. Tämän mukaan koko kommunikointi osaa-

misalueen osaamisten ylläpito ja kehittäminen voidaan nähdä tärkeänä työn kohdeorganisaa-

tiossa. Myös motivointi ja sitouttaminen, valmentaminen sekä muutosten johtaminen voidaan 

määritellä projektipäälliköiden tärkeimpien osaamisten joukkoon, sillä ne liittyvät projektitii-

min jäseniin vaikuttamiseen. Kirjallisuuteen perustuva projektipäälliköiden tulevaisuuden 

osaamistarve ja kohdeorganisaation projektipäälliköiden osaamisten nykytila huomioon ottaen, 

voidaan tärkeimpien kehityskohteiden joukkoon nostaa kuuntelemistaidot, motivointi ja sitout-

taminen, valmentaminen sekä muutosten johtaminen. Näiden osaamisten nykytila on osaamis-

ten arviointien tulosten perusteella keskimäärin tasolla 3.  

 

Projektitoimitusten tulokset ovat asiakkaille kriteerinä, jos he haluavat jatkaa yhteistyötä pal-

veluntarjoajan kanssa, joten projektin onnistumisen ja siten kohdeorganisaation strategian to-

teutumisen kannalta kaikkein tärkeimpinä osaamisen kehittämiskohteina voidaan pitää projek-

tin suunnittelua, riskien hallintaa, suhteiden rakentamista ja ylläpitoa sekä tiimin ja asiakkaan 

ohjaamista oikeisiin tekemisiin. Näiden lisäksi erityistä huomiota tulisi projektipäälliköiden 

osaamisen kehittämisessä kiinnittää osaamisiin, kuten kuunteleminen, motivointi ja sitouttami-

nen, valmentaminen sekä muutosten johtaminen. Osaamista tulisi myös ylläpitää tärkeiden ta-

son 4 osaamisten osalta, mihin kuuluvat tiedon jakaminen avoimesti sekä projektin valvonta ja 

ohjaus. Kehittämiskohteet esitetään kuvassa 6, joka antaa myös vastauksen työn toiseen tutki-

muskysymykseen. Kuvasta voidaan nähdä ihmisten johtamisen osaamisalueen painottuvan ke-

hittämisalueena. 

 

 

Kuva 6. Osaamisen kehittämiskohteet 
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Viimeisellä tutkimuskysymyksellä haettiin vastausta siihen, mitä menetelmiä projektipäälliköi-

den projektijohtamisosaamisen kehittämisessä kannattaa käyttää. Koska aikaisemmat tutki-

mukset ovat esittäneet projektipäällikön oppivan parhaiten kokemuksista ja kollegoiden kautta, 

niin työ rajattiin yhteisöllisten menetelmien tarkasteluun, jotka sopivat sekä kokemuksista että 

kollegoilta oppimisen tukemiseen. Teorian avulla voidaan siis päätellä, että projektipäälliköi-

den osaamisen kasvattamiseksi kannattaa valita käytettäväksi yhteisöllisiä osaamisen kehittä-

misen menetelmiä. Kun halutaan vastata kysymykseen tarkemmin, on otettava huomioon koh-

deorganisaatiossa tehty tutkimus ja sen esille tuomat tekijät. 

 

Projektipäälliköiden mukaan nykyisin kohdeorganisaatiossa käytettyjen menetelmien yksi 

haaste on niiden vaikuttavuus projektijohtamisosaamiseen. Nykyiset menetelmät eivät kehitä 

projektipäälliköiden osaamista kokonaisvaltaisesti, vaan painottuvat projektinhallinnan osa-

alueeseen. Määritettyjen osaamisen kehityskohtien mukaan kehitettävää olisi projektinhallin-

nan lisäksi myös ihmisten johtamisen ja kommunikoinnin osa-alueilla. Kuten aiemmin työssä 

ilmeni, näitä pehmeitä taitoja voi oppia muun muassa hiljaista tietoa sisältävistä kokemuksista, 

joten ihmisten johtamisen ja kommunikoinnin osaamisalueiden kehittyminen suosivat valitse-

maan projektipäälliköiden osaamisen kehittämiseen yhteisöllisen menetelmän, joka välittää ko-

kemuksellista hiljaista tietoa ja osaamista. 

 

Kun otetaan huomioon toinen haaste, eli ajanpuute, joka kohdeorganisaation osaamisen kehit-

tämiseen liittyy, pitäisi yhteisöllisten menetelmien joukosta löytää ja valita sellaisia menetel-

miä, jotka mahdollistavat nopean projektipäälliköiden välisen tiedonjaon. Koska projektipääl-

liköt ovat kiireisiä, mutta osaamisen kehittäminen kohdeyksikön strategian toteutumiseksi on 

välttämätöntä, on tärkeää, että osaamisen kehittäminen on tehokasta ja nopeaa silloin kun sitä 

tehdään. Yhteisölliset osaamisen kehittämisen menetelmät soveltuvat tähän tarkoitukseen hy-

vin, sillä ne mahdollistavat nopean oppimisen sekä tiedon sisäistämisen muiden avulla. Tiedon-

jaon voidaan nähdä olevan nopeaa ja tehokasta, kun se tavoittaa ryhmä- tai organisaatiotason 

ja kun tiedonjako tapahtuu suorasti puheen kautta, eikä viestien välityksellä.  

 

Viimeinen haaste osaamisen kehittämisen menetelmien käytön nykytilassa liittyi kohdeorgani-

saatiossa menetelmien toteutukseen. Projektipäälliköt kokivat, että heidän on toteutettava op-

pimistaan pääasiassa yksin. Vaikka kohdeorganisaatiossa on käytössä yhteisöllisiä osaamisen 
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kehittämisen menetelmiä, ei niiden käyttöä selvästikään pidetä riittävänä. Jotta yksikön Y stra-

teginen tavoite projektijohtamisen laadun parantumisesta toteutuisi, tulisi projektipäälliköille 

tarjota monipuolisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan sekä yksin että muiden kanssa, jotta 

oppiminen olisi projektipäälliköille mielekästä ja siten vaikuttavaa. Organisaation tuen voidaan 

katsoa olevan konkreettista, jos osaamisen kehittämistä tuetaan muodollisilla menetelmillä.  

 

Nykytilan parantamiseksi ja haasteisiin vastaamiseksi vaikuttaa siltä, että kohdeyksikön pro-

jektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä tarvitaan muodollisia yhteisöllisiä oppimismenetel-

miä, jotka välittävät hiljaista tietoa ryhmä- tai organisaatiotasolle. Kun tarkastellaan tällä het-

kellä kohdeorganisaatiossa käytettyjä yhteisöllisiä menetelmiä ja niiden ominaisuuksia, voi-

daan huomata, ettei käytössä ole lainkaan muodollista menetelmää, joka pyrkisi hiljaisen tiedon 

siirtämiseen ryhmä-tai organisaatiotasolla. Hiljaista tietoa siirtyy yksilötasolla mentorointioh-

jelman avulla. Haasteiden esille nostama uusien menetelmien tarve siis vahvistuu myös nykyis-

ten menetelmien ominaisuuksien kautta. 

 

Ottamalla huomioon kohdeorganisaation osaamisen kehittämisen menetelmien nykyiseen käyt-

töön liittyvät haasteet sekä nykyisten menetelmien ominaisuudet, voidaan vastauksena tutki-

muskysymykseen todeta, että kohdeorganisaation projektipäälliköiden osaamisen kehittämi-

sessä kannattaisi jatkossa käyttää etenkin muodollisia yhteisöllisiä menetelmiä, jotka mahdol-

listavat projektipäälliköiden välisen hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamisen nopeasti. Tällaisia 

menetelmiä ovat esimerkiksi yhteiset reflektiiviset rutiinit ja tarinankerronta, jotka esiteltiin 

työn teoriaosassa. Näitä menetelmiä hyödyntämällä projektipäälliköt voivat jakaa kokemuksi-

aan esimerkiksi kehityskohteiksi valittujen osaamisten osalta. Tarinankerrontaa voisi esimer-

kiksi toteuttaa podcasteilla, jotka sisältäisivät projektipäälliköiden kertomuksia työkokemuk-

sistaan. Reflektointia voisi projektipäälliköiden kesken toteuttaa sitä varten järjestetyissä sään-

nöllisissä tilaisuuksissa, joissa käydään läpi projektijohtamistilanteita ja arvioidaan niiden syitä 

ja seurauksia. Näin voidaan saada aikaan kohdeyksikön projektijohtamisen laadun parantumi-

nen tehokkaan ja vaikuttavan osaamisen kehittämisen avulla, ja sitä kautta toteuttaa strategiaa. 

 

Nykyisistä kohdeorganisaatiossa käytössä olevista yhteisöllisistä menetelmistä kannattaisi eh-

dottomasti jatkaa kehitystilaisuuksien järjestämistä tulevaisuudessa. Menetelmä on lähimpänä 
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tutkimuksen esille nostamia tarpeita, mutta se on ollut satunnaisessa käytössä, joten se on luo-

kiteltu puolimuodolliseksi. Ottamalla menetelmä jatkuvaan ja systemaattiseen käyttöön, siitä 

voidaan tehdä muodollinen menetelmä, jolla voidaan saavuttaa parempi vaikuttavuus ja kasvat-

taa mahdollisuutta kohdeorganisaation strategian toteutumiseen. Kehitystilaisuuksia voidaan 

järjestää esimerkiksi kerran kuukaudessa, jolloin se ei vie liikaa projektipäälliköiden aikaa. 

Kohdeyksikön projektipäälliköt voisivat myös muodostaa oman osaajayhteisönsä, jossa olisi 

mahdollista jakaa hyviä projektijohtamisen käytäntöjä. Projektipäälliköiden osaajayhteisö voisi 

järjestää tapaamisia keskustelua ja vuorovaikutusta varten, jolloin olisi mahdollista välittää 

myös hiljaista tietoa. 

 

Projektipäälliköt voivat oppia projektin suunnittelua ja riskien hallintaa entistä paremmin yh-

teisöllisten menetelmien avulla, kun he saavat vertaisiltaan kokemukseen perustuvaa tietoa ky-

seisistä asioista. Voidaan myös olettaa, että kommunikointiosaaminen kehittyy yhteisöllisten 

menetelmien kautta enemmän kuin muilla menetelmillä, sillä tietojen ja osaamisen jakaminen 

vaativat kommunikointia ja vuorovaikutusta projektipäälliköiden kanssa. Projektijohtamisessa 

tarvittavaa suhteiden rakentamista ja ylläpitoa, kuuntelutaitoja ja valmentamista voi kehittää 

yhteisöllisten menetelmien avulla, kun kyseisiä taitoja pääsee hyödyntämään muiden projekti-

päälliköiden kanssa. Lisäksi projektipäälliköt voivat oppia toistensa kautta ihmisten johtamisen 

taitoja, kuten motivointia ja sitouttamista sekä muutosten johtamista. Muiden projektipäälliköi-

den jakamia hyviä käytäntöjä ja oppeja voi ottaa käyttöön omaan tekemiseen, mikä kehittää 

osaamista nopeasti, sillä itse ei tarvitse toistaa jo muiden tekemiä virheitä. Osaamisen kehittä-

miskohteiden määrittämisen yhteydessä myös todettiin, että projektipäälliköiden tulisi ylläpitää 

avoimen tiedonjakamisen osaamistaan, joten mikä olisi parempi keino siihen kuin tiedon jaka-

minen projektipäälliköiden kanssa säännöllisesti. Yhteisöllisten menetelmien voidaan nähdä 

sopivan erittäin hyvin kaikkien projektipäälliköiden tarvitsemien osaamisalueiden kehittämi-

seen, joten niitä kannattaa suosia projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä kohdeorgani-

saatiossa. 
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6.2 Tulosten arviointi 

 

Osaamistarpeen tulokset tukevat aiempien tutkimusten suuntausta, jossa projektijohtamiseen 

sisältyy muutakin kuin pelkkä projektinhallinnan osaaminen. Lähes kaikki tässä työssä muo-

dostuneet projektijohtamisessa tarvittavat osaamiset ja osaamisalueet ovat samoja, kuin aiem-

missa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esille nousseet, joten tuloksia voidaan pitää uskottavina 

tästä näkökulmasta katsottuna. Ainoastaan yritys X:n työkaluihin ja prosesseihin liittyvä osaa-

minen on sellainen, jota ei esiinny aiemmissa tutkimuksissa, mutta syy tähän on selvästi työn 

kohdeorganisaation ainutlaatuinen konteksti. 

 

Koska työn osaamistarve muodostui rajatun projektipäällikköjoukon vastauksista, ja kirjalli-

suudessa on mainittu paljon muitakin projektipäällikön tarvitsemia osaamisia tässä työssä mai-

nittujen lisäksi, voidaan olettaa, että laajemman projektipäällikköjoukon osallistuminen olisi 

tuonut osaamistarpeeseen lisää osaamisia. Osaamistarpeen kuvaukseen on vaikuttanut yksit-

täisten projektipäälliköiden subjektiiviset näkemykset, mutta tulosten kvantifiointi kuitenkin 

osoittaa, että osaamistarpeen yläkategoriat, eli kommunikointi, ihmisten johtaminen, projektin-

hallinta ja toimialaosaaminen ovat kaikki edustettuna useamman kuin yhden projektipäällikön 

haastattelujen vastauksissa. Voidaan siis päätellä ja pitää luotettavana, että projektipäällikkö 

tarvitsee kohdeorganisaatiossa osaamista viideltä osaamistarpeen osaamisalueelta.  

 

Koska kaikkia mahdollisia asioita on vaikea tuoda esille haastattelutilanteessa rajatun ajan ja 

haastatteluasetelman luoman mahdollisen paineen johdosta, voidaan päätellä, että kaikkea mah-

dollista projektipäälliköiden tarvitsemaa osaamista ei haastatteluilla saatu selville. Projektipääl-

liköiden osaamistarpeen kuvauksen voidaan katsoa olevan tästä syystä puutteellinen. Voidaan 

todeta projektijohtamisen vaativan kohdeorganisaation projektipäälliköiltä osaamista työn 

osaamiskuvauksen mukaisilta osaamisalueilta, mutta tämä ei ole täydellinen totuus, johon tulee 

ainoastaan luottaa. On varmasti vielä muitakin asioita, joita projektijohtamisessa on osattava 

tässä työssä kuvatun osaamistarpeen lisäksi. 

 

Projektipäälliköiden osaamisen nykytilan luotettavuutta arvioitaessa huomio kiinnittyy siihen 

vaikuttaneisiin projektipäälliköiden itsearvioihin. Analyysin aikana kävi ilmi, että viiden pro-

jektipäällikön itsearvioissa on paljon hajontaa, joten tuloksiin kannattaa suhtautua kriittisesti. 
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Keskiarvon laskeminen pienestä joukosta saattaa vääristää tuloksia, koska yhdellä vastauksella 

on suuri painoarvo. Myös osittain virheellisesti täytetyt kyselylomakkeet saavat epäilemään 

onko itsearviot täytetty huolellisesti, ja ovatko ne siten luotettavia. 

 

Kuten työn toisessa luvussa kävi ilmi, osaamisen arviointitarkkuuden nähdään parantuvan ko-

kemuksen myötä, joten projektipäälliköiden kokemuksella voidaan nähdä olevan yhteys tulos-

ten todenmukaisuuteen. Vastaajista kolme ovat toimineet projektipäällikkönä 10-15 vuotta, ja 

kaksi selvästi vähemmän aikaa. Neljä vastaajaa on toiminut projektipäällikkönä yli 15 projek-

tissa. Vastaajien kokemuksen perusteella itsearviointitarkkuutta voidaan pitää melko luotetta-

vana, mutta osaamisen nykytilaan on suhtauduttava kriittisesti, koska se on syntynyt vain pro-

jektipäälliköiden itsearvioiden pohjalta, eikä vertailukohtaa esimerkiksi muiden tekemiin arvi-

oihin ole. 

 

Vaikka keskimääräistä osaamisen nykytilaa ei nähdä täysin luotettavana osaamisen kehittämis-

kohteiden valinnan perustana, niin valitut kehittämiskohteet voidaan nähdä oikeutettuina ja luo-

tettavina, koska kirjallisuus tukee kyseisten osaamisten tärkeyttä. Kehittämiskohteet vahvista-

vat myös osittain kohdeorganisaation esimiesten näkemystä, jonka mukaan eniten kehitettävää 

on ihmisten johtamisen osaamisessa. Suhteiden rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvää osaamista 

voidaan pitää oikeutettuna kehittämiskohteena, sillä projektijohtamisen ennustetaan edellyttä-

vän lisääntyvää yhteistyötä ja suhdetoimintaosaamisen kehittämistä, jotta toimiminen organi-

saatioiden ja toimialojen verkostoissa onnistuu. Lisäksi asiakkaiden huono ymmärtämisen taso 

on ollut haasteena ja tyypillisenä IT-palveluita määrittävänä piirteenä, mikä tukee suhdeosaa-

misen tärkeyttä. Tämän työn kappaleessa 3.5 kävi ilmi, että IT-kontekstissa projektipäälliköi-

den menestys riippuu vahvasti tiimin suorituskyvyn varmistamisesta. Tiimin ja asiakkaan oh-

jaaminen oikeisiin tekemisiin on siis perusteltu valinta yhdeksi tärkeistä osaamisen kehittämi-

sen kohteista.  

 

IT-palveluiden nopean toimittamisen tarpeesta voidaan päätellä, että projekteissa ei ole aikaa 

virheille, ja siten riskien hallinnan ja suunnittelun osaamisten kehittäminen voidaan perustella 

tärkeäksi. IT-projektien monimutkaisuus vahvistaa myös hyvän suunnittelun tärkeyttä ja siten 

suunnitteluosaamisen kehittämistä. Kun projektit suunnitellaan mahdollisimman hyvin, voi-
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daan välttyä useammin ikäviltä yllätyksiltä. Toisaalta juuri monimutkaisuus tekee suunnitte-

lusta hankalaa. Projektin suunnitteluosaamisen kehittämisen tärkeyttä vahvistaa myös Keil et 

al. (2013) tekemä tutkimus, jossa se nostettiin IT-projektipäällikön tärkeimpien taitojen jouk-

koon. Samassa tutkimuksessa todetaan, että IT-projektien riskit liittyvät projektipäällikön osaa-

miseen, mikä vahvistaa tässä työssä kehittämiskohteeksi nousseen riskien hallinnan tärkeyttä ja 

luotettavuutta. Kirjallisuus tukee myös osaamisten, kuten kuunteleminen, motivointi ja sitout-

taminen, valmentaminen sekä muutosten johtaminen tärkeyttä, kuten kehityskohteiden valin-

nan yhteydessä kävi ilmi. 

 

Osaamisen kehittämisen menetelmien käytön nykytilan kuvauksen luotettavuutta tukee se, että 

vähintään kaksi projektipäällikköä toivat haastatteluissa esille kunkin menetelmän ja vähintään 

kolmen projektipäällikön yhdenmukaiset näkemykset ovat vaikuttaneet kuvaukseen menetel-

mien haasteista. Nykytilan kuvaukseen on siis vaikuttanut projektipäälliköiden yhdenmukaiset 

kokemukset ja näkemykset. Tulosten luotettavuutta lisää tieteellistä lähestymistapaa noudatta-

van analyysin toteuttaminen, eli aineiston systemaattinen sisällönanalyysi. Projektipäälliköiden 

vastausten uskottavuutta ei ole syytä epäillä, koska mitään epäluottamusta herättäviä seikkoja 

ei haastattelujen aikana noussut esille. Toki on mahdollista, että kukaan projektipäälliköistä ei 

maininnut haastatteluissa esimerkiksi jotain käytössä olevaa menetelmää, jolloin nykytilan ku-

vaus on puutteellinen eikä kuvaa täysin luotettavasti todellista tilannetta. On myös mahdollista, 

että esitetyillä kysymyksillä ei haastatteluissa saatu selville esimerkiksi kaikkia nykytilan haas-

teita. Tulosten voidaan kuitenkin katsoa kuvaavan haastatteluaineistoa ja siinä esiintyviä sen 

hetkisiä projektipäälliköiden näkemyksiä melko luotettavasti, ja siitä syystä myös tuloksista 

tehdyt johtopäätökset eli suositukset jatkossa käytettävistä oppimismenetelmistä voidaan nähdä 

pätevinä.  

 

Yleisemmin tulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että tulokset perustuvat suh-

teellisen pieneltä osallistujajoukolta kerättyyn aineistoon, joten työn kohdeyksikköä laajemmin 

johtopäätöksiä ei voida todistaa luotettavaksi. Koska työn tutkimus on suoritettu yhdessä orga-

nisaatioyksikössä, eivät tutkimuksen johtopäätökset ole luotettavasti yleistettävissä. Jotta voi-

taisi saavuttaa luotettavaa teoreettista tietoa, olisi tutkimus toistettava useammissa IT-

palvelualan organisaatioissa. Yritys X:n sisällä tulosten yleistettävyys vaatisi tutkimusta yksi-

kön Y lisäksi muidenkin liiketoimintayksiköiden projektipäälliköiden keskuudessa. Tulisi siis 
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selvittää, onko osaamisen ja sen kehittämismenetelmien tarve samanlainen muissa yksiköissä 

ja päästäänkö samoihin päätelmiin esimerkiksi suositeltavista menetelmistä. 

 

On otettava huomioon, että työllä on myös rajoitteita, joten jatkotutkimusta tulisi tehdä aiheesta 

kattavampien tulosten ja johtopäätösten saavuttamiseksi. Tutkimus keskittyi käsittelemään vain 

yhteisöllisiä oppimismenetelmiä, eikä kantaa otettu muihin menetelmäryhmiin ja niiden sopi-

vuuteen projektipäälliköiden oppimisen tukemisessa. Muiden menetelmien sopivuutta tulisi siis 

tutkia lisää. Yhtenä rajoitteena voidaan nähdä myös oppimismenetelmien tarpeiden tarkastelu 

vain projektipäälliköiden näkökulmasta, jolloin esimerkiksi osaamisen kehittämisestä vastaa-

vien henkilöiden näkökulma jäi huomiotta. Tämäkin on mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 

 

6.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Jotta tehdystä tutkimuksesta olisi hyötyä ja sillä saavutettaisi käytännöllisiä positiivisia vaiku-

tuksia, suositellaan tutkimuksen tuloksia hyödyntämään käytännössä. Osaamisen johtamisesta 

ja kehittämisestä kohdeorganisaatiossa vastaavien henkilöiden suositellaan hyödyntävän tutki-

muksen tuloksia, jotta yksikössä Y voidaan saavuttaa strategiset tavoitteet projektijohtamisen 

laadun parantumisesta. Kohdeorganisaation tarpeeseen sopivat osaamisen kehittämisen mene-

telmät, kuten reflektiiviset rutiinit ja tarinankerronta, tulisi ottaa systemaattiseen käyttöön. 

Osaamisen kehittämistä suositellaan näillä menetelmillä kohdentamaan erityisesti tutkimuk-

sessa tunnistettuihin kehityskohteisiin, jotta osaamisen kehittäminen olisi jatkossa nykyistä te-

hokkaampaa. Esimerkiksi kohdeyksikön projektipäälliköt voivat kukin vuorollaan kertoa tari-

noita toisilleen vaihtuvista teemoista, kuten innovatiivisista projektitiimin motivointitavoista tai 

epäonnistuneesti suunnitelluista projekteista. Projektipäälliköiden suositellaan myös kokoontu-

van pohtimaan yhdessä työtilanteitaan. Esimerkiksi erilaisten riskienhallintatoimien tai asiak-

kaan ohjaamisen syitä ja seurauksia voidaan pohtia yhdessä, jolloin projektipäälliköiden osaa-

mista on mahdollista kasvattaa reflektiivisten rutiinien avulla. Vaikka tämä työ ehdottaa käy-

tettävän erityisesti yhteisöllisiä menetelmiä osaamisen kehittämisessä, suositellaan myös muita 

menetelmiä hyödyntämään monipuolisesti, jotta projektipäälliköt oppivat kokonaisvaltaisesti 

ja syntyisi entistä enemmän oppimista. 
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Jotta kehittämistoiminta ja osaamisen johtaminen olisivat kohdeorganisaatiossa systemaattisia, 

ja työssä esitetty osaamisen kehittämisen prosessi toteutuisi kokonaisvaltaisesti, suositellaan 

tämän työn jatkona perehtymään osaamisen kehittämisen suunnitelmien laadintaan ja kehittä-

misen arviointiin. Kohdeyksikön projektipäälliköille suositellaan jatkossa luotavan yhteinen 

osaamisen kehittämisen suunnitelma, johon kirjataan tässä työssä esitetyt kehittämisalueet ja 

keinot. Jatkotutkimusta kannattaisi tehdä kehittämisen toimenpiteiden mittaamisen osalta, jotta 

sitä olisi mahdollista toteuttaa toimivasti kohdeorganisaatiossa. Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan 

myös tässä työssä muodostuneen projektipäälliköiden osaamiskartan aktiivista ja säännöllistä 

päivittämistä Yritys X:n kohdeyksikössä, koska osaamistarpeet muuttuvat nopeasti dynaami-

sessa ympäristössä. 
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7 YHTEENVETO 

 

Liiketoimintaympäristön ollessa dynaaminen, organisaatiot kilpailevat aineettomilla resursseil-

laan, kuten osaamisella. Koska osaaminen vanhenee nopeasti, sen ylläpito ja kasvattaminen 

ovat tärkeitä yrityksen kilpailuedun ja menestyksen varmistamiseksi. Osaamista voidaan yllä-

pitää ja kasvattaa kehittämällä sitä jatkuvasti. Kehittämisen tehokkuus voidaan varmistaa tun-

nistamalla kehityskohteet strategialähtöisesti ja valitsemalla kehittämisen toteuttamiseen tar-

peeseen vastaavia oppimismenetelmiä. Koska Yritys X:n yksikkö Y halusi kehittää projekti-

päälliköidensä projektijohtamisosaamista, niin tämän työn tavoitteena oli tunnistaa tärkeimmät 

osaamisen kehityskohteet projektijohtamisen näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli selvittää, 

mitä menetelmiä projektipäälliköiden osaamisen kehittämisessä kannattaa käyttää. 

 

Ensin kartoitettiin osaamisen kehittämiseen ja projektijohtamisosaamiseen liittyvää kirjalli-

suutta ja tehtyjä tutkimuksia, jotta saatiin muodostettua teoreettinen viitekehys, joka ohjasi em-

piirisen tutkimuksen toteuttamista ja antoi kontekstin johtopäätösten ja analysoinnin taustalle. 

Työn kohdeorganisaatiossa suoritettiin empiirinen tutkimus laadullista lähestymistapaa noudat-

taen. Aineistoa kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen avulla sekä kyselylomakkeella. Tä-

män jälkeen suoritettiin analyysi sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimuksen kohteena olivat 

projektipäälliköiden tarvitsema osaaminen, osaamisen nykytaso sekä osaamisen kehittämisessä 

käytetyt menetelmät ja niihin liittyvät haasteet. 

 

Kohdeorganisaatiolle hyödylliset käytännölliset tulokset saatiin selville tekemällä päätelmiä 

empiirisistä tuloksista. Johtopäätöksiä tehtiin peilaamalla asioita työn teoreettiseen kehykseen. 

Työllä saatiin selville, että kohdeorganisaatiossa projektipäällikkö tarvitsee osaamista kommu-

nikoinnin, ihmisten johtamisen, projektinhallinnan, teknologia- ja toimialaosaamisten alueilla. 

Yhteensä löytyi 25 eri tarvittavaa osaamista, joista kahdeksan nousivat tärkeimmiksi osaamisen 

kehittämiskohteiksi niiden keskimääräisen osaamisen nykytason ja projektin onnistumisen kan-

nalta katsotun tärkeyden vaikutuksesta. Kohdeorganisaation strategian toteutumisen kannalta 

kaikkein tärkeimpinä osaamisen kehittämiskohteina voidaan pitää projektin suunnittelua, ris-

kien hallintaa, suhteiden rakentamista ja ylläpitoa sekä tiimin ja asiakkaan ohjaamista oikeisiin 
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tekemisiin. Näiden lisäksi erityistä huomiota tulisi projektipäälliköiden osaamisen kehittämi-

sessä kiinnittää osaamisiin, kuten kuunteleminen, motivointi ja sitouttaminen, valmentaminen 

sekä muutosten johtaminen. 

 

Tutkimuksen avulla määritettiin, mitä menetelmiä kohdeorganisaatiossa projektipäälliköiden 

osaamisen kehittämisessä kannattaa käyttää. Tulosten mukaan näitä ovat muodolliset yhteisöl-

liset menetelmät, jotka mahdollistavat projektipäälliköiden välisen hiljaisen tiedon ja osaami-

sen jakamisen nopeasti, esimerkiksi yhteiset reflektiiviset rutiinit ja tarinankerronta. Suosituk-

set perustuvat empiirisen tutkimuksen osoittamaan kohdeorganisaation tarpeeseen, joka on joh-

dettu nykyisin käytössä olevien oppimismenetelmien ominaisuuksien ja menetelmien käyttöön 

liittyvien haasteiden avulla. Lisäksi tarpeeseen vaikuttavat tunnistetut projektipäälliköiden 

osaamisen kehityskohteet. Ottamalla käyttöön suositellut menetelmät, voidaan kohdeorgani-

saatiossa parantaa osaamisen kehittämistoiminnan laatua. 

 

Työllä ei ole merkittäviä vaikutuksia teoriaan, mutta tulokset tukevat osittain tutkijoiden löy-

döksiä. Empiirisen tutkimuksen tuloksena määritetty kohdeorganisaation projektipäälliköiden 

osaamistarve ja tärkeimmät osaamisen kehittämiskohteet ovat yhdenmukaisia aikaisempien tut-

kimusten löydösten kanssa, joten tämän työn tutkimus vahvistaa teoreettista näkemystä ai-

heesta. Työn tulokset vahvistavat myös tutkijoiden näkemystä, jonka mukaan yhteisölliset op-

pimismenetelmät sopivat projektipäälliköiden oppimisen tukemiseen. 

 

Tutkimuksen selventämästä kohdeorganisaation projektipäällikön laajasta osaamistarpeesta on 

pääteltävissä yhteys projektipäällikön roolin monipuolisuuteen sekä haastavuuteen, ja se perus-

telee elinikäisen oppimisen ja jatkuvan ammatillisen kehittymisen tarvetta. Projektipäälliköiden 

osaamisen nykytasosta sekä osaamisen kehittämisessä käytettyjen menetelmien nykytilasta voi-

daan päätellä, että kohdeorganisaation osaamisen kehittämistoimintaa voidaan edelleen kehit-

tää. Tämä työ antaa mahdollisuuden toteuttaa projektipäälliköiden kehittämistä jatkossa ny-

kyistä tehokkaammin ja parantaa edelleen kehitystoiminnan laatua, joten työn tuloksia suosi-

tellaan hyödynnettävän kohdeorganisaatiossa. Osaamisen kehittäminen kannattaa kohdistaa 

tärkeimpiin kehityskohtiin ja kehittämisessä kannattaa käyttää suositeltuja menetelmiä, jotta 

Yritys X:n kohdeyksikön strategiset tavoitteet voivat täyttyä. 
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Liite 1. Kyselylomake projektipäälliköille 

(jatkuu)   

 

Kiitos osallistumisestasi haastatteluun! 

Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden projektipäälliköiden antamista vastauksista on nyt 

muodostettu osaamisalueet ja osaamiset, jotka projektipäällikön tulisi hallita toimiessaan teh-

tävässään, eli johtaessaan projektia. 

 

Sinun tulisi nyt arvioida oman osaamisesi tasoa alempaa löytyvän arviointilomakkeen osaa-

misten osalta. Arviointiasteikon tasojen 1-5 määritykset on kuvattu alla. Lisäksi sinun tulisi 

merkitä arviointilomakkeeseen 5 kpl mielestäsi kaikkein tärkeintä osaamista projektin onnis-

tumisen kannalta. 

 

 

Ohje arvioinnin tekemiseen: 

Kommunikointi osaamisalueella on tunnistettu esimerkiksi osaamiset ”Erilaisten kommuni-

kaatiotapojen ja tyylien käyttäminen” ja ”kommunikaatiokanavien käyttäminen”. Mikäli osaa-

misiin liittyen on haastatteluissa noussut esille tarkentavia asioita, on ne kuvattu osaamisen 

alla nuolimerkein. Nuolet tarkentavat, mitä osaamisella tarkoitetaan. Esimerkiksi ”Teams ja 

sähköpostiviestien lähettäminen” liittyy kommunikaatiokanavien käyttämisen osaamiseen.  

 

Sinun tulee merkitä osaamistasoasi kuvaava numero sarakkeen ”Arvio oman osaamisesi ta-

sosta asteikolla 1-5” värillisiin kenttiin (ei valkoisiin). Viiden projektin onnistumisen kan-

nalta tärkeimmäksi kokemasi osaamisen kohdalle kirjoita ”tärkeä” sarakkeeseen ”Osaaminen 

on tärkeä projektin onnistumisen kannalta”. Katso mallia alla olevasta kuvasta. 
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Osaamisen arviointilomake: 

 

 

Osaamisalue 

 

 

Osaamiset 

Arvio 

oman 

osaamisesi 

tasosta 

asteikolla  

1-5 

Osaaminen 

on tärkeä 

projektin on-

nistumisen 

kannalta 

Kommunikointi Erilaisten kommunikaatiotapojen ja 

tyylien käyttäminen 
  

  Toimeksiannot eri tyyppisille 

ihmisille eri tavalla 

  

 Kommunikaatiokanavien käyt-

täminen 

  

  Teams ja sähköpostiviestien 

lähettäminen 

  

 Keskusteleminen   

 Kuunteleminen   

 Tiedon jakaminen avoimesti   

  Yhteisymmärryksen luominen 

 Palautteen antaminen 

 Tiedottaminen 

 Asioiden läpikäynnit 

 Kannan ottaminen 

 Kysymyksiin vastaaminen 

  

 Tiedon hankinta / Kysyminen   

  Töiden tilanteen ja ongelmien 

selvittäminen 

  

Ihmisten johtaminen Tiimin ja asiakkaan ohjaaminen 

oikeisiin tekemisiin 

  

  Askeleen edellä oleminen / en-

nakointi 

 Työtehtävien jakaminen / dele-

gointi 

 Asioiden näkeminen yläpuolelta 

 Omien vastuualueiden 

hahmottaminen 

 Itseen ja projektiin kohdistuvien 

odotusten ymmärtäminen 

 Roolin vaihtaminen tarvittaessa 

 Vastuullinen, johdonmukainen, 

määrätietoinen ja oikeuden-

mukainen toiminta 

  

 Projektin henkilöiden osaamisen 

hyödyntäminen 

  

  Tiimiläisten vahvuuksien ja 

heikkouksien tunnistaminen 

 Erilaisten ihmisten saaminen 

toimimaan yhteen 

 Ihmisistä parhaan irti saaminen 
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 Yhteishengen luominen   

  Turvallisen ilmapiirin luominen 

 Ilmapiirin tarkkailu 

 Itsensä asettaminen tasaver-

taiseksi muiden kanssa 

  

 Suhteiden rakentaminen ja ylläpito   

  Erilaisten ihmisten kanssa 

toimiminen 

 Tiimiläisten välisen tiedonkulun 

tukeminen 

 Vuorovaikutus asiakkaan, 

tiimin ja sidosryhmien kanssa 

 Yhteistyö 

 Asiakkaan projektiorganisaati-

ossa toimiminen 

 Tiedonvaihto 

  

 Motivointi ja sitouttaminen   

  Palkitseminen 

 Kannustaminen 

 Luottamuksen osoittaminen 

 Tiimiläisten hyvinvointiin 

vaikuttaminen 

  

 Valmentaminen   

  Projektin taustan ja tavoitteiden 

kirkastaminen 

 Projektimaiseen työsken-

telytapaan totuttaminen 

 Projektin roolien selventäminen 

projektiin osallistuville 

  

 Haasteiden ja ongelmien käsittelemi-

nen 

  

  Sovittelijana toimiminen riitati-

lanteissa 

 Nopea reagointikyky 

 Virheistä opiksi ottaminen 

  

 Muutosten johtaminen   

  Muuttuviin tilanteisiin sopeutu-

minen 

  

 Ihmisten lukeminen ja käsittely   

  Ihmistyyppien ja ihmisten käyt-

täytymistapojen tunnistaminen 

  

 Tunteiden hallinta   

  Paineensieto 

 Itseluottamus 

 Negatiivisen palautteen vastaa-

nottaminen ja käsittely 

  

Projektin hallinta Projektin suunnittelu   

  Projektin edellytysten ja toteut-

tamisen raamien ymmärtäminen 

 Tulevaisuuden hahmottaminen 
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 Projektin luonteen 

ymmärtäminen 

 Resurssitarpeiden suunnittelu 

 Projektisuunnitelman tekeminen 

 Työmäärän arviointi 

 Kriittisten polkujen laskeminen 

 Projektin valvonta / ohjaus   

  Palaverien pitäminen 

 Raporttien tekeminen 

 Projektin etenemisen 

seuraaminen 

 Organisointi 

 Priorisointi 

 Analysointi 

 Reagointia vaativien asioiden 

tunnistaminen ja niihin puuttu-

minen 

 Muistioiden kirjoittaminen / 

dokumentointi 

  

 Yritys X:n työkalujen käyttäminen ja 

hallinnollisten tehtävien tekeminen 

  

  Yrityksen prosessien, alustojen 

ja ympäristöjen tunteminen 

 Projektin laittaminen järjest-

elmiin 

 Sivustojen avaaminen 

 Raporttien ajaminen 

 Henkilöiden kiinnittäminen pro-

jektiin 

 Tuloutukset 

  

 Riskien hallinta   

  Riskien tunnistaminen 

 Riskien ehkäisyn toimenpitei-

den suunnittelu 

 Riskien toteutumisen estäminen 

  

 Laajuuden hallinta   

  Kokonaiskuvan hahmottaminen 

 Projektin pilkkominen paloihin 

 Priorisointi 

  

 Ajanhallinta   

  Aikatauluttaminen 

 Projektin edistymisen pei-

laaminen projektisuunnitelmaan 

  

 Talouden / kustannusten hallinta   

  Taloustietämys 

 Projektin talouden kehityksen 

seuraaminen 

 Lukujen raportointi 

 Laskelmien tekeminen 

 Laskuttaminen 

 Talouden työkalujen käyt-

täminen 
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Toimialaosaaminen Liiketoimintakeskustelujen käyminen   

Teknologiaosaaminen Projektissa tehtävän asian 

ymmärtäminen 

  

 

 

 

Kiitos arvioinnin tekemisestä!  

Tallenna word tiedosto ja lähetä se vastauksena viestiin, jossa sinua pyydettiin tekemään 

tämä itsearviointi. 

 


