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The aim of this Thesis was to examine how knowledge management is used
in project management context. Theoretical framework connects project
management and knowledge management main elements (knowledge
acquisition, knowledge retention and knowledge transfer) together into project
lifecycle context. Research was conducted as a qualitative research,
empirical data was collected via personal interviews from group of customers
representatives and suppliers representatives. Both their group portfolio
management representatives were interviewed in a group.

Empirical results were modeled into theoretical framework under knowledge
management elements. Stakeholder management and risk management
were highlighted in knowledge acquisition, integration management and
communication management were highlighted in knowledge retention and
time management and HR management were highlighted in knowledge
transfer. Knowledge retention was experienced as the most difficult phase
among the interviewees. Sub research question examined the barriers and
slow ups for knowledge management elements in project context, findings
were among (lack of) processes, responsibilities and systematics.

Based on literature review and empirical results some recommendations were
given to utilize knowledge management elements in project environment.
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1.	Johdanto		

Kauas on tultu niistä ajoista, jolloin T-mallin Fordin värin sai vapaasti valita,

kunhan valinta oli musta. Tuotteiden ja palveluiden ”mallien ja

värivaihtoehtojen” lisääntyessä ei perinteinen liukuhihnatuotanto enää kykene

vastaamaan tähän muutokseen, pitää tehdä jotain toisin, aloittaa projekti.

Teollisuus- ja palveluyritysten halu tehdä töitä projektimaisesti on lisääntynyt

merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Uusia tuotteita tai palveluita

tulee jatkuvasti ja lisää on kehitteillä sitäkin enemmän, markkinoiden

vaatimuksesta. Linjaorganisaation kylkeen perustettavalla tilapäisellä

projektiryhmällä vastataan usein tähän muutostarpeeseen. Tuotteet tai

palvelut pitää saada eteenpäin nopeasti ja vastata markkinoiden kysytään

jotta liiketoiminta tekee sille määriteltyä perustehtävää, tuottaa voittoa

omistajilleen.

Projektiorganisaatio on tilapäinen kokoonpano, jolla tuotetaan haluttu

lopputuotos määriteltyyn tarpeeseen. Projektilla on aina alku ja loppu, siihen

on varattu tietty määrä rahaa ja resursseja sekä lopputuotteena halutaan

tietynlaista tuotetta, palvelua, voittoa, muutosta tms. ennalta määriteltyä

tulosta. Tuotoksen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa ja osaamista, kenties

jotain sellaista mitä ei aikaisemmin ole tarvittu. Projektin elinkaaren aikana

tietoa ja osaamista pitää hankkia, tietoa pitää pystyä käyttämään ja

kehittämään sekä lopuksi jakamaan projektiorganisaatiossa ja

linjaorganisaatiossa muiden henkilöiden sekä yrityksen käytettäväksi.

Projektijohtamisen elementtejä on useita (johtaminen, integrointi, laajuus,

aikataulu, kustannukset, laatu, HR, viestintä, riskit, hankinnat ja sidosryhmät)

ja jokaisessa niissä tarvitaan tietojohtamisen vaiheita hanki, säilytä ja siirrä.

Yrityksen johdossa ja johtoryhmissä keskustellaan nykyään paljon osaamisen

johtamisesta, tietojohtamisesta, tiedolla johtamisesta sekä määritellään
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ydinosaamista - mikä on yhtiön strateginen osaaminen ja mikä on

tulevaisuuden kilpailuedun tekijä. Läheskään jokaisella kerralla ei mennä

otsikkotasoa syvemmälle ja määritellä mitä konkreettista tehdään tai miten

toimintaa muutetaan jos otetaan tieto konkreettisesti johtamisen välineeksi.

Tietojohtamisen konferenssissa 1995 Chevronin silloinen toimitusjohtaja Ken

Derr puhui:

Tiedon johtaminen on jotain mitä kaikkien yritysten tulee hallita jos heillä on

aikomus kilpailla globaaleilla markkinoilla. Ne jotka oppivat nopeasti ja

kykenevät jakamaan ja käyttämään tietoa organisaatiossa saavat ison

kilpailuedun niihin nähden, joilla ei tätä kykyä ole. Tämä toteutuu sekä itse

luodulla tiedolla että ulkopuolelta hankitulla tiedolla.

Tätä lauselmaa sovelletaan seuraavissa kappaleissa ja tutkitaan miten

tietojohtamisen menetelmiä voidaan menestyksellisesti käyttää projektin

läpiviennissä asiakkaan (hankevastaavan) ja toimittajan (projektipäällikön)

näkökulmista ja mitkä projektijohtamisen osat korostuvat projektin aikana

tietojohtamisen elementeissä.

1.1	Tutkimuksen	tausta	

Projektimaailmassa työ tehdään alusta loppuun määriteltyyn lopputulokseen

rajatussa ajassa ja annetulla budjetilla. Projektissa keskeisessä roolissa on

projektille nimetty projektipäällikkö. Projektipäälliköllä on vastuu koko

projektista, tosin vastuuta voi ja pitää jakaa osaavalle projektiryhmälle.

Projekti toteutetaan jollekin jonkun ehdoilla eli on asiakas ja on toimittaja.

Projektin rajapinnassa, asiakkaan (hankevastaava) ja toimittajan

(projektipäällikkö) vastuuhenkilöillä on suuri vastuu ymmärtää projektin tavoite

ja tehdä yhdessä siitä sen näköinen kun on haluttu. Näkökulma ja omat
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preferenssit tarkastelussa vaikuttavat luodun mielikuvan syntyyn, silti työ pitää

tehdä yhdessä ja tavoitella samaa lopputulosta.

Viimeaikoina tiedon johtaminen projekteissa on kasvattanut kiinnostusta.

Tiedon johtamista projekteissa ovat tutkineet muun muassa Disterer (2002),

oppimisesta ja tiedon johtamisesta Haapalainen (2013), tietojohtamisen

malleista Gasik (2011), tietojohtamisen näkökulmista Christensen ja Bang

(2003). Tiedon hallintoa projektiorganisaatiossa ovat tutkineet muun muassa

Pemsel ja Müller (2012), kompetenssien hallintaa muun muassa Kasvi et. al

(2003), tietojohtamisesta projekteissa ja niitä vertailevia tapoja (benchmark)

Leseura ja Brookes (2004). Tiedon johtamisen menestystekijöitä

projektiorganisaatioissa ovat tutkineet muun muassa Lindner ja Wald (2010),

kriittisiä tekijöitä muun muassa Ajmal et. al. (2008) sekä

liiketoimintaprosessien näkökulmaa Gao et. al (2008).

Tiedon luomisesta projektiorganisaatioissa ovat kirjoittaneet muun muassa

Pemsel ja Widén (2010), Jensen ja Sandstad (1998), Bartsch et. al. (2013),

Wu et. al. (2010) ja moniprojekti organisaatioissa Fong (2008). Tiedon

säilyttämistä ja tiedon (osaamisen johtamisesta) projektiorganisaatiossa on

tutkimusta julkaisseet muun muassa van Donk ja Riezebos (2004), Pemsel ja

Müller (2012), Koskinen (2009) ja Arif et. al. (200). Tiedon jakamista

projektiorganisaatiossa ovat tutkineet muun muassa Ajmal ja Koskinen

(2008), Fernie et. al. (2003) ja Koskinen (2009) sekä hyödyntämistä Schindler

ja Eppler (2003).

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tiedon johtamisen kolmea

peruselementtiä: tiedon hankkimista, tiedon säilyttämistä ja tiedon jakamista

projektikontekstissa asiakkaan ja toimittajan näkökulmasta. Kirjallisuudesta

löytyy paljon tutkimusta tietojohtamisesta ja sen eri osista sekä projekteista ja

projektien tietojohtamisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tätä

kokonaisuutta haastattelemalla asiakkaan edustajaa sekä toimittajan
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edustajaa samasta projektien toteuttamisen toimintaympäristöstä. Vastaavaa

asiakas-toimittaja näkökulmien selvitystä ei kohdeyrityksen toimialalla ole

aikaisemmin tutkittu molempien osapuolten näkökulmasta.

1.2	Tutkimuksen	keskeiset	käsitteet	

Tutkimuksessa esillä olevat termit joista lyhyt kuvaus ohessa:

Projekti: Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn

kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi tietyssä

ajassa ja valituilla resursseilla, muokattu Pelin (2011)

määritelmästä.

Projektin johtaminen: Projektin johtaminen on projektin suunnittelun,

 organisoinnin, seurannan ja hallinnan toteuttamista,

jossa kaikkia osatekijöitä pitää johtaa nimetyn

organisaation avulla, jotta saavutetaan projektille

asetetut tavoitteet turvallisesti määritellyn ajan,

budjetin, laajuuden ja laatuvaatimusten rajoissa.

IPMA (2013)

Tieto:  Tieto syntyy henkilökohtaisen kokemuksen ja

tulkinnan kautta vastaanotetusta informaatiosta,

synnytetty tieto auttaa tulkitsemaan uutta

informaatiota, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus

edesauttavat uuden tiedon syntymistä, mukaillen

Dawenport & Prusak (2000).

Tietojohtaminen: Tietojohtaminen on prosessi, joka auttaa yritystä

löytämään, valitsemaan, järjestämään ja välittämään

tärkeää informaatiota ja kokemusta joita tarvitaan
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ongelmanratkaisutilanteissa, dynaamisessa

oppimisessa, strategisessa suunnittelussa sekä

päätöksenteossa. Babita et. al. (2000)

1.3	Tutkimuksen	tavoitteet	ja	tutkimusongelma	

Tutkimuksessa selvitetään miten asiakkaan edustaja (hankevastuullinen) ja

toimittajan edustaja (projektipäällikkö) näkevät tietojohtamisen eri osa-alueet

projektin johtamisen välineinä. Miten heidän näkemyksestä tapahtuu tiedon

hankkiminen joko ostamisen tai tiedon luomisen prosessina, miten tietoa

säilytetään ja osaamista johdetaan organisaatiossa sekä miten projektissa

hankittu tai kehitetty tieto laitetaan liikkeelle ja jaetaan muiden käytettäväksi.

Alatutkimuskysymyksenä kartoitetaan esteitä ja hidasteita tietojohtamiselle

projektiympäristössä, mistä esteet ja hidasteet syntyvät, mitkä ovat

tyypillisempiä tapauksia ja miten hankevastaava ja projektipäällikkö voivat

omalla toiminnallaan estää näiden toteutumisen.

Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa asiakkaan ja toimittajan näkemykset

tietojohtamisen menetelmistä projektissa sekä antaa heille sekä

Alatutkimuskysymys:

Mitä esteitä tai hidasteita on tiedon hankkimiselle, säilyttämiselle
ja siirtämiselle asiakas-toimittaja projektiympäristössä?

Päätutkimuskysymys:

Miten tietojohtamisen osa-alueet: tiedon hankinta, tiedon
säilyttäminen ja tiedon siirtäminen näkyvät asiakas-toimittaja
projektiympäristössä?
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kirjallisuudesta että empiriasta koottujen löydösten perusteella suosituksia

toimintaa tehostavista menetelmistä sekä käytännöistä.

1.4	Tutkimuksen	teoreettinen	viitekehys	

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä halutaan yhdistää projektin

elinkaariajattelua, siihen liittyvää tietojohtamisen näkökulmaa sekä

johtamisen painopisteitä ja osa-alueita. Tietojohtamisen näkökulmat näkyvät

projektin elinkaaressa osittain päällekkäisinä, selkeää rajanvetoa ei ole

mielekästä etsiä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kahdesta osatekijästä

1. Projektin johtaminen

2. Tietojohtamisen kolme peruspilaria: tiedon hankinta, tiedon

säilyttäminen sekä tiedon siirto.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on esitetty kuvassa 1

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kohdeyritys sekä PMI 2013).

Tietojohtamisen elementtien jako projektin elinkaaren vaiheisiin ei ole

absoluuttinen sillä tiedon hankintaa, säilyttämistä ja siirtoa tapahtuu kaikissa
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projektin elinkaaren vaiheissa. Johtamisen näkökulmasta projektin

toteutuksen kohdalla johtamista tarvitaan suhteessa eniten elinkaaren muihin

vaiheisiin verrattuna. Projektin johtamisen osa-alueiksi on taustalle otettu

mukaan PMI:n (2013) määriteelmät projektijohtamisen osa-alueet: projektin

johtaminen, integroinnin hallinta, laajuuden hallinta, aikataulun hallinta,

kustannusten hallinta, laadun hallinta, HR hallinta, viestinnän hallinta, riskien

hallinta, hankintojen hallinta ja sidosryhmien hallinta. Voidaankin sanoa, että

jokaisen projektijohtamisen osa-alueen sisällä voidaan mikrotasolla

sovellettuna käyttää tietojohtamisen elementtejä, esimerkiksi: aikataulun

hallinnassa oleellista on hankkia tarvittavat lähtötiedot aikataulun

muodostamiseksi, säilyttää aikataulun hallintaan liittyvää osaamista,

menetelmiä ja tietotaitoa projektin aikana sekä lopuksi siirtää parhaita oppeja

seuraavaan projektiin tai linja-organisaation käytettäväksi jotta aikataulun

hallintaan liittyvä osaaminen jalostuu entisestään seuraavassa projektissa.

Viitekehyksen pääkuva mallintaa makrotason tarkastelua, jossa kuvataan

ylätasolla asiakas-toimittaja projektissa vallitsevat muuttujat.

1.5	Tutkimuksen	rajaus	

Tutkimuksessa tarkastellaan hankevastuullisen ja projektipäällikön

näkemyksiä projektin tietojohtamisessa. Osaa kysymyksistä keskustellaan

myös hankevastaavien ja projektipäälliköiden portfoliovastaavien kanssa.

Projektiryhmät, hankeryhmät, omistajat ja muut jäsenet jätetään

tutkimuksessa sivummalle. Tutkimuksessa keskitytään tietojohtamiseen

tutkimuskenttään, jolloin yrityksen johtamisen seuraavat teoreettiset käsitteet

jätetään sivummalle: osaamisen johtaminen, oppiva organisaatio ja

ydinosaamiset. Johtamisen teoriassa nämä neljä tutkimuskenttää ovat tosin

hyvin lähellä toisiaan joten eittämättäkin niistä löytyy yhteisiä tekijöitä ja

päällekkäisyyksiä joita ei haluta tietoisesti rajata pois tutkimuksen

mielekkyyden johdosta. Projektijohtamisen osatekijät PMI:n (2013) listauksen

mukaan eivät ole haastattelututkimuksen kohteena eivätkä henkilötasolla
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analysoitavina. PMI (2013) kattavassa kirjassa (yli 500 sivua)

projektijohtamisen osatekijöitä on tarkasteltu laajalti, tietojohtamisen

pääkategorioiden lisääminen jokaiseen olisi mahtava saavutus, mutta ei

lähellekään tämän tutkimuksen kokoinen urakka.

1.6	Tutkimuksen	sisältö	

Kappaleessa 1 esitetään tutkimuksen taustoja, tutkimusongelma kuvataan

päätutkimuskysymyksenä sekä alatutkimuskysymyksenä ja määritellään

tutkimuksen keskeiset käsitteet. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

mallinnetaan kuvaksi sekä rajataan tutkimuskohteeseen kuuluvat näkökulmat

tutkimuksen ulkopuolelle.

Kappaleessa 2 tarkastellaan projektin johtamisen kirjallisuutta. Alussa

tutkitaan projektia käsitteenä ja miten määritelmät ovat eläneet aikojan

saatossa aina 1950 luvulta nykypäivään. Seuraavassa osiossa keskustellaan

projektista organisoitumisen näkökulmasta ja mitä eri organisaatiotasoja

voidaan löytää projektimaailmasta ja mitä tarkoittaa projektin näkyvät jäsenet

sekä miten näkymättömät jäsenet vaikuttavat projektissa. Lopuksi käydään

läpi projektijohtamisen osatekijöitä PMI (2013) kattavan teoksen sekä

Schwalben (2013) samaa asiaa käsittelevä visuaalisen luonnoksen avulla.

Kappaleessa 3 tarkastellaan osaamisen, oppimisen ja tiedon kirjallisuutta.

Alkuosassa käsitellään osaamista sekä liiketoimintakontekstissa että

organisaatiopsykologian näkökulmista. Samassa yhteydessä annetaan

ehdotus osaamisen muodostumisen osatekijöistä ja esimerkkejä näihin.

Toisessa osiossa tarkastellaan oppimista kasvatuspsykologisesta sekä

projektiorganisatorisesta näkökulmasta. Kolmannessa osiossa keskustellaan

klassisista Polanyin sekä Nonaka:n ja Takeuchi:n tutkimuksista tiedon

luonteesta. Neljännessä osiossa tutkitaan projektitoimintaa epistemologisesta
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näkökulmasta tiedon käsitteeseen sekä vertaillaan kolmea eri epistemologista

näkökulmaa projektimaailmaan.

Kappaleessa 4 tarkastellaan projektien tietojohtamisen kirjallisuutta. Kappale

aloitetaan tarkastelemalla tietojohtamisen teoreettisia tarkastelunäkökulmia ja

esitetään kolme peruspilaria tietojohtamiseen: tiedon hankinta, tiedon

säilyttäminen sekä tiedon siirtäminen. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan

näistä jokaista kohtaa kirjallisuuden tutkimusten kautta projektikontekstissa.

Kappaleessa 5 esitetään tutkimuksen empiirinen osuus. Kappale aloitetaan

kohdeyrityksen kuvaamisella ja siirrytään kuvamaan tutkimuksessa käytettyjä

tutkimusmenetelmiä ja tiedonkeruun strategiaa. Kappaleen lopuksi esitetään

tutkimustulokset hankevastaavien, projektipäälliköiden sekä

portfoliovastaavien näkökulmista.

Kappaleessa 6 esitetään tutkimuksen yhteenvetoa ja pohdintaa. Laadullisen

haastattelututkimuksen tuloksia pohditaan suhteessa kirjallisuuden

tutkimukseen päätutkimuskysymyksen sekä alatutkimuskysymyksen

kannalta. Lopuksi annetaan suosituksia kohdeyritykselle sekä keskustellaan

mahdollisista jatkotutkimuksen aihealueista.
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2.	Projektin	johtaminen	asiakas-toimittaja	projekteissa	

2.1	Projekti	käsitteenä	

Projektin määritelmiä on annettu projektijohtamisen kehittymisen aikana

useita, toisiaan sivuavia ja toistaan täydentäviä. Kaikissa määritelmissä on

mukana projektin ainutkertaisuuden ja ennalta määritellyn ajan ja

kustannusten mukaan tehtyjä kuvauksia. Projektilla on aina alku ja loppu,

siihen on varattu tietty määrä rahaa ja resursseja sekä lopputuotteena

halutaan tietynlaista tuotetta, palvelua, voittoa, muutosta tms. ennalta

määriteltyä tulosta.

1950 luvun taitteessa siirtyminen isojen erien massatuotannosta enemmän

kertaluotoisiin tuotteisiin ja pidemmälle räätälöityihin, pienempiin tuote-eriin loi

kasvua projektiperusteisille organisaatioille (Turner and Keegan, 1999 ja

Koskinen 2009).  Määritelmät ovat eläneet 1960 luvun projektin nopeasta

suoritusorientaatiosta 1990 luvun kriittisen polun osatekijöiden ajastusmalliin

ja edelleen 2000 luvun alun strategisen kokonaisprojektihallinnan suuntaan

(mukaillen Ingason ja Jónasson 2009).

Projekteja esiintyy yrityksen kaikilla organisaatiotasoilla. Projektitoiminta on

tavallaan poikittainen yrityksen muihin toimintoihin nähden. Projekteja voi olla

yrityksen hallinnossa, tuotannossa, kehitystoiminnassa, markkinoinnissa jne.

Sisällöltään ja luonteeltaan projektit voivat olla hyvinkin erilaisia. Pelin (2011)

Tässä työssä projekti määritellään seuraavasti Pelin (2011) määritelmää

täydentäen:

Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuloksen

aikaansaamiseksi tietyssä ajassa ja valituilla resursseilla
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Projektin elinkaari voidaan esittää oheisella yleisellä yksinkertaistetulla

mallilla, kuva 2. Kuvassa 2 G tarkoittaa välitarkastelua (Gate), jossa

päätetään jatketaanko seuraavaan vaiheeseen ja millä edellytyksillä,

täyttyvätkö edellisen vaiheen tavoitteet ja onko tulevasta riittävästi tietoa.

Kuva 2. Projektin tyypillinen elinkaari (mukaillen kohdeyrityksen ohjeesta 2014).

2.2	Projektiorganisaatiot	

Projektiorganisaatio on projektin toteuttamista varten muodostettu

tarkoituksenmukainen organisaatio. Henkilöt ovat mukana

projektiorganisaatiossa määräajan, jonka jälkeen he siirtyvät takaisin

linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Pelin (2011). Linjaorganisaatio

kuten ympäröivä maailmakin muuttuvat ajan mittaan, jolloin

projektiorganisaatioiden on sopeuduttava muutokseen muuttamalla omaa

rakennetta ja kokoonpanoa ympäristön tarpeiden mukaisesti. Ympäristön

muutokset luovat sekä mahdollisuuksia että esteitä projektiorganisaation

menestymiselle (Koskinen 2009).

Projektiorganisaatiossa voi Brinenrin ja Reynoldsin (1999) mukaan olla

kahdenlaisia jäseniä

1) Näkyvät jäsenet: projektiin nimetyt henkilöt, joko tilapäisesti tai

vakituisesti
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2) Näkymättömät jäsenet: projektiorganisaation takana tai tukena toimivat

henkilöt tai organisaatiot, jotka omalla kontribuutiollaan vaikuttavat

projektin lopputulokseen ja etenemiseen.

Näkyvistä jäsenistä merkittävin vastuu on projektiin nimetyllä

projektipäälliköllä. Projektipäällikkö kokoaa itselleen projektiryhmän projektin

toteuttamista varten ennalta määriteltyjä tavoitteita vasten. Projektipäällikkö

vastaa projektiryhmän toiminnasta ja raportoi etenemisestä projektin

omistajan johtoryhmälle ollen itse osa johtoryhmää.

Projektipäällikkö voi omassa roolissaan olla osana usean projektin

kokonaisuutta, hanketta. Hankkeessa voi olla mukana useita samanaikaisia

ja/tai peräkkäisiä projekteja, joita hallinnoin sama omistaja. Hankkeessa,

monirojekti tilanteessa, useat projektit kuormittavat yhteisiä resursseja ja

asiantuntijaryhmiä jolloin hankkeelle tarvitaan yhtenäinen suunnittelu ja

ohjauskäytäntö (Pelin 2011). Pelinin (2011) mukaan moniprojekti tilanteessa

henkilöistä laaditaan ennakkoon ns. resurssipooli, jossa on tarvittavat

henkilötiedot (nimi, tuntihinta, kustannuspaikka jne.), tällöin näitä tietoja ei

tarvitse erikseen projektille antaa vaan ne voidaan suoraan hakea

resurssipoolista. Projektitoimisto on erityisesti moniprojektihallintaan ja

projektien organisointiin, koordinointiin ja läpivientiin perustettu toiminto tai

organisaatio yhtiön sisällä. Projektitoimistolla voi olla muun muassa seuraavia

tehtäviä, Pemsel ja Wiewiora (2013): kokemusten arkistointi (lessons

learned), koulutuksen/työpajojen ja seminaarien organisointi, muodollisten ja

epämuodollisten sosiaalisten tapaamisten järjestäminen, valvonta ja laadun

tarkkailu sekä projektien standardit ja ohjeistus.

Organisaation ulkoisissa projekteissa tilaajaorganisaatio (asiakas) saa

"tilauksen" toimittavalta organisaatiolta vastineeksi projektilleen

toteutusvastuullisen henkilön ja toimittajan organisaation, jotka yhdessä ovat

vastuussa projektin toteuttamisesta. Projektin toteuttavalla taholla on
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vastaavat näkyvät ja näkymättömät jäsenet toteutusorganisaatiossaan.

Urakoitsijat, viranomaiset, suunnittelijat, konsultit ja organisaation

tukitoiminnot kuuluvat tähän toimittajan näkymättömään jäsenmäärään.

Asiakkaan ja toimittajan yhteistyöstä on Haapalainen (2013) maininnut

osuvasti" Yleisesti rakennusprojekteissa asiakasta ei pidetä tulevan

rakennuksen asiantuntijana, mutta voiko sähkösuunnittelija tietää

luokkahuoneen tarpeen paremmin kuin tuleva luokan opettaja".

Kuvassa 3 on esitetty projektihallinnan hierarkia ja aikajänteet yleisellä

tasolla.

Kuva 3. Projektijohtamisessa käytettyjä määritelmiä ja aikajänteitä (mukaillen Pelin 2011).

2.3	Projektijohtamisen	osatekijät	

Projektijohtaminen ammattina ja hankittuina pätevyyksinä on lisääntynyt

merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 2009 tehdyssä tutkimuksessa

(Ingason ja Jónasson) todettiin muun muassa 1969 perustetun

kansainvälisen PMI® (Project Management Institute) sertifioitujen

projektipäälliköiden määrän olleen 10 000 vuonna 1998 ja 100 000 vuonna

2004. PMI® vuosikertomuksen (2012) mukaan sertifioituja ja heille

vapaaehtoisesti rekisteröityjä projektipäällikköjä oli jo noin 500 000 vuonna

2012. Toinen kansainvälisiä projektijohtamisen sertifikaatteja antava laitos on
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vuonna 1965 perustettu IPMA (International Project Management

Association) joka ilmoitti (2013) tilastoissa heillä olevan jäsenenä noin

170 000 rekisteröityä projektijohtamisen ammattilaista. Tässä työssä

käsitellään projektin johtamista IPMA (2013) määritelmän mukaan, jossa

Projektin johtaminen on projektin suunnittelun, organisoinnin, seurannan ja

hallinnan toteuttamista jossa kaikkia osatekijöitä pitää johtaa nimetyn

organisaation avulla, jotta saavutetaan projektille asetetut tavoitteet

turvallisesti määritellyn ajan, budjetin, laajuuden ja laatuvaatimusten rajoissa.

Projektihallinnan tärkeinä osatekijöinä PMI (2013) listaa seuraavat pääkohdat

kirjassaan Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)

Projektin johtaminen: Projektin johtaminen on tiedon, taitojen, työkalujen ja

tekniikoiden käyttämistä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Integroinnin hallinta: Projektin integroinnin hallinta tarkoittaa kaikkien niiden

projektien osatekijöiden ja prosessien osien yhteistä määrittelyä,

yhtenäistämistä ja yhdenmukaistamista valitun projektin sisällä jotta päästän

haluttuun tavoitteeseen.

Laajuuden hallinta: Projektin laajuuden hallinta tarkoittaa niiden valittujen, ja

vain ennalta sovittujen, prosessien ja työvaiheiden hallintaa, jotta projekti

saadaan suoritettua onnistuneesti.

Aikataulun hallinta: Aikataulun hallinta tarkoittaa niiden osa- ja

kokonaisprosessien hallintaa joissa on ennalta määritellyt aikataulutavoitteet

jotta kokonaisaikataulu tulee toteutumaan.

Kustannusten hallinta: Projektin kustannusten hallinta tarkoittaa

suunnittelun, selvityksen ja toteutuksen budjetointia, rahoituksen tarkastelua
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ja kaikkien kustannusten hallitsemista, jotta projekti pysyy suunnitellussa

kustannusraamissa.

Laadun hallinta: Projektin laadunhallinnassa varmennetaan yhteisesti

sovittujen menetelmien, toimintatapojen ja vastuujaon käytöstä projektin

aikana jotta sovitut tavoitteet tulevat täytetyksi. Laadun hallinnassa käytetään

sovittuja periaatteita ja ohjeistusta halutun laadun toteuttamiseksi, tuetaan

jatkuvaa laatuprosessin parantamista sekä vaaditaan ja tarkistetaan sovitun

laadun toetutuminen.

HR hallinta: Henkilöstöasioiden johtamiseen kuuluu projektitiimin

rakentamien ja organisointi sekä organisaation johtaminen. Organisaation eri

osaamisten kartoittaminen, tarvittavan osaamisen hankkiminen ja osaamisen

johtaminen projektin aikana sekä tarvittavien sopimusten, vastuiden ja

velvollisuuksien hoitaminen kuuluu HR asioiden hallintaan.

Viestinnän hallinta: Viestinnän hallintaa kuuluu kaikki projektin eri

osavaiheiden tietojen täsmällinen ja oikea-aikainen suunnittelu, kerääminen,

jalostaminen, jakaminen, taltiointi, vastaanottaminen, hallinta, seuranta ja

viestiminen projektin ja sidosryhmien henkilöille. Viestinnän hallinnan on

arvioitu olevan isoin yksittäinen osa-alue projektin hallinnassa.

Riskien hallinta: Prosessien riskien hallinnassa tunnistetaan mahdolliset

riskit, analysoidaan riskejä, tehdään varautumissuunnitelmat sekä

muodostetaan riskien hallintastrategia. Projektin riskien hallinnan tavoitteena

on lisätä positiivisten tapahtumien todennäköisyyttä sekä varautua

negatiivisiin tapahtumiin projektin elinkaaren aikana.

Hankintojen hallinta: Projektin hankintojen johtamisessa varmistetaan oikeat

toimintatavat tavaroiden ja palveluiden sekä työsuoritteiden hankkimiseksi

projektiorganisaation ulkopuolelta. Hankintojen hallinnassa vastataan
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hankintojen määrittelystä ja sopimusten hallinnasta sekä valvotaan

sopimusvelvoitteita yhteistyökumppanien kanssa.

Sidosryhmien hallinta: Projektin sidosryhmien hallinnassa tunnistetaan ne

tahot, organisaatiot ja ihmiset, jotka ovat joko suoraan sidoksissa tai

välillisesti tekemisissä projektin kanssa. Sidosryhmien odotusten analysointi,

heidän vaikutus projektin kulkuun sekä hallintastrategian muodostaminen

sidosryhmien huomioimiseksi ja osallistamiseksi päätöksentekoon kuuluu

sidosryhmien hallinnan tehtäviin. Sidosryhmien hallinnassa pidetään yllä

jatkuvaa keskustelua eri sidosryhmien kanssa, jotta ymmärretään heidän

tarpeet ja odotukset sekä ennakoidaan mahdolliset konfliktitilanteet.

Sidosryhmien hallinta tulisi olla yksi tärkeimmistä projektin aikaisista

tekemisistä.

Schwalbe (2013) käyttää samaa jaottelua ja nimeää vastuut ydintoimintoihin

sekä tukitoimintoihin. Vastuut on esitetty kuvassa 4.

Scope Aika Kustannus Laatu

HR Viestintä Riskit Hankinta

Projektin  tehtävien ja vastuiden integrointi

ASIAKAS
Tarpeet
Toiveet

Oletukset
Odotukset

Onnistunut
projekti

Ydintoiminnot

Tukitoiminnot

Työkalut

&

Menetel
mät

Kuva 4. Projektijohtamisen osatekijät (Schwalbe 2013).
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3.	Osaaminen,	oppiminen	ja	tieto	projektityöskentelyssä	

Osaaminen ja tieto ovat saman lantin kaksi puolta. Tieto on osaamisen

sisältö, joka muodostuu oppimisen kautta. Ilman tietopohjaa ei hyvän

suorituksen synnyttävää osaamista voi olla. Vartiainen et. al (2003)

3.1	Osaaminen	

Kerron minulle niin minä unohdan. Opeta minua niin minä muistan. Osallista

minua niin minä opin.

Benjamin Franklin

Osaaminen on oppimisen tulosta, sillä on kohde ja se sisältää toimintatavan

tai joukon toimintatapoja, joilla tavoitteeseen pyritään. Osaamista on koko

yrityksen tai organisaation tasoista, yhteisöllistä tai yksilöllistä sen mukaan,

mitkä ovat toimintavaatimukset ja toimintaa osallistuvien ihmisten määrä.

Vartiainen et. al. (2003)

Inhimillinen pääoma on yksi kolmesta yrityksen aineettoman pääoman

tekijöistä: inhimillinen pääoma, rakennepääoma ja suhdepääoma. Lönnqvist

et. al. (2005) mukaan osaaminen, henkilöominaisuudet, asenne, tieto ja

koulutus ovat osa inhimillistä pääomaa. Lönnqvist et. al. jakavat osaamisen

edelleen kategorioihin seuraavasti, mukaillen Viitalan (2005) aikaisempaa

jaottelua

· Substanssiosaaminen: tarkoittaa oman ammattialan osaamista eli

kyseiselle liiketoiminnalle erityistä asiaosaamista

· Liiketoimintaosaaminen: tarkoittaa perustietämystä eri aloilta, kuten

esimerkiksi taloudesta ja rahoituksesta, markkinoinnista, strategisesta
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suunnittelusta, operatiivisesta johtamisesta, henkilöstöjohtamisesta,

tuotannosta ja tuotekehityksestä

· Organisaatio-osaaminen: tarkoittaa yrityksen sisäisten ja ulkoisten

verkostojen tuntemista. Organisaatio-osaaminen ratkaisee usein sen,

kuinka tehokkaasti henkilön oman alan osaaminen kanavoituu

yrityksen osaamiseksi.

· Sosiaaliset taidot: tarkoittavat niitä taitoja, joiden avulla henkilö

onnistuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa. Ne

määrittelevät myös, kuinka hän kykenee ymmärtämään, ohjaamaan ja

motivoimaan muita sekä pystyy yhteistyöhön yksilö- ja ryhmätasolla.

Sosiaalisiin taitoihin sisältyy persoonallisuuden piirteitä, kuten

empatian kyky, mutta myös selkeästi opittavia asioita, kuten

keskustelutaito ja kokoustekniikka.

Työ- ja organisaatiopsykologiassa osaamisen elementit, tiedot; taidot; kyvyt ja

persoonallisuus, on mallinnettu ns. KSAO-mallilla (knowledge, skills, abilities

and other personal factors). KSAO malli on esitetty kuvassa 5. Kuvan

mukaisesti psykologian kannalta katsottuna henkilön persoonallisuus

vaikuttaa suhteessa eniten osaamisen muodostumiseen.

Kuva 5. KSAO malli työ- ja organisaatiopsykologiassa (Niittamo 2003).

Persoonallisuus

Tiedot Taidot

Kyvyt
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Strategisen johtamisen ja liiketoiminnan näkökulmasta yritykselle on tärkeää

ydinosaamisen tunnistaminen ja ydinosaamisen pitäminen kilpailuedun

säilyttämiseksi. Ydinosaaminen on sitä osaamista, jolla yritys erottautuu

muista markkinoilla toimivista tekijöistä ja pystyy ylläpitämään kilpailuetua tai

luomaan uutta liiketoimintaa muita nopeammin. Gary Hamel ja C. K. Prahalad

ovat kenties tunnetuimpia ydinosaamisesta julkaisseita tutkijoita ja tämän

strategisen suuntautuneisuuden usein lainattuja nimiä.

Projektin tietosisällön sanotaan koostuvan kolmesta perustekijästä: parhaat

käytännöt, riskit ja osaaminen. Vartiainen et. al. (2003) pitävät osaamista

yhtenä projektin onnistumisen kannalta kriittisenä osatekijänä.

Osaamista voidaan kuvata erilaisten teorioiden (esimerkiksi Otala 2008 ja

Viitala 2005) ja kirjallisuuden (esimerkiksi Sydänmaanlakka 2005 ja

Vartiainen 2003) innoittamana esimerkiksi kuvan 6 osatekijöiden avulla.

Kuva 6. Osaamisen syntymisen osatekijöitä (mukaillen Otala 2008 ja Sydänmaanlakka 2005).

Osaamisen jonkun osatekijän ollessa nolla ei osaamista synny, eli jokaisesta

osatekijästä pitää olla jotain tietoa/tausta olemassa, jotta osaamista

kokonaisuutena olisi olemassa. Kuten mainittiin aikaisemmin, osaaminen on

ajan suhteen muuttuva eli jokainen osatekijä muuttuu ajan suhteessa ja siten

myös osaaminen muuttuu, joko nousee tai laskee.
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Muutamia esimerkkejä osatekijäistä:

Teoria: Koulutus, kurssit, kuultu/nähty/havaittu.

Kokemus:  Käytännön tekemisen kautta saatu osaaminen, muiden

kollegoiden kanssa käydyt keskustelut, virheistä oppiminen,

muiden kouluttaminen, tehdyt projektit.

Motivaatio: oma halu oppia uutta, palkitseminen, etenemismahdollisuudet

uralla, status/asema työyhteisössä,

Ympäristö:  työyhteisö, työympäristö, työhyvinvointi, esimiestyö, lait,

asetukset, kulttuuri, teknologia, taloustilanne, politiikka

3.2	Oppiminen	

Jos minun pitäisi tiivistää koko oppimispsykologia vain yhdeksi periaatteeksi

sanoisin näin: Tärkein oppimiseen vaikuttava tekijä on se, mitä oppija jo

tietää. Ota tästä selvää ja opeta häntä tästä lähtökohdasta käsin.

David Ausubel 1968

Kasvatuspsykologisesta näkökulmasta oppimisella on kaksi vallitsevaa

käsitystä:

1. Tiedostamaton oppiminen perustuu behavioristiseen

oppimisnäkemykseen, jonka mukaan opettaja siirtää tiedon oppijan

päähän, oppija itse on passiivinen. Oppimiseen vaikuttavat ympäristö,

joka antaa ärsykkeet oppimiseen, sekä keppi ja porkkana. Otala

(2008). Vanhanen (2008) tuo esille behavioristisen oppimiskäsityksen,

jonka mukaan oppiminen on käyttäytymisen muutos eli reaktio, jonka

ulkoinen ärsyke saa aikaan.

2. Tietoinen oppiminen perustuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.

Konstruktiivinen oppimiskäsite on kattokäsite tämän päivän vallassa
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oleville oppimiskäsityksille kuten kognitiivinen, humanistinen,

kokemuksellinen ja sosiaalinen oppimiskäsitys. Konstruktiivinen

oppimiskäsitys pitää oppijaa aktiivisena, tavoitteeseen pyrkivänä ja

palautehakuisena. Se pitää tärkeänä oppijan tunteita, tunnetiloja,

uskomuksia ja asenteita. Otala (2008).

Osaaminen syntyy oppimalla. Mitä nopeammin osaaminen vanhenee, sitä

tärkeämpää on oppiminen. Oppiminen on pysyvä muutos ihmisen tai

organisaation toiminnassa tai ajattelussa. Otala (2008). Ympäristön ja

liiketoiminnan muutoksessa se mitkä on osamaista tänään voi olla viiden

vuoden päästä jo vanhentunutta, siksi jatkuva oppiminen ja osaamisen

ylläpito on menneisiin vuosikymmeniin verrattaessa entistä tärkeämpää.

Oppija on itse vastuussa oppimisestaan. Oma aktiivisuus edellyttää tietoa

siitä, mitä pitää oppia ja ymmärrystä siitä, miksi tätä oppia tarvitaan. Näistä

syntyy motivaatio ja tarve oppia. Uutta tietoa opitaan käyttämällä aiemmin

opittua. Oppiminen tapahtuu siis tekemisen kautta. Verkko-Tutor (2005)

Organisaation oppimisessa on kyse mahdollisimman nopeasta yhteisen

näkemyksen luomisesta ja sen soveltamisesta yhteiseen tekemiseen. Mitä

useamman henkilön kokemus saadaan yhteiseen näkemyksen

synnyttämisprosessiin mukaan, sitä nopeammin kyetään luomaan uutta

osaamista ja uutta toimintaa. Nykyinen toimintaympäristö on niin

monimutkainen, että yksittäinen ajattelu tai näkökulma on väkisinkin liian

kapea. Otala (2008)
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3.3	Tieto	

”A man has no ears for that to which experience has given him no access”

Friedrich Nietzsche

Osaamisen tärkein perusta on tieto, vaikka se yksinään ei vielä tuotakaan

taitavaa työsuoristusta. Tieto kanavoituu näkyväksi toiminnaksi vain, jos sen

haltija osaa soveltaa tietoa eli siihen liittyy taito ja jos hän on motivoitunut sen

mukaiseen toimintaan. Viitala (2005).  Tieto laajenee ajan mittaan

kokemuksen mukana, aikaisemman kokemuksen avulla voidaan rakentaa

uutta tietoa aikaisemman päälle: tieto syntyy henkilökohtaisen kokemuksen ja

tulkinnan kautta vastaanotetusta informaatiosta. Tiedon sanotaan olevan

merkityksellistä vasta kun se on tulkittu, eli ilman tulkintaa se on vain dataa tai

informaatiota.

Tiedolla on luonnehdittu olevan kahtalainen olemus, tieto voi olla näkyvässä

muodossa esimerkiksi kirjoissa ja manuaaleissa tai se voi olla

näkymättömässä, hiljaisessa muodossa yksiköiden tai organisaatioiden

hallussa. Michael Polanyi määritteli hiljaisen tiedon luonnetta toteamalla

"ihminen tietää aina enemmän kuin pystyy kertomaan".  Näkyvää tietoa

voimme jakaa ja sitä voidaan tallentaa, näkyvän tiedon avulla voimme välittää

kertomuksen, ohjeen tai oppaan toisille samassa standardimuodossa.

Tiedon luomisen prosessissa palataan usein klassiseen SECI malliin, Nonaka

ja Takeuchi (1995), jossa keskiössä on hiljaisen tiedon ja explisiittisen tiedon

vuorovaikutuksen kautta muodostettu uusi tieto. Tiedon luomisessa oleellista

on vuorovaikutus toisten ihmisten tai yhteisöjen kanssa, jakamalla ja

vertaamalla kokemuksia ja näkemyksiä aikaisemmin opitusta voidaan

sosiaalisessa kontekstissa luoda uutta tietoa, jota voidaan jakaa eteenpäin

keskusteluissa tai muistioissa. Wu et. al. (2010) käsittelevät SECI mallia

ontologisesta näkökulmasta ja esittävät moniulotteisen OS (ontologinen
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SECI) tiedonluomisen mallin yksilön - ryhmän - organisaation - ja

liiketoimintayksikön laajuudessa. OS teorian keskiössä on oppimisen spiraalin

jatkuva laajentaminen mainituissa eri organisaatiotasoissa ajan suhteessa.

Fernie et al. (2003) esittää tunnetun teesiin 20/80 tiedon luonteeseen

liitettynä: 20 % tiedosta on kirjattua ja koodattua tietoa ja 80% on

kokemusperäistä tietoa, jolloin esimerkiksi tietojärjestelmiin tallennettu tieto

edustaa vain 20% kokonaistiedon määrästä.

3.4	Projektityö	epistemologisesta	näkökulmasta	

Epistemologia, tietoteoriaan pohjautuva tieteenfilosofia, sisältää tiedon

luonteen ja muodon tutkimisen, tutkii hankintaedellytyksiä ja pohtii mitä on

tietäminen. Organisatorinen epistemologia sisältä analyysin ja teorian

rakenteen siitä miten ja miksi organisaatio, kuten projektiorganisaatio, oppii ja

käyttää osaamista. Organisatorinen epistemologia käsittelee ydinkysymyksiä

kuten ”Mitä on tieto? Miten tieto kehittyy? Missä olosuhteissa tietoa kehittyy?”

(mukaillen Koskinen 2009, Von Krogh and Roos 1996)

Kognitiivinen epistemologia projektiorganisaatiossa

Kognitiivinen epsitemologia perustuu ajatukseen, että mieli pystyy

muodostamaan olemassa olevaan (projektin) maailmankuvaan uuden

(projektin) maailmankuvan ulkopuolelta tulevan uuden informaation avulla.

Mitä enemmän uutta informaatiota tulee, sitä tarkemmaksi mieli muodostaa

uuden maailmankuvan yhdistelemällä aikaisempia kokemuksia ja tietoja

uuteen tietoon. Koskinen (2009) tiivistää ”keräämällä tietoa ympäröivästä

maailmasta aivot tallentavat faktoja ja yhdistelevät niitä aikaisempiin

kokemuksiin ja luovat tai tarkentavat uuden maailmankuvan” ja jatkaa” mikä

ihmisissä eroaa, on heidän kykynsä mallintaa maailmankuvia”.

Projektien aikana tietoa liikkuu jatkuvasti paljon projektin sisällä, projektien

välillä, projektien ja yrityksen muun organisaation välillä sekä henkilöiden
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välillä. Eri ihmiset osaavat tehdä tiedosta erilaisia johtopäätöksiä

aikaisempien kokemustensa tai skeemojensa avulla sekä yhdistelemään

tietoa uudeksi tiedoksi itsensä ja organisaation käytettäväksi.

Metakognitiiviset taidot on kyky käyttää tätä aikaisempaa tietoa oman uuden

oppimisen rakentamiseksi aikaisempien skeemojen (mallien) jatkoksi.

Autopoieettinen epistemologia projektiorganisaatiossa

Autopoieesi teoria on autopoieettisen epistemologian lähtökohtana.

Autopoieesiteorian kehittivät  biologit Humberto Maturana ja Francisco Varela

1960 luvulla. Tiivistettynä autopoieesi voitaisi kuvata rakentumista tai

kasvamista ilman ulkopuolista lähdettä tai itsenäiseksi uuden tiedon

luomiseksi omista tiedon lähtökohdista. Autopoieesiteorian mukaan elävät

järjestelmät läpikäyvät jatkuvasti sisäisiä prosesseja, jotka tuottavat niiden

omia järjestelmäkomponentteja, Peltoniemi et al 2004. Mingersin (1997)

mukaan autopoieettisille järjestelmille on ominaista autonomia, sillä ne eivät

ole riippuvaisia ulkoisista tuotantoprosesseista. Koskisen (2009) mukaan

autopoeettisessa systeemissä (projekti-organisaatiossa) tietoa voidaan luoda

systeemissä (organisaatiossa) sisällä olevasta tiedosta ilman ulkopuolista

tietovirtalähdettä. Henkilön aikaisempaan kokemukseen ja osaamiseen

vedoten projektin asiakirjojen, ohjeiden, muistioiden, mallien,

tietokoneohjelmien jne. datasta saadaan yhdistelemällä informaatiota. Tämän

informaation tulkinnan ja jalostamisen tuloksena on luotu uutta, autopoeettista

tietoa. Tietoa sinällään ei voida siirtää koska tieto on aina datan tai

informaation tulkinnan tuotos ja vaati henkilökohtaisen käsittelyn.

Koskinen (2009) muotoili von Groghin (1996) pohjalta vertailua kognitiiviselle

ja autopoieettiselle epistemologialle, vertailua on esitetty taulukossa 1
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Kognitiivinen epistemologia Autopoieettinen epistemologia

Tieto on ennalta määrätyn

(hahmotetun) maailmankuvan

uudelleen esittämistä

Tietoa luodaan omasta kokemuksesta

ja se on riippuvainen omista tehdyistä

havainnoista

Tieto on universaalia ja objektiivista Tieto on aikaisemmasta tiedosta

riippuvaista ja kontekstiin sidottua

Tietoa voidaan siirtää Tietoa ei voida suoraan siirtää

Taulukko 1. Epistemologioiden vertailua (Koskinen 2009).

Konnektiivinen epistemologia projektiorganisaatiossa.

Marr (2008) listaa edellä mainittujen lisäksi vielä kolmannen epistemologisen

näkökulman osaamiselle ja oppimiselle. Konnektiivinen epistemologia on

hyvin lähellä kognitiivista epistemologiaa, mutta avonaisempi erilaisille

tiedonsiirtokanaville ja painottaa yksilökeskeisen näkökulman sijasta

ryhmäoppimista ja tiimityöskentelyn arvoa oppimisessa. Projektien

toteutuksesta vastaa aina ryhmä ihmisiä joten kollektiivinen tekeminen ja

tehokas viestintä projektiryhmän jäsenten sekä projektiryhmän ja heidän

linjaorganisaationsa välillä (tiedon välittäjät linjaorganisaatioon ja sieltä

takaisin projektiryhmään) ovat edellytyksenä tavoitellun aikaansaannoksen

toteutumiselle. Klassinen sanonta ”tulos on enemmän kun pelkää

osatekijöiden summa” toteutuu hyvin projektiorganisaation jäsenten

näkökulmasta, henkilökohtaisten vahvuuksien yhdistäminen yhdessä

tekemällä organisaation vahvuudeksi luo tulosta enemmän kun yksitäiset

henkilöt voisivat erikseen tuottaa, Projektipäällikön vastuulla on koota näistä

yksittäisistä paloista yhtenäinen iso kuva ja käydä sitä läpi koko ryhmän

kanssa. Marr (2008) kokosi Von Krogh ja Roosin (1995) yhteenvedosta

koonnin josta ohessa taulukossa 2 esitetty tiivistetty yhteenveto kolmesta

mainitusta epistemologiasta.
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Kognitiivinen

Epistemologia

Konnektiivinen

Epistemologia

Autopoeettinen

Epistemologia

Käsitys ympäristöstä Ympäristö on ennalta

annettu, universaali

kyky sopeutua

ympäristöön on

tärkein tehtävä

Eri organisaation

ryhmät muodostavat

uusia maailmakuvia

luodun tiedon avulla

Ympäristö ja

organisaatio ovat

yhdessä kehittyvä

systeemi

Tieto käsitteenä Tieto on vakio ja

esitettävissä oleva

kokonaisuus, tietoa

voidaan jakaa

datapankkien,

arkistojen ja ohjeiden

välityksellä koko

organisaatiolle

Tieto on

asiantuntijoiden

verkostossa ja on

ongelmalähtöisen

päättelyn tuotos, tieto

riippuu verkostossa

olevien osatekijöiden

tilasta

Tieto on

henkilökohtaista,

jokaiselle henkilölle

ainutlaatuista, tieto

on tallessa mielessä,

ruumiissa ja

sosiaalisessa

systeemissa

Tiedon kehittyminen Soveltamalla ja

levittämällä saatua

tietoa tieto kehittyy

Tietyt ryhmät

kehittävät itselleen

oleellista tietoa

omaan

käyttötarkoitukseen,

paikalliset normit

määräävät miten

tieto kumuloituu

Saadun datan

tulkitseminen

keskusteluiden  ja

oman aikaisemman

kokemuksen tai

osaamisen avulla

uudeksi tiedoksi

Totuuden

ominaisuus

Totuus riippuu

informaation

määrästä

Organisaation

asiantuntijat

määrittelevät mitkä

on totuus

Yksilöt tekevät oman

totuutensa,

organisaatiossa on

useita totuuksia.

Taulukko 2 Epistemologisia näkökulmia tiedon käsitteeseen (Marr 2008).

Onnistuneen projektin kannalta tärkeää saada mukaan eri kokemuksen ja

erilaisen koulutuksen saaneita henkilöitä, koska uuden tiedon luominen

onnistuu parhaiten erilaisten osaamistaustojen ja kokemusten yhdistelmillä.
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4.	Tietojohtaminen	asiakas-toimittaja	projekteissa	

Projektiorganisaatiossa tietojohtamisen näkökulmasta oleellisinta on saada

hankittua projektin aloitukseen tarvittavat lähtötiedot, hyödyntää ja säilyttää

projektin aikana hankittua ja kehitettyä tietoa sekä varmistaa että vähintään

projektin parhaat toimintamallit saadaan siirrettyä seuraaviin projekteihin

uuden tiedon luomista varten sekä samojen aikaisemmin koettujen virheiden

välttämiseksi. Projektijohtamisen osatekijöiden (PMI 2013) tarkastelussa

nämä kolme elementtiä (hanki, säilytä ja siirrä) voidaan nähdä sisällytettynä

kaikissa osatekijöissä.

Tietojohtamista projekteissa voidaan tarkastella johtamisen ja yksilötaitojen

näkökulmasta (Ingason & Jónasson 2009), jolloin tarkempaan tarkasteluun

on otettavan kaikki projektijohtamisen osa-alueet (PMI 2013) sekä näissä

tarvittavat yksilötaidot. Johtajuuden ja yksilötaitojen tarkastelussa tutkitaan

miten näissä osatekijöissä näkyy tietojohtamisen elementit ja miten projektin

johtaja kokonaisuutena käyttää tietojohtamista kaikkien näiden osien

optimoinnissa projektin eri vaiheissa. Tässä tutkimuksessa käsitellään

tietojohtamista projektissa kokonaisuutena kaikissa projektijohtamisen osa-

alueissa, yksilötaitoja ei kartoiteta tai kvantifioida tutkimuksen haastatteluissa.

4.1	Tiedon	johtaminen	ja	teoreettinen	tarkastelunäkökulma	

Yrityksen johdossa ja johtoryhmissä keskustellaan nykyään paljon osaamisen

johtamisesta, tietojohtamisesta, tiedolla johtamisesta sekä määritellään

ydinosaamista - mikä on yhtiön strateginen osaaminen ja mikä on

tulevaisuuden kilpailuedun tekijä. Läheskään jokaisella kerralla ei mennä

otsikkotasoa syvemmälle ja määritellä mitä konkreettista tehdään tai miten

toimintaa jatkossa muutetaan jos otetaan tieto johtamisen välineeksi.

Kauhanen (2009) käsittelee tiedon ja osaamisen johtamisen teoreettisia
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tarkastelunäkökulmia ja lainaa teoksessaan muun muassa Kirjavainen ja

Laakso-Manninen (2000) koontitaulukkoa eri johtamisen koulukunnissa,

tarkastelua on koottuna taulukkoon 3.

Koulukunnat ja niitä
hallitsevat
tutkimusnäkökulmat

Tunnettuja käsiteperustan
kehittäjiä

Fokus, pääasiallinen anti

Tiedon johtaminen

(Knowledge Management)

· tietojärjestelmätieto

· yrityksen taloustiede

· tieteen filosofia erit.

epistemologia

· Nonaka, I.

· Sveiby, K. E.

· Davenport, T ja

Prusak, L.

· Leonard-Barton, D.

Tietämyksen syntyyn ja

jalostumiseen liittyvien

prosessien käsitteellistäminen

sekä käytäntöjen kehittäminen

niiden hallintaan

Älykkään Pääoman Johtaminen

(Intellectual Capital Management)

· yrityksen taloustiede

· laskentatoimi

· Edvinsson, L ja

Malone, M. S.

· Stewart, T.

Yrityksen näkymättömän

omaisuuden mallintaminen

sekä tekniikoita sen hallintaan

ja erityisesti mittaamiseen

Kompetenssipohjainen Johtaminen

(Competence.Based Strategic

Management)

· Strateginen johtaminen

· HRM

· Hamel, G ja Prahalad,

C. K.

· Stalk, G., Evans, P.,

Schulman, L.

· Ulrich, D. ja Lake, D.

Uusi tapa hahmottaa yrityksen

strategiaa ja kilpailu, jonka

johdannaisena on syntynyt

myös näkökulmia siihen, miten

henkilöstön kehittäminen

kytketään strategiaan

Oppiva Organisaatio

(Learning Organization)

· Psykologia

· Kasvatustiede

· Organisaatioteoria

· Argysis, C. ja Schön,

D. A.

· Senge, P. M.

Kokonaisvaltainen

organisaation

kehittämisfilosofia, jonka

taustalla perinteisiä

johtamisoppeja

moniulotteisempi näkemys

ihmisestä organisatorisena

toimijana.

Taulukko 3.  Johtamisen koulukuntia ja fokuksia (Kauhanen 2000).
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Tässä tutkimuksessa keskitytään tietojohtamiseen ja tietojohtamisen

menetelmiin sekä miten epistemologian näkökulmasta tietoa ja osaamista

saadaan projektiorganisaatioon ja miten osaaminen syntyy.

Projekteissa tietojohtamiselle on kaksi perus strategiaa (Hansen et. al 1999):

1) Kodifiointi strategia: tässä strategiassa keskitytään tiedon kirjaamiseen

ja tallentamiseen erilasiin tietovarastoihin tai tietopankkeihin joista

tietoa voidaan tarvittaessa hakea

2) Personointi strategia: tässä tieto nähdään ihmisten yksilöllisenä

ominaisuutena ja kehityksen tuloksena ja jota jaetaan

henkilökohtaisten kontaktien ja ryhmien välityksellä ihmiseltä ihmiselle

Kumpaakaan strategiaa ei ole tarkoitus käyttää yksittäin vaan oikeana

kombinaationa kulloiseenkin tilanteeseen liittyen. Ajan ja tiedon muuttuessa

painopisteitä on vaihdeltu. Kasvi et. al (2003) kirjoittaa: "Aikaisemmin

projektien tietojohtamisessa on perinteisesti käytetty kodifiointistrategiaa

erilaisten ICT järjestelmien välityksellä ja avustuksella". Vartiainen et. al.

(2003) jatkaa: "Projektin käyttämät ja tuottamat tiedot ovat projektin

keskeinen voimavara. Tätä tietovarantoa on huollettava ja ylläpidettävä

järjestelmällisesti. Projektiorganisaatiot tarvitsevat tiedon hallinnan ja

säilyttämisen tueksi operatiivisen tason "muistin", esimerkiksi

tietojärjestelmän". Grandori (2001) mainitsee, että datapankit soveltuvat

tietojohtamiseen kun on kyseessä yksinkertaisia ongelmia, mutta

kompleksisuuden kasvaessa ja tiedon monimuotoisuuden lisääntyessä pitää

ottaa ihmiset mukaan tulkitsemaan ja jakamaan tietoa.

Tietojohtaminen on useissa eri lähteissä jaettu kolmeen pääkategoriaan:

tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen ja tiedon jakaminen. Taulukkoon 4 on

kerättynä kirjallisuudesta lähteitä, jotka ovat projektijohtamisen alueelta
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(Project Management) sekä niissä on mukana tietojohtamisen (Knowledge

Management) jokin näistä pääsuunnista tai artikkeli on otsikoitu jo nämä

yhdistäväksi (Project Knowledge Management). Huomioitavaa on, että

kaikissa näissä lähteissä käsitellään vähintään johdannossa kaikkia kolmea

pääkategoriaa mutta julkaisun pääpaino on jollain edellä mainitulla sektorilla.

Julkaisun painotus on merkitty tunnuksella X sekä julkaisussa vahvasti

mukana oleva keskustelu tunnuksella (X). Projektijohtamisen osa-alueista

(esimerkiksi Schwalbe 2013) ja yrityksen tietojohtamisesta kokonaisuutena on

julkaistu erillisinä kokonaisuuksina kirjoja, jossa tietojohtamisen elementit on

integroituna projektin johtamisen alueisiin. Kirjallisuuden projektien

tietojohtaminen (Project Knowledge Management) artikkelit ja

tutkimuskokonaisuudet on rajattu pienempiin osakokonaisuuksiin

tietojohtamisen elementtien mukaisesti, esimerkkinä mainittakoon vaikka

Pemsel & Wildén (2010) artikkeli ”Creating knowledge of end users´

requirements: the interface between firm and project” jossa tarkastellaan

tiedon luomista projektin sidosryhmien näkökulmasta painottuen projektin

elinkaaren keskivaiheeseen (projektin toteutus)

Osassa kirjallisuuden artikkeleissa puhutaan tietojohtamisen kolmesta

perusteesta hieman eri nimillä, pysyen kuitenkin tässä tutkimuksessa

käytettyjen määritelmien äärellä. Ohessa on esitettynä muutama esimerkki

kirjallisuudessa käytetyistä tietojohtamisien kokonaisuuden termeistä:

Lindner & Wald (2010): luo, tallenna, hae, siirrä

Probst et. al. (2003): tunnista, aktivoi, kopio, tallenna ja siirrä

Karlsen (2004): luo, jaa, välitä, tallenna, ymmärrä

Abdul & al. (2008): tunnista, luo, hanki, välitä, jaa, hyödynnä

Jemieniak & Koz´min´ski (2008): luo, tallenna, järjestä, säilö, hyödynnä

Zhu (2008): luo, kommunikoi, muokkaa, hyödynnä
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Kirjoittaja(t) Julkaistu Julkaisun painotus X, mukana myös (X)

Luominen /

Hankinta

Säilyttäminen /

kehittäminen

Siirtäminen /

jakaminen

Morris et. al. 2003 X

Bartsch et. al. 2013 X

Hoegel ja Schulze 2005 X

Koskinen 2009 X

Jensen ja Sandstad 1998 X

Nonaka et. al. 2000 X

Christensen ja Bang 2003 X

Wu et. al. 2010 X

van Donk ja Riezebos 2004 X

Pemsel ja Müller 2012 X

Koskinen 2009 X

Arif et. al. 2009 X

Martins ja Meyer 2011 X

Alfeis 2008 X

Vanhanen 2008 X (X)

Daghfous et. al. 2013 X (X)

Lindner ja Wald 2010 (X) (X) X

Schindler ja Eppler 2003 X

Bresnen et. al. 2003 X

Disterer 2002 X

Bou-Liusar ja Segarra-

Ciprés

2006 X

Fernie et. al. 2002 X

Holzmann 2012 X

Pemsel ja Wiewiora 2012 X

Ajmal ja Koskinen 2008 X

Boh 2007 X

Taulukko 4. Projektien tietojohtamisesta tehtyä tutkimusta.

Luonnollisesti rajanveto artikkelien ja reaalimaailman välillä ei ole kovin

tarkka, sillä tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen ja tiedon siirtäminen ovat

paljon toisistaan riippuvaisia sekä toistensa esi- tai jälkivaiheita projektin
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elinkaaren aikana. Esimerkiksi tiedon hankinta painottuu projektin

alkuvaiheeseen, mutta projektin toteuttamisen aikana tarvitaan myös tiedon

hankintaa vaikka tietojohtamisen peruselementeistä vaihe onkin pääosin

tiedon säilyttämisessä ja tiedon kehittämisessä. Samoin tiedon jakamista on

koko projektin ajan vaikka sen teoriassa keskittyykin aikaan projektin

loppuvaiheessa.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tässä tutkimuksessa tarkasteltavaa

tietojohtamista kolmesta peruselementistä ja miten ne näkyvät ja miten niitä

käytetään projektiorganisaatiossa kokonaisuuksina.

	

4.2	Tiedon	hankinta	

Tiedon hankinnassa on kategorisesti kaksi vaihtoehtoa: tiedon ostaminen tai

tiedon luominen. Molempia vaihtoehtoja voidaan soveltaa joko ohjatusti tai

itseohjautuvasti kyseessä olevaan kontekstiin, projektiorganisaatioon.

Taulukon 4 lähdekirjallisuudessa tiedon hankinnassa käsitellään pääosin

tiedon luomisen näkökulmaan, miten tietoa voidaan luoda henkilö ja

organisaatiotasolla ja mitkä tekijät edesauttavat tiedon luomista. Tiedon

hankintaa lähdekirjallisuudessa käsitellään erilaisten asiantuntijapalveluiden,

henkilötason tiedonvälittäjien (knowledge broker) sekä yritys tai

teknologiaostojen kautta.

Tiedon ostamisella projektiorganisaatioon viitataan asiantuntijoiden,

konsulttien, yritysten, toimialojen, kirjallisuuden, tietopalveluiden, lisä

resurssien tai muun vastaavan palvelun tai järjestelmän ostamiseen, jotta

varmistetaan riittävä tieto- ja osaamistaso projektin läpiviemiseksi. Tiedon

luomisella tarkoitetaan projektiorganisaation henkilöstön tietämyksen

kasvattamista esimerkiksi kouluttamalla, kurssien kautta, perehdyttämällä,

mentoroimalla, fasilitoimalla, työnohjauksella tai muulla pääosin sosiaaliseen
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kanssakäymiseen painottuvalla yhteisellä tekemisellä. Tiedon luomisen

pääkohteena ovat projektiorganisaation näkyvät jäsenet niin kutsuttu

ydinryhmä. Epistemologisesta näkökulmasta projektiorganisaatiossa tarvitaan

kaikkea kolmea (kognitiivinen, konnektiivinen ja autopoieettinen) näkökulmaa

tiedon luomisessa, projektiorganisaation tiedon luominen kumuloituu

yksilöiden tiedon luomisesta ja tiedon hankkimisen keskiössä on sosiaalinen

kanssakäyminen.

Henkilökohtaiset suhteet näkymättömiin jäseniin osaston ja linjaorganisaation

sisällä kuin myös yrityksen ulkopuolella sekä suhteet muihin vastaaviin

toimijoihin vaikuttavat molempien tapojen (ostaminen tai luominen)

käyttämiseen sekä ohjaavat toimintaa näille painopisteille. Ayas (1996)

kirjoittaa: "Henkilöt, jotka ovat projektiorganisaatiossa keräävät tietoa

jatkuvasti projektiorganisaation ulkopuolta tuoden tiedon sitten takaisin

projektin käytettäväksi ja täten jatkuvasti laajentamassa projektiorganisaation

tietopääomaa ja oppivat itse lisää" ja jatkaa projektien kompleksisuuden

näkökulmasta: "Mitä kompleksisempi projekti on tiedossa, sitä tärkeämmäksi

tulee 1) projektiorganisaation henkilöiden integrointi osaksi yhtiön muuta

organisaatiota ja 2) tiedonhankintaverkostojen luominen projektiorganisaation

hyödyksi". Täten projektin johdon tulee kannustaa organisaation näkyviä

jäseniä tiedon hankintaan ja tiedon jakamiseen projektiorganisaatiossa, luoda

edellytyksiä, kannustimia, menetelmiä ja infrastruktuuri tiedon luomiselle sekä

hyödyntää henkilökohtaisia suhteita tiedon luomisessa projektiorganisaation

käyttöön. Projektin johdon tulee myös tunnistaa ja reagoida heti

alkuvaiheessa, jos projektissa tarvittava tieto on jotain erilaista mitä on

aikaisemmin tarvittu, uutta osaamista.

Yli organisaatiorajojen toteutettavissa projekteissa tiedon hankinnassa

asiakkuuksien hallinta on merkittävässä osassa, asiakkailta voidaan hankkia

tarpeellista tietoa (koodattua tai kokemusperäistä) uuden tuotteen tai palvelun

valmistamiseksi sekä asiakas voi suoraan kouluttaa toimittajaorganisaatiota
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tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi. Haapalainen (2013) kirjoittaa, että

jotkin suunnittelijat luulevat tietävänsä kaiken tarpeellisen ilman, että heidän

tarvitse kysyä asiakkaalta tai muilta projektin jäseniltä mitään neuvoa

päästäkseen hyvään lopputulokseen. Haapalaisen (2013) viittaama

suunnittelijan ajattelumalli sopii Koskisen (2009) kirjoittamaan

organisaatiossa tapahtuvaan autopoeettiseen oppimiseen (oppiminen ilman

ulkopuolista tietolähdettä) joka ei tiedon hankinnan näkökulmasta ole

sovellettavissa projektiorganisaation alkutaipaleelle eikä asiakkaan toiveiden

täyttämiseen. Wu et. al. (2010) esittelemä Ontologinen SECI malli on hyvä

esimerkki tiedon luomisen spiraalinlaajentamisesta yli organisaatiorajojen ja

integroida projektiorganisaation näkyvä ryhmä sekä näkymätön ryhmä tiedon

luomiseen.

Tiedon hankinnassa ja luomisessa oleellista on henkilöiden ja

projektiorganisaation uudistumiskyky, kyky vastata organisaation ja

ympäristön rakenteellisiin, teknologisiin, taloudellisiin, lainsäädännöllisiin,

poliittisiin ja ekologisiin muutoksiin ja käyttää uusia tai kehitettyjä menetelmiä

tiedon hankintaan ja uuden tiedon luomiseen. Yrityksen uudistumiskyvyn ja

nopeuden oppia uutta on sanottu olevan yksi merkittävimmistä kilpailuedun

tekijöistä kilpailluilla markkinoilla (esimerkiksi Jensen ja Sandstand, 1998).

Koskisen (2009) mukaan uuden tiedon käytön ja henkilöiden osaamisen

laajentamisen esteinä projektiorganisaatiossa on kolme pääsyytä: kapasiteetti

oppia uutta, jännitteet (creative tension) ja muutosvastarinta.

Kapasiteetti oppia uutta

Projektissa ihminen ratkaisee ongelmia tiedolla ja taidoilla joita hänellä on

aikaisemmasta kokemuksesta. Uuden oppimisen kapasiteetin rajallisuus tulee

esiin esimerkiksi, jos organisaation henkilö kerta toisensa jälkeen ratkaisee

uusia ongelmia samoilla vanhoilla työkaluilla, ohjeilla tai menetelmillä vaikka

muita parempia mahdollisuuksia olisi olemassa ja uutta tietoa ja teknologiaa

käytössä.



42

Jännitteet

Jännitteitä voi syntyä projektissa vision puutteesta, realistisen nykytilan

tiedostamisesta ja näiden välisestä kuilusta. Näiden, yhden tai useamman,

vallitessa henkilö saattaa stressaantua. Stressitilanteessa henkilön suoritus

voi joko merkittävästi parantua tai romahtaa täysin, jolloin uuden tiedon

luominen ja osaamisen hyödyntäminen ei ole mahdollista.

Muutosvastarinta

Projekteissa muutokset ovat arkipäivää ja kaikkien jäsenten tulee reagoida

muuttuviin tilanteisiin joustavasti. Muutostilanteessa henkilö saattaa kuitenkin

tulkita ja nähdä tilanteen hänelle suotuisassa valossa jolloin tarvetta

muutokselle ei näennäisesti projektin näkökulmassakaan synny. Toisaalta

henkilöt saattavat reagoida muutokseen kuten mihin muutoksen tahansa ja

toimia kuten aina aikaisemminkin, ennen muutosta. Muutos saattaa olla

suunta oman itsenäisyyden pienentämiseksi tai itsenäisen toiminnan

rajaamiseksi jolloin asia henkilökohtaistuu ja sitä vastustetaan. Muutos aivan

uuteen tai aikaisemmin kokemattomaan pelottaa ja sitä ei haluta kokeilla

4.3	Tiedon	säilyttäminen	ja	kehittäminen	

Tiedon säilyttämisellä tarkoitetaan tiedon muotoilemista sellaiseen formaattiin,

että sen on muiden käytettävissä ja saavutettavissa. Taulukon 4

lähdekirjallisuudessa tiedon säilyttämistä tutkitaan esimerkiksi

organisaatiokulttuurin, johtamisen, dokumentointitapojen ja henkilökohtaisten

ominaisuuksien näkökulmasta. Projektikontekstissa tiedon säilyttämisellä on

oleellinen merkitys tulevien projektin onnistumiselle, opit hyvin menneistä

asioista ja niiden juurisyistä kuten myös epäonnistumisista ja niiden

analysoinnista ovat tärkeää tietoa uuden projektina suunnittelussa ja

toteutuksessa.
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Valitusta tietojohtamisen strategista, kodifiointi vai personointi, riippuen

menetelmiä on valittavina useita. Perinteisesti kodifiointistrategia on ollut

helpommin toteutettavissa mutta edelleen korostettuna, tällä voidaan saada

talteen maksimissaan 20 % tiedosta jolloin 80% tiedosta pysyy henkilöiden ja

ryhmien hallussa erilaisina menetelminä ja skeemoina. Personointistrategissa

tietoa tallennetaan projektiorganisaation sisällä henkilöihin ja työryhmiin,

käyttäen osaksi apuna myös kodifioitua tietoa kuten ohjeita, opasteita,

manuaaleja jne. Organisaatiot ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti,

tietoa ei pysy yhteismitallisena ja osaaminen muuttuu ajan mukana.

Linjaorganisaatiossa ja projektiorganisaatioissa eläköitymiset,

irtisanoutumiset, organisaatiomuutokset ja yritysosasto muutamina

esimerkkeinä vaikuttavat tiedon säilyttämisen strategiaan ja miten tietoa tulee

kehittää, jotta haluttu tietotaso voidaan ylläpitää jatkossakin.

Kokskisen (2009) mukaan projektiorganisaation on kyettävä jatkuvasti

elämään markkinamuutoksen mukana ja luomaan uutta tietoa yhdistelemällä

organisaation verkostoissa olevaa tietoa uudeksi osaamiseksi ja tiedoksi.

Tiedon ja osaamisen säilyttämiselle projektiorganisaatioissa sekä osaamisen

johtamiselle projektiorganisaatioissa voidaan käyttää esimerkiksi oheisia

menetelmiä, mukaillen Wickert ja Herchel (2001)

· Yhtiön sisäiset koulutukset: omat kouluttajat kouluttavat tärkeiksi

havaittuja asioita toisille ammattilaisille. Etuna on saman kielen käyttö

sekä matala kynnys kysyä ja keskustella konkreettisista asioista.

· Tehtäväkierto: laajentamalla tietyn projektiosaamisen tietämystä

useammalle kuin yhdelle osaajalle voidaan osaamispääomaa

hajaannuttaa organisaatioon. Sivuttainen tehtäväkierto on havaittu

tehokkaammaksi tavaksi pitää tietoa kuin vertikaalinen tehtäväkierto

(yleneminen organisaatiossa).
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· Parhaiden käytäntöjen jakaminen: keskustellaan säännöllisesti hyvistä

ideoista joista voisi tulla hyviä käytäntöjä ja edelleen parhaita

käytäntöjä projekteissa, jaetaan näitä kokemuksia rinnakkaisissa

organisaatiossa henkilö ja tiimitasolla. Vakiintuneet parhaat käytännöt

on aika-ajoin syytä käydä läpi josko uudet ideat tai uudet

tekniikat/teknologiat ovat ajaneet niistä ohi ja uusia hyviä käytäntöjä on

jäänyt huomaamatta.

· Tietokartat: ylläpidetään tietokarttoja, osaamiskarttoja,

osaamismatriiseja tai vastaavia dokumentteja, joista nähdään missä

kriittistä tietoa on ja miten sitä pitää johtaa jotta haluttu osaamistaso

säilyy muutoksen mukana. Karttoihin voidaan osaaminen jaotella

esimerkiksi: harjoittelija, aloittelija, nuorempi ammattilainen,

ammattilainen ja asiantuntija asteikolla. Asteikon avulla voidaan

määritellä kulloinenkin tilanne osaamisten suhteen ja tehdä näistä

johtamisen suunnitelma tulevien tarpeiden saavuttamiseksi esimerkiksi

eläköitymisiin varautumalla.

· Asiakkuuksien hoitaminen: monesti projektiorganisaation toimitaan

vaikuttaa suuresti tutun asiakkaan tai toimittajan henkilön tunteminen

ja tutuksi tullut vastapuolen osaaminen. Ylläpitämällä mahdollisimman

laajaa kontaktiverkkoa ja vaihtamalla vastuuhenkilöitä säännöllisesti ei

lukkiuduta yhteen tiettyyn toimintatapaan ja siten olla haavoittuvaisia

muutostilanteissa. Sosiaalisten suhteiden kautta asiakkuuksista

saadaan tärkeää tietoa ja osaamista molemmille organisaatioille ja

täten etua liiketoimintaan.

Tietoa voidaan taltioida myös erilaisiin malleihin ja kaavioihin. Projektien

johtamisessa mallit ja kartat ovat paljon käytössä. Aikajanat,

projektiaikataulut, resurssisuunnitelmat, tehtäväriippuvuudet,

kustannusvaikutukset ja resurssitarpeet suhteessa projektin elinkaareen jne.
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ovat hyviä viestintävälineitä projektista toiseen ja lähtötietoina, kun uusia

projekteja aloitetaan. Nykyään etenkin tuotekehityksessä, rakennus-,

konepaja- ja prosessiteollisuudessa käytetään erilaisia kolmiulotteisia malleja

tai simulaatioita visualisoimaan kaksiulotteisia paperikuvia tai piirustuksia.

Näihin kuviin ja malleihin saadaan katselmointien ja esittelyjen kautta

taltioitua paljon osallitujien hiljaista tieto ja kokemuksen kautta tulleita

käytäntöjä joita ei muutoin kenties saataisi perinteisillä paperikuvilla kerättyä.

Haapalainen (2013) toi tutkimuksessa esille mallien (mock up) tärkeyden

rakennusteollisuuden projektin johtamisessa. Esimerkkinä vertailtiin WC

tilojen paperisia piirustuksia sekä 1:1 tehtyä mallihuonetta mittasuhteiden ja

kalusteiden kokosuhteiden hahmottamiseksi. Paperilla kertaalleen hyväksytyt

ratkaisut muutettiin mallihuoneen katselmoinnin jälkeen. Tässä tapauksessa

mallihuoneella estettiin tulevat muutostyöt ja annettiin asiakkaalle

mahdollisuus osallistua lopputulokseen ennakkoon. Voidaan vain kuvitella

miten paljon hyötyä asiakkaalle on teollisuusmittakaavassa tehtävistä

laitosmallien katselmoinneista enne lopullista toteuttamista.

Tiedon säilyttämisestä organisaatioissa on kirjoittanut muun muassa Dagfous

et. al (2013), Hofer-Alfeis (2008) ja Martins ja Mayer (2012). Heidän

kirjoituksissa kulminoituu hyvin projektiorganisaation luonne (tilapäinen,

täynnä asiantuntijoita ja altis muutoksille) ja henkilön ennakoitu poistuminen

kontekstista, tässä tapauksessa projektista. Tärkeää on määritellä mitä tietoa

halutaan pitää ja missä sitä tietoa on, mitä merkitsee tämän tiedon

menettäminen ja miten tähän halutaan varautua. Miten organisaatioiden

johtamisen menetelmillä luodaan edellytyksiä osaamisen ja toimintatapojen

säilyttämiselle projektiorganisaatiossa. Daugfors et. al (2013) artikkelissa

lainataan Capelli (2000) tutkimusta:" Henkilöiden väliset sosiaaliset siteet ovat

syy miksi organisaatiosta ei haluta pois" sekä Feldman (2000) tutkimusta:

"Sosiaaliset siteen työtovereihin merkitsevät paljon enemmän kuin suhde

yritykseen". Projektiorganisaation porukan yhteen hitsaamisella ja
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luottamuksen luomisella jäsenten välille luodaan edellytyksiä tiedon

säilyttämiselle.

Uutta tietoa rakennetaan aikaisemman tiedon päälle. Jos aikaisempaa tietoa

ja osaamista ei kyetä tai osata säilyttää, on uuden tiedon luominen hankalaa

koska ei ole pohjaa mihin tämä ankkuroidaan. Tietoa voidaan ankkuroida

kodifioituna tietona ja personoituna tietona organisaatioon lateraalisesti

(kollegoihin) tai vertikaalisesti (projektin johtoon) tai jopa omaan erilliseen

organisaatioon esimerkiksi projektitoimistoon. Tiedon pitämiseen

organisaatiossa vaikuttavat suuresti vallitsevat johtamiskäytännöt ja

ohjeistukset, yhtiön arvot ja niiden mieltäminen, henkilöstöhallinto ja

osaamisen johtaminen, työilmapiiri ja työskentely-ympäristö kollegoiden

lähettyvillä sekä avoin ja palkitseva ilmapiiri tiedon jakamiselle. Organisaation

ei ole koskaan mahdollista pitää kaikkea sitä tietoa jonka se on vaarassa

menettää mutta on todennäköisempää menestyä jos asiat tiedostetaan ja

tunnistetaan osaaminen joka halutaan pitää, Martins ja Meyer (2012).

4.4	Tiedon	siirtäminen	

Lähdekirjallisuudessa taulukon 4 mukaisesti tiedon siirtämistä on  tarkasteltu

erilaisten menetelmien ja tekniikoiden kautta. Tiedon siirtämisessä voidaan

paljolti hyödyntää projektiaikaisen tiedon säilyttämisen lopputuotoksia kuten

erilaisia dokumentteja. Oleellista on siirtää hyväksi havaittu tieto henkilölle,

jolla silla on tarvetta ja joka voi tietoa ottaa vastaan, on niin sanotusti ”samalla

aaltopituudella”. Projektikontekstissa, etenkin pitkissä projekteissa, vuosien

aikana saatujen oppien ja kokemusten siirtäminen ei voi olla kertaluontoinen

tapahtuma projektin päätyttyä vaan tietoa pitää siirtää jatkuvasti projektin

aikana erialisialla menetelmillä ja eri ympäristöön projektin sisällä ja

linjaorganisaatioon. Projektimaailmassa tämä vaatii vastuiden sopimista.
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Tietoa siirtyy jatkuvasti organisaatiossa johdimme sitä tai emme, johtamisella

voimme vain edistää oikean tiedon siirtymisen oikeaan paikkaan tarvittavana

ajankohtana. Projektiviestintä on erilaisen ja erimuotoisen tiedon siirtämistä

projektin näkyvien jäsenten, näkymättömien jäsenten sekä linjaorganisaation

välillä ja sen on arvioitu olevan PMI:n (2013) mielestä yksi tärkeimmistä

projektipäällikön tehtävistä. Projektissa tietoa liikkuu kirjallisena (kodifioituna)

sekä suullisena (personoituna) tietona jatkuvasti projektin sisällä ja

linjaorganisaation välillä. Projektin eri vaiheiden dokumentoiminen on

peruslähtökohta kodifioidun tiedon siirtämiselle. Personoidun tiedon siirrossa

lähettäjän ja vastaanottajan pitää olla samalla "taajuudella" jotta tiedon siirto

voi onnistua. Bresnen (2003) kirjoittaa tästä "taajuudesta", ohessa artikkelista

vapaasti muotoiltuna yhteenveto: "Hiljaisen tiedon siirtoon henkilöiden välillä

tarvitaan yhteinen konteksti ja älyllinen kosketuspinta-ala, joka muodostuu

vain samoista koetuista kokemuksista ja osaamisista. Viesti voidaan

reflektoinnin kautta lisätä omaan aikaisempaan tietoon vain silloin kun

viestivien osapuolten välillä vallitsee luottamus, samat arvot ja normit sekä

viesti on saavuttanut yhteisen kontekstin ja jaetun kokemuksen".

Projektin oppien jakamiselle on Schindler ja Eppler (2003) tehneet jaottelun

prosessipohjaiseen ja dokumenttipohjaiseen lähestymistapaan. Tiedon

siirtämiselle ja oppien jakamiselle on oleellista asettaa heti projektin alussa

vastuuhenkilöt sekä välitavoitteet ja kokonaistavoitteet, esimerkiksi projektin

vaiheiden mukaisesti niin sanotuissa Gate tarkasteluissa.

Prosessipohjaisessa lähestymistavassa tietoa kerätään projektin aikajanan

mukaisesti kriittisissä vaiheissa ja niistä saaduista opeista askel askeleelta.

Esimerkkeinä tästä on projektikatselmukset, projektiauditoinnit, projektin

jälkiarviointi (esimerkiksi BP ja Boeing käyttävät) ja toimenpideanalyysi

(esimerkiksi BP ja Siemens käyttävät). Schindler ja Eppler (2003)
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Dokumenttipohjaisessa lähestymistavassa tietoa kerätään tarinan kertomisen

muodossa projektin kokemuksista kokonaisuutena. Esimerkkeinä tästä on

mikroartikkelit, oppimishistoriikit (esimerkiksi MIT käyttää) ja

kokemustietokanta (esimerkiksi NASA käyttää). Schindler ja Eppler (2003)

Jotta tietojohtaminen projektissa olisi tehokasta tarvitaan Lindner ja Wald:in

(2011) mukaan seuraavanlaista tiedonsiirtoa,

· Tiedonsiirtoa meneillään olevista projekteista, mitä projekteja on

menossa kenelläkin

· Oman projektin sisäinen tiedonsiirto, mitä on ja mitä tarvitaan

· Mitä projekteja on juuri suljettu ja mitä on lähiaikoina avautumassa

· Mitä projekteja tehdään rinnakkain / samassa vaiheessa

· Tiedonsiirtoa projektin ja linjaorganisaation välillä

Tiedon jakamiseen voidaan käyttää pitkälti samoja menetelmiä ja työkaluja

kuin tiedon säilyttämiseen: koulutusta, tehtäväkiertoa, parhaiden oppien

jakamista, osaamiskarttoja ja asiakkuuksien hoitamista. Hoegel ja Schulze

(2005) mainitsevat näiden lisäksi vielä keinoja tiedon jakamiseksi oheisesti

· Asiantuntijahaastattelut: oman tiedon jakaminen toisille sekä toisilta

tiedon etsiminen omaan käyttöön

· Epämuodolliset tapaamiset/tapahtumat: "kahviautomaatilla ja

ruokapöydässä käydyt keskustelut", ex tempore keskustelut

· Projektipalaverit / projektibriiffaukset: keskusteluissa tiedon välitys

· Sähköiset keskustelufoorumit: oman tiedon jakaminen intranetissä

· Hakupalvelut: tiedon kirjaus kaikkien nähtäville hakukoneeseen

· Tiedon välittäjät: nimetyt henkilöt tai organisaatiot (PMO)

· Tarinankerronta: pääkohtien kertominen yhteisellä kielellä

kronologisesti projektin kontekstissa
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· Kollegiaaliset tapaamiset: saman ammattialan henkilöiden tapaamiset

yhteisen asian tiimoilta

4.5	Haasteita	tai	esteitä	tiedonsiirrolle	

Ohessa on otsikkotasolla koottuna syitä miksi projektin tietoja tai oppeja ei ole

jaettu, mistä syistä se on jäänyt tekemättä. Yhteenveto on sovellettuna

Bollinger (2001) koontilistauksesta, lisäyksiä viitteineen on kirjattuna luettelon

jatkoksi. Otsikkotason alapuolelle on tarkennettu asian merkitystä

projektikontekstissa.

· Tiimin jäsenet vedetään ennen projektin loppumista uuteen projektiin

o Projektitaloissa on meneillään paljon projekteja ja rajallisten

resurssien (ja osaamisten) johdota kaikki ovat täysin työllistettyjä

jatkuvasti. Uuden projektin alkaminen ennen edellisen loppumista

ei anna aikaa ja mahdollisuutta dokumentoida tai kertoa hyödyllisiä

tietoja ympärillä oleville henkilöille uuden projektin vastuiden jo

alkaessa.

· Haluttomuus jakaa tietoa / tieto on valtaa / motivaation puute / pelko oman

statuksen laskusta jos kertoo osaamisensa kaikille

o Kenties vanhoillisen johtamien johdosta joillekin henkilöille on

kasautunut tiettyä osaamista josta heitä on aika-ajoin projektieissa

palkittu, tämän palkkion poisjakaminen voi olla mahdotonta.

Motivaatio tiedon jakamiseksi voi perustua merkityksen

tietämättömyyteen tai johtamisen puutteeseen kuten myös oman

valta-aseman menettämisen tunteeseen.

· Yhteenveto tehdään niin paljon myöhemmin, että kaikki tiimin jäsenet ovat

jo uusissa projekteissa ja/tai unohtaneet aikaisemmat projektit
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o Viivästynyt yhteenveto voi olla mahdoton tehdä kasvokkain

henkilöiden ollessa jo uusissa projekteissa. Ilman huolelista

projektin aikaista dokumentointia asiat tuppaavat unohtumaan ja

niiden muisteleminen (uusien projektien paineessa) ilman

dokumentteja voi olla mahdoton tehtävä.

· Dokumentointi ei ole osana toimenkuvaa / siitä ei ole erikseen sovittu

o Vastuut ovat epäselvät, mitä minulta projektin jäsenenä tai projektin

vastuullisena odotetaan ja miten sitä seurataan projektin aikana ja

saanko siitä palautetta.

· Dokumentoidaan tietoja johdon raportteihin (aika, raha, laatu), ei tulevien

projektijäsenten tarpeisiin / ei dokumentoida oleellisia asioita oppimisen

näkökantilta

o Dokumentointi koetaan pakollisena pahana josta ei ole projektin

loppuasiakkaalle juurikaan hyötyä. Dokumenteissa mainitaan

euroja, kiloja, tunteja jne. ennusteina ja toteutuneina lukuina joista

ei ole toteuttavalle organisaatiolle juurikaan opittavaa käytännämn

tekemiseen.

· Ei osata dokumentoida projektin oppeja / pelätään omien dokumenttien

arvostelua

o Ei ole systemaattista menetelmää, johtamista, tukea, malleja tai

kannustinjärjestelmää oppien dokumentointiin projektissa.

Aikaisemmat negatiiviset kokemukset eivät motivoi uuden raportin

tekemistä.

· Liian suuri työkuorma projektin aikana / alimitoitettu projektiorganisaatio

o Tietyt projektin näkyvät asiat on pakko saada tehtyä ja joistain

asioista voidaan hieman luistaa jos oikein kiire tulee.

Projektiorganisaatiosta puuttuu esimerkiksi projektikoordinaattori tai

assistentti jotka tyypillisesti ovat asioita hoitaneet, nyt projektin

asiantuntijat eivät koe näitä töitä omakseen.
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· Kalliin asiantuntijan aika käytetään mieluummin asiantuntijatehtäviin kuin

raporttien kirjoittamiseen, vaikka hänellä olisi juuri oikea tieto raporttiin

o Projektien kustannus seurantaan on ennustettu tietty määrä tunteja

kullekin ammattialalle, ammattialakohtaista työtä varten,

dokumentointia ei ole nähty tai haluttu nähdä tähän päälle tulevaksi

tuntityöksi.

· Ei sisällytetä (kallista) dokumentointia osaksi projektisopimusta

esimerkiksi toimittajan tilaukseen

o Oletetaan dokumentoinnin syntyvän osana muuta

projektidokumentointia tai en nähdä dokumentoinnin törkeyttä

projektin onnistumisien kokonaisuutena ja loppukäyttäjän

näkökulmasta.

· Ei nähdä oman osaamisen merkitystä/arvoa muille (esimerkiksi O´Dell &

Jackson Grayson 1998)

o Kokeneiden projektityöntekijöiden ”toleranssi” jakaa osaamistaan

voi olla erittäin korkea ja he eivät vaatimattomina henkilöinä koe

oman osaamisen olevan merkityksellinen uusille projektijäsenille.

Toisaalta voi olla, että henkilöt eivät näe oman osaamisen

merkitystä suhteessa tosiin projektivaiheisiin, eli kenelle minun

työstä on hyötyä, miten minun kannattaa tämä tehdä jotta

seuraavat vaiheet kulkevat joustavammin.

· Henkilökohtaisen suhdeverkoston puuttuminen / ei ole luottohenkilöitä

joiden kanssa keskustella (esimerkiksi O´Dell & Jackson Grayson 1998)

o Projekti tehdään aina yhteistyössä, jos esimerkiksi lyhyestä

kokemuksesta, uudesta toimipisteestä, uudesta projektiryhmästä,

kollegoiden eläköitymisten kautta tai omista luonteenpiirteistä

johtuen henkilöllä ei ole muodostunut suhdeverkkoa voi hyvät

kokemukset jäädä jakamatta.

· Heikko projektin johtaminen (esimerkiksi Keegan & Turner 2001)
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o Projektin vetäjän esimerkin puute tai huonot esimerkit vaikuttavat

koko ryhmän suoriutumiseen. Jos osaamisen ja tiedon jakaminen ei

ole osa projektin tavoitteissa rahan, ajan ja laadun rinnalla ei ne

itsestään nouse projektikokousten asialistalle tai jalostu eteenpäin

seuraaviin projekteihin.

· Projektista saatujen organisatoristen oppimistulosten epäselvyys

(esimerkiksi Keegan & Turner 2001)

o Viestinnän ja kommunikaation laatu projektin aikana projektin,

linjaorganisaation ja loppuasiakkaan välillä on oleellista oppien ja

hyvien saavutusten tunnistamisessa. Mitä me tästä opittiin voi olla

loppuasiakkaalle erilainen kokemus kuin projektiryhmälle, ja

loppupelissä asiakkaan kokemus halutaan toistaa seuraavassa

onnistuneessa projektissa.

· Projekti on mennyt ajallisesti ja/tai rahallisesti pitkäksi ja dokumentointi ja

tiedon siirtäminen jätetään lopuksi ajanpuutteen tai säästöjen kautta

tekemättä (esimerkiksi Disterer 2002).

o Varsinkin moni pieniä projekteja tehtäessä dokumentointi on se

mikä joustaa jos aika on käytetty, pakolliset kevyet raportit

toimitetaan mutta syvällisempää analysointia ei tehdä. Taloudelliset

seikat voivat nousta esille esimerkiksi loppuseminaarien,

vastaavien projektien päätöstilaisuuksien järjestämisessä tai

asiantuntijan dokumentointiin varatun ajan leikkaamisessa.

· Yhteisen kielen puuttuminen organisaation jäsenten väliltä on mainittu

esteeksi tiedon siirtymiselle jäsenten välillä (esimerkiksi. Haapalainen

2013).

o Suunnittelijan ja loppuasiakkaan väliin saattaa mahtua monta

persoonaa, kulttuuria, kieltä, kokemusta, näkemystä ja tapaa

kommunikoida. Yhteisen kielen, tavan ja ymmärryksen

kommunikoida, löytyminen on oleellinen osa kokemuksen ja

osaamisen jakamisessa. Ennen viestintää pitää lähettäjän



53

varmistua vastaanottajan ”taajuudesta” jotta lähetetty viesti voidaan

vastaanottaa halutussa muodossa.

4.6	 Yhteenveto	 asiakas-toimittaja	 projektien	 tietojohtamisen	
kirjallisuudesta	
Kappaleessa 4 käsiteltiin tietojohtamisen erilaisia koulukuntia joista tässä

tutkimuksessa haastatteluille kerätään tietoa tietojohtamisen kentästä ja

samalla jätetään muut kolme (älykkään pääoman johtaminen,

kompetenssipohjainen johtaminen sekä oppiva organisaatio) vallitsevaa

kenttää tutkimuksen ulkopuolelle, tosin täysin niitä ei voida sivuuttaa, koska

rajanvetoa on häilyvää eri tutkimuskoulukuntien välillä. Lisäksi tehtiin katsaus

mittavaan aikaisempaan tutkimukseen tietojohtamisen kolmelta pääsaralta:

tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen sekä tiedon siirtäminen.

Tiedon hankinnasta käytiin läpi erilaisia menetelmiä ja keinoja tiedon

ostamisesta tiedon luomiseen oppimismenetelmien kautta sekä etsittiin

kirjallisuudessa olevia syitä ja perusteluita erilaisten menetelmien

käyttämiselle. Tässä kohdassa tarkasteltiin lyhyesti myös mahdollisia syitä

miksi henkilö ei opiskele uusia taitoja tai vastaanota oppeja

projektiympäristössä.

Tiedon säilyttämisestä esitettiin mahdollisia menetelmiä tiedon säilyttämiseksi

organisaatiossa. Tiedon säilyttämisessä korostettiin johtamisen ja kulttuurin

merkitystä tuloksen aikaansaamiseksi. Kappaleessa painotettiin

projektityöskentelylle oleellisen ja yritykselle strategistesti tärkeän tiedon

säilyttämisen merkitystä: ”Organisaation ei ole koskaan mahdollista pitää

kaikkea sitä tietoa jonka se on vaarassa menettää (Martins ja Meyer (2012),

mutta on todennäköisempää menestyä jos asiat tiedostetaan ja tunnistetaan

osaaminen joka halutaan pitää.”
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Tiedon siirtämisessä oleellista on ymmärtää prosessien ja ympäristön jatkuvat

muutokset, ainoastaan aktiivisella ja tarkalla viestinnällä voidaan pitää

projektiorganisaation jäsenet tietoisena yhteisistä tavoitteista. Tiedon

siirtämisen eri toimintamalleista lainattiin esimerkkitapauksia BP:ltä, NASA:lta,

ja MIT:ltä, määriteltiin eri tiedonsiirtoulottuvuudet projektiorganisaatioissa

sekä annettiin esimerkkejä työkaluista ja toimintamalleista tiedon siirtämistä

varten.

Tiedonsiirron haasteista ja esteistä kirjoitettiin lyhyesti esimerkkilistauksen

kautta: miten henkilökohtaiset suhteet tai luottamus, johtamismallit tai

johtamisen kulttuuri, yksilölliset tekijät tai ympäristön konteksti/ -fyysiset tekijät

voivat vaikuttaa tiedonsiirtoa heikentävästi.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty tutkimuksen empiirinen osa ja miten

kirjallisuuden löydökset ovat suhteessa haastatteluista saatuihin tuloksiin

asiakkaan (hankevastaavan) sekä toimittajan (projektipäällikön) näkökulmia

tarkasteltaessa.
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5.	 Tietojohtaminen	 kohdeyrityksen	 asiakas-toimittaja	

projekteissa		

Kirjallisuudesta saatua tietoa projektien johtamisesta tietojohtamisen

menetelmillä annetussa viitekehyksessä verrattiin kohdeyrityksessä

haastatteluiden avulla saatuun tietoon.

5.1	Kohdeyritys	

Tutkimukseen valittu kohdeyritys oli suomalainen prosessiteollisuuden yritys

jolla oli toimintaa suomen lisäksi myös kansainvälisesti. Kohdeyrityksellä oli

prosessiteollisuuden yrityksenä toimialallaan nesteiden, kaasujen ja kiinteän

aineen prosessointiin ja kuljettamiseen liittyvää liiketoimintaa.

Prosessiteollisuuden luonteeseen johtuen projekteja oli uusien laitteiden,

laitekokonaisuuksin, palveluiden ja laitemuutoksien ympärillä.

Kohdeyrityksessä hankkeiden ja projektien osuus oli merkittävästi kasvussa

ja projekteihin organisoitumiseen kiinnitettiin aikaisempaa enemmän

huomioita. Kohdeyrityksen hankkeissa oli nimettynä yrityksen edustaja,

hankevastaava, sekä toteutuksesta vastaavasta yrityksestä projektipäällikkö

eli toteutusvastaava. Hankevastaava raportoi toimistaan hakkeen omistajalle

ja oli itse osa hankkeen ohjausryhmää. Yrityksen hankevastaavalla oli

tyypillisesti menossa useita sisäisiä ja ulkoisia hankkeita samaan aikaan ja

yhteistyökumppaneina oli useita eri projektipäälliköitä. Hankevastaavalla oli

hankkeissa vastuullaan hankeryhmä, joka yhdessä hankevastaavan kanssa

vastasi projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta hankkeen

omistajalle. Hankevastaava ei ollut perinteisessä linjaesimiesvastuussa

hankeryhmän jäseniin vaan hän toimi niin sanottuna matriisiesimiehenä.
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Kohdeyrityksessä hankevastaavat olivat sijoittuneet samalle osastolle jonka

osastopäällikkö vastasi liiketoimintayksikön hankeportfoliosta yhdessä

liiketoimintayksikön johtajan sekä yrityksen investointienhallinnan ja

liiketoiminnan kehityksen kanssa. Hankevastaavat tekivät tiivistä yhteistyötä

toteutusvastaavan organisaation kanssa jonka projektipäälliköllä oli vastaava

vastuu toimittajaorganisaatiossa kuin oli hankevastaavalla

asiakasorganisaatiossa.

5.2	Tutkimusmenetelmät	

Tutkimuksessa kerättiin tietoa kahdenkeskisillä teemahaistatteluilla laadullisin

menetelmin. Kohdeyrityksessä haastateltiin asiakkaan organisaatiosta

projektin hankevastaavia ja toimittajaorganisaatioista projektin

projektipäällikköjä. Haastateltavat henkilö vastasivat projektin toteuttamisesta

ja lopputuloksista kukin omalle organisaatiolleen ja lopulta asiakkaan

organisaation projektin omistajalle. Hankevastaavilla ja projektipäälliköillä oli

haastatteluhetkellä vastuullaan useita projekteja ja yhteistyötä useiden eri

hankevastaavien ja projektipäälliköiden kanssa. Osa hankevastaavista ja

projektipäälliköistä oli parhaillaan työparina samassa projektissa asiakkaan ja

toimittajan edustajina. Näitä pareja oli vain kaksi ja nekin rahallisesti

mitattuina hyvin erilaisista projekteista, joten vertailua toimintamalleista tällä

tarkastelukulmalla ei ollut mielekästä suorittaa ottaen huomioon

kohdeyrityksen raportointiohjeistuksen projektin budjetin mukaan.

Haastattelukysymykset muodostettiin kirjallisuustutkimuksen tietojohtaminen

asiakas-toimittaja projektissa -kappaleen pohjalta. Haastattelukysymykset

kategorisoitiin kolmeen pääteemaan: tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen ja

tiedon jakaminen projektiorganisaatiossa.  Pääteemojen nimiä ei käytetty

haastattelussa vaan kysyttiin suoraan näiden teemojen alla olevilla

kysymyksillä. Kunkin pääteeman alla oli useita kysymyksiä teemaan liittyen,

haastattelukysymykset on esitetty Liitteessä I. Haastattelussa näiden
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pääteemojen avulla kerättiin tietoa tutkimusongelmaan hankevastuullisen ja

projektipäällikön näkökulmasta. Lisäksi haastattelun aikana esitettiin

kysymykset alatutkimuskysymykseen haasteista ja esteistä näissä

kategorioissa. Haastateltaville esitettiin muutamia taustatietokysymyksiä jotka

he palauttivat ennen sovitta haastatteluajankohtaa. Lisäksi haastattelun

lopuksi esitettiin vielä muutama täydentävä kysymys hankevastaavan tai

projektipäällikön projektin johtamisen kokonaisnäkemystä varten sekä miltä

projektijohtaminen näyttää lähitulevaisuudessa.

Haastattelukysymykset validoitiin tutkimusta ohjaavalla Professorilla sekä

kohdeyrityksen henkilöillä oheisesti

· Toimittajan projektiosaston vetäjä

· Toimittajan henkilöstötoiminnon henkilö

· Asiakkaan projektiosaston hankevastaava

· Asiakkaan liiketoiminnan kehityksen henkilöitä

· Asiakkaan tulosyksikön johtaja

Tutkimuksen tekijä kokosi haastattelukysymykset ja muodosti niistä kategoriat

tutkimusongelman ja alaongelmien selvittämiseksi. Ennen varsinaista

haastattelua tehtiin yksi koehaastattelu, jonka perusteella tehtiin tarvittavia

muutoksia ja tarkennuksia kysymysasetteluun. Koehaastattelu tehtiin

asiakasorganisaation hankevastaavan kanssa, saman joka osallistui

kysymysten validointiin mutta ei varsinaiseen tutkimukseen. Koehaastattelun

perusteella yksi kysymys poistettiin kysymysrungosta ja riskeihin liittyvää

kysymystä tarkennettiin hieman. Varsinaiset haastattelut nauhoitettiin ja

litteroitiin pääosiltaan aineiston analyysiä varten. Tutkimuskysymykset

muodostettiin käyttäen niin sanottua arkista ilmaisua. Itse haastattelussa

puhuttiin työpaikalle ominaisilla termeillä ja ilmaisuilla, tieteellistä tai

tietokirjallisuudessa käytettyjä termejä vältettiin ja aina tapauskohtaisesti
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selvennettiin mitä kysymyksellä tarkoitetaan, huomioiden mm. Cohen et al.

(2007) varoitus alkuperäisen kysymyksen muuttamisesta jos tehdään

lisäselvennyksiä ennalta kirjattuihin kysymyksiin. Haastateltavan oman

työhistorian lyhyellä läpikäynnillä, haastattelun tarkoitusperän selvityksellä

sekä haastateltaville tehdyillä vapaamuotoisilla taustakysymyksillä pyrittiin

luomaan heti alkuun avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Ilmapiiriä ylläpidettiin

keskustelemalla molemmanpuoleisista kokemuksista tilanne ja

kysymyskohtaisesti haastateltavan antaman vastauksen jälkeen.

Haastattelun keskivaiheella kysyttiin haastattelun kannalta oleellisimpia

kysymyksiä. Tällä jaksottamisella ja ilmapiirin ylläpitämisellä saatiin myös

epäsuoria vastauksia kokonaisuudessa haettuihin asioihin, viitaten mm.

Cohen et. al. (2007) haastattelustrategiaan sekä HayGroupin® (2011)

haastattelutekniikkaan painottaa tärkeimmät kysymykset haastattelun

keskivaiheelle.

Ennen haastatteluita jokaiselle lähetettiin henkilökohtainen kutsu tulla

haastatteluun sekä kerrottiin lyhyesti tilaisuuden tarkoituksesta ja haastattelun

kestosta. Kaikille osallistujille oli varattuna tietoisesti hyvin aikaa (2h),

koehaastattelun perusteella myös toteutuneet haastattelut kestivät

keskimäärin 1h, tämä aika-arvio kerrottiin heti haastattelun alussa.

Haastattelut suoritettiin kaikille osallistujille varattuina päivinä kahden viikon

aikajaksolla. Varsinaisiin haastatteluihin osallistui viisi (n=5) asiakkaan

hankevastaavaa sekä kuusi (n=6) toimittajan projektipäällikköä. Varsinaisten

haastatteluiden jälkeen noin kahden kuukauden päästä, ensimmäiset

alustavat tulokset koottuna ja alakategoriat nimettynä frekvensseineen, osa

samoista kysymyksistä esitettiin haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden

osastojen esimiehille, kysymysluettelo on esitetty Liitteessä II. Samassa

tilaisuudessa esitettiin lyhyesti portfoliohallitsijoille alustavat tulokset

tutkimuksen haastatteluun osallistuvien osalta ja keskusteltiin näistä heidän

näkökulmistaan. Portfoliohallitsijoiden tilaisuus pidettiin ryhmähaastatteluna,

tilaisuuteen kutsuttiin kolme (3) henkilöä seuraavasti
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· Yksi (1) asiaakaan (hankevastaavien) linjaesimies sekä samalla heidän

portfoliohallitsija

· Yksi (1) toimittajien (projektipäälliköiden) linjaesimies sekä samalla

asiakkaalle tehtävien projektien kokonaisuuden portfoliohallitsija

· Yksi (1) toimittajan (projektipäälliköiden) portfoliohallitsija joka toimii

samalla kuten matriisiesimies

Ryhmähaastattelu nauhoitettiin ja keskustelu litteroitiin pääosiltaan.

Tutkimustulokset käsiteltiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmällä.

Laadullinen sisällönanalyysi jaetaan yleensä aineistolähtöiseen,

teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin, Tuomi ja Sarajärvi (2009).

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä analyysiä, aineisto muodostui

yksittäisistä haastatteluista sekä ryhmähaastattelusta.

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä päävaiheet aineiston analysoinnille

olivat seuraavat, Tuomi ja Sarajärvi (2009).

1) Aineiston pelkistys, vain kysymykseen liittyvä oleellinen tieto otetaan

mukaan

2) Alakategorioiden luominen

3) Yläkategorioiden luominen alakategoriaryhmille

4) Yläkategorioiden abstrahointi

Haastateltavat nimettiin hankevastaavien ryhmässä koodein A1, A2, A3, A4

ja A5 (n=5). Vastaavasti projektipäälliköt nimettiin koodein B1, B2, B3, B4, B5

ja B6 (n=6). Ryhmähaastattelun henkilöt nimettiin vastaavasti Aa1

hankevastaavien puolelta sekä Bb1 ja Bb2 projektipäälliköiden puolelta,

numero 1 kuvaa suoraa esimiessuhdetta haastateltaviin.

Haastatteluiden jälkeen jokaisesta haastattelukysymyksestä tehtiin

kysymyksen otsikoima oma sivu johon oli koottuna kaikkien haastateltavien
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siihen kysymykseen antama litteroitu vastaus, hankevastaaville oma sivu

sekä projektipäälliköille oma sivu. Tämän jälkeen kysymyskohtaisesti

vastaukset luettiin vielä huolellisesti läpi ja vastaus pelkistettiin avainsanoihin.

Kaikkien hankevastaavien ja projektipäälliköiden vastauksista saadut

avainsanat ryhmiteltiin ja koottiin alakategorioiksi omille sivuilleen.

Esimerkkinä pelkistetyt vastaukset kuten raha, budjetti, kustannukset, menot

muodostivat alakategorian raha. Alakategorian perään merkittiin vielä

roomalaisella numerolla kuinka monen vastaajan vastauksessa tämä

kategoria esiintyi, vastauksen frekvenssi. Taulukossa 5 on esitetty tulosten

kirjaus excel.

Kysymys Vastaaja Alakategoria Yläkategoria Yläkategoria Alakategoria Vastaaja
A1 B1
A2 B2
A3 B3
A4 B4
A5 B5

B6
Aa1 Bb1

Bb2

Minkälaisin tavoitteita
projektille olet itse

asettanut?

Taulukko 5. Haastattelukysymysten kirjaus-excel.

Seuraava vaihe oli Tuomen ja Sarajärven (2009) mukaan samansisältöisten

alakategorioiden yhdistäminen yläkategoriaksi. Esimerkkinä alakategorioista

raha, aika ja laatu muodostavat yläkategorian ”kovat tavoitteet”

Sama kategorisointi toistettiin kaikille haastattelun kysymyksille. Lopuksi

kategoriat koottiin yhteen isoon excel –taulukkoon tulkinnan sekä

hankevastaavien ja projektipäälliköiden näkökulmien vertailun

helpottamiseksi. Yläkategorioiden edelleen yhdistämistä (abstrahointia) ei

aineistosta juurikaan löytynyt koska kaikkien alkuperäisten kysymysten

taustalla oli tutkimuksen antamat kolme pääkohdetta: tiedon hankinta, tiedon

säilyttäminen ja tiedon siirtäminen.
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5.3	Tutkimustulokset		

Tutkimuksen kokeellisessa osassa haettiin vastausta teoreettisen

viitekehyksen mukaiseen päätutkimuskysymykseen, miten tietojohtamisien

osatekijät näkyivät projektin elinkaaren aikana sekä alatutkimuskysymykseen

tietojohtamisien haasteista ja esteistä projektikontekstissa. Aikaisemmin

tutkimuksessa mainittu teoreettinen oletus oli, että jokaisessa

projektiojohtamisen osa-alueessa voidaan nähdä kolme tietojohtamisen

kategoriaa: tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen sekä tiedon jakaminen.

Haastattelututkimuksen tuloksista pyrittiin löytämään teoreettisen

viitekehyksen kahteen osakokonaisuuteen, projektijohtaminen ja

tietojohtaminen, sidonnaisuuksia kysymysasettelun avulla, kategoriset

haastattelukysymykset on esitetty aina kunkin kappaleen alussa.

Haastateltavilta kysyttiin sähköpostitse esitietoja ennen varsinaista

haastattelua. Taulukossa 6 on esitetty esitietokysymysten kootut vastaukset

keskiarvoina hankevastaaville (n=5) ja projektipäälliköille (n=6).

Hankevastaavat
(HV)

Projektipäälliköt
(PP)

Kokemusvuodet 9,7 13,2
Montako hanketta menossa 31,8 17,3
Monenko HV tai PP kanssa teen
parhaillaan yhteistyötä

5,6 3,2

Montako henkilöä on tyypillisesti
hanke- tai projektiryhmässä

8-11 10-14

Taulukko 6. Haastateltavien taustatiedot keskiarvoina ryhmittäin.

Taulukosta 6 nähdään, että projektipäälliköillä (hajonta 5-23 vuotta) oli

keskimäärin enemmän kokemusvuosia kun hankevastaavilla (hajonta 1,5 –

21 vuotta). Hankevastaavilla (hajonta 10-69 kappaletta) oli merkittävästi

enemmän hankkeita menossa kuin projektipäälliköillä (hajonta 1-66

kappaletta), taustatiedoissa ei otettu kantaa hankkeiden rahalliseen

suuruuteen. Vastaavasti hankevastaavat tekivät yhteistyötä keskimäärin 5,6
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projektipäällikön kanssa (hajonta 4-8 projektipäällikköä) ja projektipäälliköt

tekivät yhteistyötä keskimäärin 3,2 hankevastaavana kanssa (hajonta 2-6

hankevastaavaa). Projektiryhmien koko oli hankevastaavilla keskimäärin

hieman pienempi kuin projektipäälliköillä, molemmilla vastaajaryhmillä n. 10

henkilön suuruinen.

Tiedon hankinnassa, tiedon säilyttämisessä sekä tiedon siirtämisessä

aineiston pelkistämisen ja kategorisoinnin jälkeen saatiin frekvenssien kautta

vertailtua hankevastaavien (A1-A5) ja projektipäälliköiden (B1-B6) vastauksia.

Näiden lisäksi tarkasteltiin vastauksia portfoliohallinnan näkökulmasta

hankevastaavien puolelta (Aa1) sekä projektipäälliköiden puolelta (Bb1 ja

Bb2).

5.3.1	 Tiedon	hankinta	

Tiedon hankinnassa asiakas-toimittaja projekteissa keskityttiin projektin

aloituksen ja alkuvaiheen aikana käytettyihin tiedonhankintamenetelmiin.

Haastattelukysymyksistä tiedon hankintaan liittyivät seuraavat kysymykset

· Minkälaisia tavoitteita projektille olet itse asettanut?
· Mitä on HV/PP vastuut projektissa, 2-3 tärkeintä?
· Millä kriteereillä kasaat projektiryhmän?
· Mitä teet jos tunnistat ryhmässä osaamisvajetta? Voitko kertoa jonkin esimerkin?
· Mitä riskejä tarkastellaan projektin aikana?
· Mitä olet viimeksi kysynyt/selvittänyt projektiin liittyen? Mistä sait tiedon?

Kysymyssarjan alkuun tavoitteiden asettamisessa ja vastuiden määrittelyssä

haettiin haastateltavien näkemystä ja henkilökohtaisia preferenssejä projektin

alkuvaiheen käynnistämisessä, mitä tietoa pitää olla olemassa jotta saadaan

hanke liikkeelle, mitä asiat ovat tärkeitä määrittää alussa ja mistä minä itse

vastaan projektissa tiedonhankinnallisessa näkökulmassa.
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Tavoitteet

Tavoitteiden asettamisesta saatuja tuloksia kuvattiin kirjallisuudesta (kuva 4,

Schwalbe 2013) koottuun vertailumatriisiin projektijohtamisen osa-alueista

taulukkojen 7 ja 8 kaltaisesti. Taulukossa laatikko x kuvaa jotain muuta

osaamisaluetta kuin mitä on matriisissa esitetty.

Taulukko 7. Hankevastaavien tavoitteet. Taulukko 8. Projektipäälliköiden tavoitteet.

Hankevastaavista tärkeimmäksi tavoitteeksi neljällä (n=5) vastauksella nousi

asiakaslähtöisyys ja asiakkaan äänen kuulumisen projektin kokonaisuuden

tavoitteissa. Suora lainaus aiheesta eräältä hankevastaavalta oli ”Kentältä ei

saa kuulua narinaa kun projekti on päättynyt”. Edellinen lainaus sopii myös

hankevastaavien laatu-tavoitteen määrittelyyn, joka oli kolmen vastaajan

mielestä tärkeä projektin tavoite. Tiedon hankinta asiakkaalta nousee siis

kaikista merkittävimmäksi hankevastaavien vastauksissa, hankevastaavan

pitää tietää mitä asiakas haluaa ja mikä on tavoiteltava laatu. Tätä tarvetta ei

voi kukaan muu paremmin tietää kuin loppuasiakas, sieltä on tieto hankittava.

Sekä projektipäälliköt että hankevastaavat mainitsivat kaikki klassiset

kirjallisuudessa esiintyvät projektin kovat tavoitteet: aika, raha ja laatu.

Projektin tietojohtamisen näkökulmasta katsottuna näissä kaikissa

Riskit Hankinta Sidosryhmät

Integrointi
Projektin

johtaminen x

Laajuus Aikataulu Laatu

Viestintä HR Kustannus

5 5

51

2

2

Riskit Hankinta Sidosryhmät

Integrointi
Projektin

johtaminen x

Laajuus Aikataulu Laatu

Viestintä HR Kustannus

2 3

2

2 4
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mainituissa oli oleellisena muodostaa riittävän hyvä kuva heti alkutilanteessa

(lähtötiedot) jotta osataan asettaa realistiset, vaiheistetut, tavoitteet projektin

koko elinkaaren ajalle ja tarvittaessa kohdistaa tavoitteet vielä

projektiorganisaatiossa yksittäisille tahoille.

Projektipäälliköllä nämä klassiset kovat tavoitteet mainittiin jokainen viisi

kertaa (n=6) ja hankevastaavien joukosta aika ja raha kaksi kertaa (n=5).

Hankevastaavien joukosta laatu nousi kolmella vastauksella pykään verran

korkeammalle kuin muut kovat tavoitteet. Molemmista vastaajaryhmistä kaksi

henkilöä mainitsi turvallisuustavoitteet omina tavoitteinaan, muut sivusivat

aihetta muun muassa mainitsemalla projektien tekemisen annetun

ohjeistuksen mukaisesti (ohjeistuksessa on mainittuja turvallisuusasiat). Yksi

projektipäälliköistä kertoi oman kokemuksen vaikutuksesta ja

tapauskohtaisten tavoitteiden asettamisesta projektin tavoitteiden

asettamiseen seuraavasti:

” … olen tehnyt tätä niin pitkään että on jo iskostunut selkäytimeen se

suoraviivainen polku ja näkee suoraan päämäärän ja voi ohjata suunnittelua

ja kyselyt sellaisenaan ja minkälaiset hankintapaketit ja kokonaisuudet tulee.

Jonkin verran voin pilkkoa mutta ei liikaa koska silloin vie liikaa resursseja

pyörittämään sitä, osaoptimointia ja kustannustehokkuuden hakua pitää

tehdä, ne tulee kokemuksen myötä ja on vuosien mittaa kokeiltu erilaisia

urakointitapoja ja eri malleja ja sama malli ei sovi joka tapaukseen koska on

aina tilanteesta riippuvainen …”

Kaksi projektipäällikköä (n=6) nosti esille tavoitteiden priorisoinnin, tarpeen

asettaa jokin tavoitteista ylitse muiden ja jota pidettäessä muut tavoitteet

tarvittaessa joustavat, esitetty taulukossa 8 kohdassa X. Esimerkkinä voisi

pitää klassisista tavoitteista aika, raha ja laatu joista laatu pitää toteutua ja

tarvittaessa käytetään enemmän aikaa ja hankitaan lisärahoitusta laadun
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saavuttamiseksi. Vastaavaa tarvetta tavoitteiden priorisoinnille ei mainittu

hankevastaavien suunnalta.

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden vastauksissa molemmilla ryhmillä tuli

epäsuorasti kerran mainituksi hankintoihin liittyvät riippuvuudet aikataulun

sisällä ja miten varsinkin pienessä projektissa kriittisimmät tekijät voivat

kulminoitua yhden laitteen hankinta-aikataulun ympärille. Perinteisiin HR

vastuihin ei hankevastaavat ja projektipäälliköt nähneet omia vastuita

projektin aikana. Tähän osaa olisi haastateltava olettanut saavansa

vastauksia esimerkiksi projektiaikaisten sopimusten tekemiseen liittyen.

Sivumainintana HR vastuisiin hieman liittyen voidaan pitää erään

hankevastaavan kommenttia hankeryhmän palkitsemisesta onnistuneen

projektin jälkeen.

Portfoliohallinnasta molemmissa ryhmissä esille nousivat pitkälti samat

(kovat) tavoitteet: aika, raha ja laatu. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

tulee hankkia riittävästi lähtötietoja sekä ennustaa miten tavoitteet

”käyttäytyvät” projektia aikana, onko muutos lineaarista vai onko jossain

isompia muutoksia kun toisaalla jostain syystä johtuen. Tähän ennustamiseen

voidaan hankkia tietoa aikaisemmista projekteista, kokeneilta

projektihenkilöiltä, konsulteilta tai ennustusmalleista (IT). Turvallisuuden

sanottiin olevan sateenvarjona poikkeuksetta kaiken tekemisen yllä koko

projektin ajan, tämä vaatii tietoa mahdollisista riskeistä ja niiden toteutumisen

todennäköisyyksistä. Hankevastaavien puolelta kovien mittarien lisäksi

korostettiin lisäksi aktiivista viestintää ja tavoitteiden asettamisessa jokaisen

vastuita, joista suorana lainauksena ”kivijalka pitää olla kunnossa jotta

tiedetään mitä ollaan tekemässä”. Projektipäälliköiden puolelta korostettiin

projektiryhmän sitouttamista jotta saadaan työ hyvin tehtyä ja projektipäällikkö

voi keskittyä projektin johtamiseen.
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Vastuut

Hankevastaavat ja projektipäälliköt kokivat henkilökohtaiset vastuut

taulukkojen 9 ja 10 mukaisesti, joissa vastaukset on sijoitettu kirjallisuudesta

(kuva 4, Schwalbe 2013) koottuun vertailumatriisiin projektijohtamisen osa-

alueista. Taulukossa laatikko X kuvaa jotain muuta osaamisaluetta kuin mitä

on matriisissa esitetty, joko näiden yhdistelmää tai jotain uutta osa-aluetta.

Taulukko 9. Hankevastaavien vastuut. Taulukko 10. Projektipäälliköiden vastuut.

Projektipäälliköiden näkökulmassa painottui selkeästi kaksi johtamisaluetta:

projektin johtaminen sai neljä mainintaa (n=6) sekä integrointi

”kokonaisuuden johtaminen” sai kolme mainintaa. Näissä

johtamisvastauksissa taustalle mainittiin projektille asetetut kovat tavoitteet

(aika, raha, laatu) sekä uutena projektin laajuus. Tiedon hankinnan

näkökulmasta projektipäälliköt näkivät olevansa vastuussa

kokonaisuudessaan projektin johtamisesta, haastattelussa sanottiin vastuusta

seuraavaa: ”Projektipäällikkö on projektin toimitusjohtaja joka vastaa

kaikesta”.

Riskit Hankinta Sidosryhmät

Integrointi
Projektin

johtaminen x

Laajuus Aikataulu Laatu

Viestintä HR Kustannus

2

4

1 1

Riskit Hankinta Sidosryhmät

Integrointi
Projektin

johtaminen x

Laajuus Aikataulu Laatu

Viestintä HR Kustannus

243
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Hankevastaavien vastauksissa selkeästi eniten ääniä sai asiakaan

edustaminen, vastaajista neljä mainitsi tämän (n=5). Suorina lainauksina

hankevastaavien vastauksina alla kaksi esimerkkiä

Kokonaisvastuusta lainaus:

”Hankevastaava vastaa siitä, että mitä projektissa toteutetaan vastaa

asiakkaan tarpeita”

Vastuu kartoittaa oman ryhmän tietämystä, hankkia reilusti ulkopuolista

osamaiset jos omat tai ryhmän osaamiset ai asian ratkaisuun riitä:

”Aika paljon ihan tämmöistä henkilöiden mukaan ottamista ja keskustelun

ylläpitämistä muistettava huomioida, hankitaan asiantuntijoita, itte ei voi ihan

kaikkea tietää mutta pitää yrittää tietää kuka tietää”

Projektipäälliköistä kaksi (n=6) vastaaja mainitsi motivoinnin tärkeäksi

vastuuksi projektin johtamisessa, taulukossa kohta X. Tietojohtamisien

kannalta ja varsinkin asioiden oppimisen kannalta on erittäin tärkeää saada

henkilöstö sitoutumaan ja osallistumaan yhteiseen tavoitteeseen.

Motivoituneet projektiryhmän jäsenet tuovat ja välittävät projektipäällikölle

tietoja päätöksenteon tueksi ja uusien asioiden selvittämiseksi. Motivoituneet

jäsenet toimivat viestinnässä ryhmän eduksi ja antavat oman työpanoksensa

ja ammattitaitonsa projektipäällikön käyttöön. Hankevastaavilla matriisin

kohtaan X mainittiin vastuiden priorisointi, vastuita pitää kyetä itse

priorisoimaan ja asettamaan niitä työpanokseen nähden oikeaan

mittasuhteeseen.

Portfoliohallinnasta hankevastaavien puolelta vastuussa korostettiin yhteisen

tavoitteen saavuttamista, kaikilla osapuolilla pitää olla yhteiset tavoitteet sekä

hankevastaavan ja projektipäällikön pitää toimia saumattomasti yhteen koko

projektin ajan. Lisäksi hankevastaavien puolelta korostettiin kokonaisuuden

hallintaa, hankevastaava on lopulta ”se” vastuullinen koko projektissa kaikilta

osa-alueilta. Projektipäälliköiden puolelta korostui kovien tavoitteiden vastuu,



68

kustannukset ja aikataulu oli projektipäällikön kaksi tärkeintä vastuuta koko

projektin ajan. Projektipäälliköiden puolelta korostettiin myös laadun ja

turvallisuuden merkitystä, projektipäällikkö oli toteutusvastuullisena näistä

vastuussa. Portfoliohallinnassa todettiin myös, että hankevastaavan vastuu

alkaa projektin elinkaarellisessa tarkastelussa jonkin verran aikaisemmin kuin

projektipäällikön, hankevastaava vastaa heti alkumetreistä lähtien projektista

ja projektipäällikkö tulee mukaan, kun toteutusvastaava on valittu ja suuret

linjat on jo määritelty ja vastuutettu.

Projektiryhmä

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden mielestä on oleellista hankkia

osaamista ja kokemusta projektiryhmään projektin vetäjän avuksi.

Osaamisessa projektipäälliköiden puolella painotettiin eniten

substanssiosaamista ja vastaavasti eniten painotettiin liiketoimintaosaamista

hankevastaavien puolelta. Liiketoimintaostamista (projektiosaaminen,

kokemus projekteista, oman osaston merkitys projekteissa) painotettiin

hankevastaavien osalta enemmän kuin projektipäälliköiden osalta, jossa

painotus tuli esille verkostojen hallinnan kautta. Molemmissa

vastaajaryhmissä sosiaalinen osaaminen nousi vahvasti esille

alakategorioista sosiaaliset taidot, jäsenten välinen viestintä sekä

henkilökemiat. Henkilökemioiden vaikutus projektiryhmän toimintaan oli

projektipäälliköiden puolelta suurin yksittäinen vastausryhmä viidellä

vastauksella (n=6).  Projektipäälliköt totesivat, että ei substanssiosaamisella

ole loppupelissä sitten merkitystä, jos ei henkilö tule toimeen muiden kanssa

ja pysty toiminaan ryhmässä. Oikeaa ryhmää kasattaessa tieto henkilöiden

aikaisemmasta toiminnasta ja suorituksesta projekteissa on hankittava joko

itse tai luotettavien tahojen kautta.

Hankevastaavan puolelta projektiryhmän valinnassa ja siten tiedon hankinnan

kriteereinä korostui kokemus ja kokonaisuuden ymmärtäminen seuraavasti

lainattuna:
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”… kokemusta aikaisemmista suunniteltuprojekteista, on oleellista, että osaa

hahmottaa miten suunnittelu kulkee ja miten projektin suunnittelu ja hankkeen

toteutus etenee, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja mitä milloinkin lyödään

lukkoon. Muuten on hankala jos ei tätä ymmärrystä ole, ei osaa alussa ottaa

tarpeeksi vakavasti asioita.”

Vastaavia yläkategorioita voitiin tutkia myös epistemologian näkökulmasta

jolloin hankevastaavien antamissa ryhmän osaamisvaatimuksissa

konnektiivinen epistemologia nousi tärkeimmäksi määrittelijäksi, ryhmässä

toimiminen ja yhdessä tekemisen taito on tärkeä ominaisuus.

Projektipäälliköiden eniten arvostama osaaminen projektiryhmässä oli

substanssiosaaminen, joka projektitoiminnan kontekstissa menisi

epistemologisesti enkä hieman enemmän kognitiivisen oppimisen puolelle

toki vahvasti konnektiivisella vivahteella. Tiedon hankinnassa

hankevastaavista kolme (n=5) vastaajaa halusi ryhmän jäsenistä

omatoimisuutta, omatoimisuus voitaisiin luokitella autopoieettiseen

epistemologiaan (”itse” ja ”tuottava” tulevat kreikan sanoista ”auto” ja

”poiesis”).

Tähän epistemologiseen näkökulmaan liittyen ”hyvä sekoitus uutta ja

kokenutta” porukkaa mainittiin erään projektipäällikön vastauksessa

seuraavasti:

”… vanhoilla on määrätty kokemus ja määrätty tietotaito, nuoremmat on

joystick porukkaa joilla on järjestelmäostamista, yhdistämällä saadaan hyvä

paketti. Spesifikaatiot ohjaavat rakennetta, miten tehdään ja on tiukka skaala,

uusi kaveri voi ideoida mutta ei voi toteuttaa jos ei mene spesifikaatioon,

vanhemmat tuo esille spesifikaation mukaisen ajatusmallin, nuoret tuo

mukaan uuden toimintatavan ja jotain mitä ovat oppineet”.
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Portfoliohallinnassa korostettiin myös ammattialakohtaista osaamista sekä

pätevyyttä niin toimialalta kuin viranomaisten näkökulmasta vaadittavine

lupakirjoineen ja valtuuksineen. Hankevastaavan puolella korostettiin

projektiryhmässä (tiedon hankinnassa) asiakkaan edustusta jotta asiakas saa

äänensä ja toiveensa kuuluville osallistavassa suunnittelussa ja

toteutuksessa. Projektipäälliköiden puolelta mainittiin sama kuin molemmilla

haastateltavilla ryhmillä: henkilöiden saatavuus on rajallista ja yleensä

tehdään sillä ryhmällä jolla on työvarannossa tilaa, valitsemaan ei juuri pääse.

Tiedon hankinnassa joutuu täten tekemään myös kompromisseja, aina ei ole

mahdollista saada sitä tuttua ja toimivaa tietolähdettä, vaan on toimittava niillä

tietovarannoilla (henkilöillä) mitä on käytettävissä. Projektipäälliköiden

puolelta myös mainittiin projektin luonteesta johtuva ryhmä kokoamisen

strategia: nopeaan selvitysprojektiin laitetaan parhaita resursseja (nopeati

aktivoitavaa tietoa) kun vastaavasti pitempiin toteutusprojekteihin otetaan

mukaan kokemusta (kokemusperäistä tietoa) ja uutta ryhmää (aktiivisia tiedon

kerääjiä) opiskelemaan, liiketoiminnan kannalta on erittäin tärkeää toimia

näin.  Projektipäälliköiden puolelta nähtiin myös mahdollisuutena ostaa

tarvittavaa osaamista projektiryhmään, tätä ei tullut suoraan esille

hankevastaavien portfoliohallinnan puolelta. Tiedon hankinnan kannalta

varsin relevantti ratkaisu on ostaa tarvittavaa kohdennettua osaamista,

kaikkea ei voi eikä pidä olla ”talon sisällä” vaan osa tukitoimista voidaan

hankkia ydinryhmän tueksi talon ulkopuolelta.

Sekä hankevastaavien että projektipäälliköiden portfolion puolelta korostettiin

sidosryhmän dynaamisuutta projektin aikana seuraavasti: eri projektin

vaiheissa on mukana eri henkilöitä tarvittavien osaamisten mukaisesti, vain

ydinryhmä on pysyvä alusta loppuun, osallistava ryhmä vaihtuu osittain ajan

myötä.
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Osaamisvaje

Projektin aikaista tiedonhankintaa ongelmanratkaisutilanteissa selvitettiin

kysymällä ”Mitä teet jos tunnistat ryhmässä osaamisvajetta”. Jos tähän

kysymykseen ei saatu keskustelua aikaiseksi, niin pyydettiin suoralla

kysymyksellä käyttämään jotain aikaisempaa esimerkkitapausta

vertailukohtana. Molemmista vastaajaryhmistä sisäinen ja ulkoinen verkosto

oli selvästi käytetyin keino asian ratkaisemiseksi. Projektipäälliköiden

keskuudessa ”keskustelu tai neuvonpito ryhmässä”, konnektiivinen

lähestymistapa, oli kolmella (n=6) vastaajalla seuraavaksi tärkein

ratkaisuvaihtoehto.

Hankevastaavista poiketen projektipäälliköiden vastauksissa esiintyi kaksi

osaamisvajetta korjaavaa toimenpidettä:

o Suorat koulutukset: käytetään uuteen tekemiseen, toimintaan,

aiheeseen josta ei jotain tiedetä, esimerkkitapauksessa ryhmä oli

lähetetty ulkomaille koulutukseen uuden teknologian

opiskelemiseksi.

o Töiden priorisointi: hankevastaavien näkökulmasta tuli esille

työkuorman aiheuttama inhimillinen tilapäinen suoritusvaje eli töitä

ei saada tehtyä halutulla laadulla suunnitellussa ajassa. Tällöin

projektipäälliköllä, yhdessä linjaesimiesten kanssa, on vastuu

priorisoida ryhmän jäsenten töitä siten, että oikea määrä työaikaa

on kohdistettu oikeille projekteille ja saadaan tavoiteltu laau

halutuille projekteille.

Hankevastaavien joukosta tuli kahdelta (n=5) vastauksena tiedon

hankinnassa ja siten autopoieettisen lähestymistavan suorana hylkäämisenä:

”Eikä meidän kannatakaan lähtee ite kauheesti miettimään ja tutkimaan ja

pohtimaan siinä menee vaan aikaa hukkaan ”

sekä
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”Nöyrästi täytyy ottaa lakki kouraan jos ei me jotain osata niin sitten se

tunnustetaan”

Projektipäälliköiden puolelta korostettiin oman kokemuksen ja aktiivisuuden

vaikutusta sekä verkostojen merkitystä ongelmanratkaisuissa oheisella

lainauksella:

”… tunnen aika laajalti talosta ihmisiä, aika hyvin pystyy ajattelemaan minkä

alan ihmisiä tähän tarvitaan ja kuka ymmärtää, on kontakteja joka suuntaan

asiantuntijoihin joista saa apua, ai tarkoita että heti ratkeaa mutta sitä kautta

menee eteenpäin ja tulee tietoa kuka voisi tehdä”.

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden ongelmanratkaisua, tiedon

hankintamenetelmiä ongelmatilanteissa, ei käsitelty portfoliohallinnan kanssa

käydyssä ryhmähaastattelussa. Tähän aihealueeseen tullaan palaamaan

kohdassa suosituksia.

Riskien tarkastelu

Haastattelussa riskien tarkastelulla haluttiin selvittää mitä asioita ja

näkökulmia hankevastaava ja projektipäällikkö ottavat huomioon projektin

alkuaiheessa ja mistä asioista heidän joko itsensä tai ryhmin tulee etsiä lisää

tietoa ja varmistaa, että todettu riskitekijä ei toteudu projektin aikana. Riskien

kartoitus ja vastuu riskien kartoituksesta osoittautui haastavaksi molemmissa

ryhmissä, riskit nähtiin jokseenkin liittyvän aikatauluun ja kustannuksiin ja

ennakoivien toimenpiteiden nähtiin olevan projektipäälliköiden organisaation

vastuulla.

Riskien tarkastelussa molemmat vastaajaryhmät kokivat systematiikan

puutetta, varsinkin kooltaan pienemmissä hankkeissa. Riskien tarkastelussa

isoimmissa projekteissa mainittiin systemaattiset prosessiriskien tarkastelut



73

kuten HAZOP sekä pienemmissä projekteissa epäviralliset ja täysin

henkilöriippuvaiset ”Mitä jos” tarkastelut, eli mitä hankevastaava tai

projektipäällikkö itse oma-aloitteisesti asiasta miettii. Hankevastaavien

vastauksissa korostui toteutuksen ennakointiin kohdistuvien riskin tarkastelu

eri näkökulmilta: projektin eteneminen hyväksytään vaihe kerrallaan ns.

porttimenetelmällä ja hankevastaavien toivomuksena olisi tarkastella

seuraavaa vaihetta jo ennen kun on saatu virallinen porttihyväksyntä

seuraavaan projektin vaiheeseen. Projektipäälliköiden vastauksissa korostui

tarve kevyelle riskitarkastelulle, ei raskaita ja monimutkaisia malleja, vaan

tsekkilistatyyppistä jäsenneltyä pohdintaa varsinkin projektin alussa.

Hankevastaavista kaksi miettivät osaamisen poistumisen (eläköitymisen) ja

uusin henkilöiden kokemuksen puutteen tuovan projektien toteutukseen riskiä

aikataulun kautta. Yksi hankevastaava mietti lisääntyvän kontrollin vaikutusta

projektiorganisaation fiilikseen ja lisääkö laskenut innostus joitakin riskejä

projekteissa. Molemmissa vastaajaryhmissä todettiin riskitarkastelun olevat

tarpeellinen heti projektin perussuunnittelun aikana ja tarkastelujakson pitäisi

ulottua aina laitteen, muutoksen, toimintamallin, yksikön tms. käyttöönottoon

saakka.

Tietojohtamisen näkökulmasta riskien tarkastelua voidaan tehdä joko

kirjallisuuden viitoittamassa matriisissa kuvan 4 osa-alue kerrallaan tai sitten

kollektiivisesti yhtenä riksitarkasteluna. Kohdeyrityksessä riskitarkastelu

painottuu taloudellisen riskin tarkasteluun eri riskiskenaarioilla.

Portfoliohallinnan kanssa ei ryhmähaastattelussa käsitelty riskitarkastelua tai

sen eri menetelmiä tiedon hankinnan näkökulmasta. Tähän aihealueeseen

tullaan palaamaan kohdassa suosituksia.

Mitä olet selvittänyt

Tiedon hankinnan kysymyssarja lopussa oli haastattelurunkoon merkitty

kysymys ”Mitä olet viimeksi kysynyt tai selvittänyt projektiin liittyen? Mistä sait

tiedon” johon kaikki haastateltavat kahta lukuun ottamatta olivat jo antaneet
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vastauksen edellisissä tiedon hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Ohessa

lainaukset kahdesta vastaajasta tähän, yksi hankevastaava ja yksi

projektipäällikkö, molemmilla selvitykset liittyvät pääprojektin ulkopuolella

tapahtuviin asioihin tai päätöksiin sidosryhmätasolla ja hankintoihin liittyen.

Hankevastaava:

”… sijoitukseen liittyen ympäristölupa ja muuhun luvitukseen liittyvät riskit,

miten varmistetaan että X-raja ei ylity rakennuskohteessa, saadaanko edes

lupa viranomaisilta? X-konsultti on päivittänyt malleja uusilla suunnitelmilla”.

Projektipäällikkö:

”…Y-yksikön suunnittelussa oli paljon toimittajan suunnittelua ja se ei

edennyt, hyvä että laitteet saatiin lopulta sopimaan suunniteltuun paikkaan,

oli kyllä lopulta niin ahdas …. Olisi voinut loppuvaiheessa olla paljon isompi

alue kun oli kaikki laitteet sinne ympätty”.

5.3.2	 Tiedon	säilyttäminen	
Tiedon säilyttämistä asiakas – toimittaja projektissa kartoitettiin

haastattelussa seuraavilla kysymyksillä.

· Mitä keinoja on säilyttää tai tallentaa projektiryhmän osaamista projektin aikana?
· Mitä keinoja on selkeyttää tai esittää projektin tavoitteita projektin aikana
· Mikä estää tai haittaa tiedon siirtoa projektin aikana

Osaamisen taltiointi

Kaiken kaikkiaan taltiointi koettiin haasteelliseksi ja vailla systematiikkaa.

Hankevastaavien vastauksista tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi ja

tavoitteiden selkeyttämiseksi projektissa muodostui kaksi yläkategoriaa:

dokumentointi ja personointi. Osaamisen säilyttämisessä hankevastaavista

kolme (n=5) vastaaja määritteli personoinnin tärkeimmäksi. Personointia

vastaavat alakategoriat olivat kokouskäytännöt sekä projektiryhmän
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pitäminen samana projektin ajan / projektista toiseen.  Seuraavaksi

tärkeimmäksi kahdella vastauksella muodostui dokumentointi, muistiot ja

raportit. Projektijohtamisen kokonaisuuksista tiedon säilyttämisessä

dokumentointi voidaan katsoa vastaavan viestinnän osaa sekä personointi

voidaan katsoa vastaavan sidosryhmä osaa.

Projektipäälliköiden vastauksissa neljä haastateltavaa (n=6) mainitsi

johtamisen tärkeimmäksi tavaksi säilyttää osaaminen projektiryhmässä:

tarvitaan selkeät vastuut, systematiikka, toimintamallit ja toimenpiteet oppien

taltioinniksi. Projektipäälliköistä neljä mainitsi lessons learned tietopankit ja

tarkensivat vielä ”oikea lessons learned”, eli toiminta on käytössä mutta laatu

ja käyttöaste vaihtelevat suuresti projektipäälliköistä ja projekteista riippuen,

pienten projektien ollen kaikista haastavimpia oppien taltioimisen suhteen.

Projektipäälliköistä kolme näki projektin aikana pidettävän palautetilaisuuden

tai yhteisen keskustelutilaisuuden olevan hyvä tapa säilyttää projektissa

hankittua tietoa projektiryhmään. Raportteja osaamisen taltioimiseksi

ehdottivat kaksi projektipäälliköistä.

Projektipäälliköiden puolelta yksi vastaajista muotoili projektiryhmän

osaamisen säilyttämisen keinoja näin:

”Hyvä kysymys. Projektipäällikkö voi itse omaksua mahdollisimman paljon

jota voi sitten jakaa, suunnitelmat jää talon arkistoon ja seuraava voi katsoa jo

tehtyjä suunnitelmia. Ainahan jonkin verran katoaa hiljaista tietoa jonkun

kaverin mukana, luonnollista vaihtumaa on aina ja tule olemaan. Moni projekti

on uniikki ja ei mene 1:1 seuraavaan projektiin, perusosaaminen on samaa

kaikissa.”
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Hankevastaavista yksi mainitsi osaamisen taltioinnin vastaavasti näin:

”… Vähän haastavampi kysymys. Tietysti koittaa ainakin pitää ryhmä samana

mahdollisuuksien mukaan, se on se tapa jolla sen tekee. Jos henkilöt vaihtuu

niin tiedonsiirto on tunnetusti vaikeaa, projektipäälliköiden puolella on ehkä

helpompaa ja strukturoidumpaa kuin meillä, kun tekevät siellä selvityksiä ja

kirjoittavat raportteja joista jää aina jonkinlainen dokumentti ajatuksista ja

oivalluksista ja selvityksistä. Mitä meillä tapahtuu onkin haastavaa, siihen ei

mulla oikeen ole sellaista vakiokäytäntöä miten tämmöistä tekee muuten kun

että tyypillisesti sama ryhmä jatkaa”.

Portfoliohallinnassa molemmilla ryhmillä korostui dokumentoinnin osuus

projektiryhmän tietoja ja osaamisen tallentamisessa: muistiot, ohjeet ja

suunnitteluspesifikaatiot mainittiin, näistä suunnitteluspesifikaatiot nähtiin

parhaimpana tapana jättää kokemukset ja osaaminen tuleville

projektiryhmille. Molemmissa ryhmissä kaivattiin enemmän systematiikkaa

hyvin oppien keräämiseen ja levittämiseen projektiryhmässä.

Hankevastaavien puolelta mainittiin tärkeänä keinona osallistuminen

projekteihin, oman tekemisen kautta oppiminen ja ihmisten tapaaminen

projektin aikana on hyvä keino levittää osaamista ryhmässä ja tallentaa

puhuttua osaamista henkilöiden välillä. Projektipäälliköiden puolelta mainittiin

projektisuunnitelmien merkitys tiedon taltioinnissa ja levittämisessä ryhmän

sisällä sekä projektiryhmien välillä. Molemmissa ryhmissä todettiin tiedon

paras taltiointipaikka olevan ”henkilöiden korvien välissä” mutta suoraan ei

mainittu työkalua tai menetelmää jolla tieto sinne varmasti saadaan.

Tavoitteiden selkeytys

Tiedon säilyttämiseksi projektiorganisaatiossa projektin elinkaaren aikana oli

oleellista seurata missä projektin tavoitteiden kanssa mennään ja mitä

tavoitteisiin vaikuttavaa tietoa projektihyhmän jäsenillä oli tuoda

projektipäällikön tai hankevastaavan tietoon projektin aikana. Molemmissa
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haastatteluryhmissä tavoitteiden esittämiseksi olivat käytössä erilaiset

dokumentointimenetelmät ja usein yhdistettynä personointimenetelmiin kuten

palaverikäytäntöihin. Hankevastaavista kolme (n=5) kertoi kuukausiraportin

olevan osana projektiseurantaa, raportissa on esillä eri projektialueiden

edistymät ja ennusteet tulevasta. Hankevastaavista kolme kertoi myös

palaverikäytäntöjen olevan tavoitteiden seurannan kannalta oleellisia

työvälineitä. Hankevastaavista yksi mainitsi 3D mallikatselmukset olevan hyvä

tapa esittää visuaalisesti miltä suunnitellut laitteet tai kokonaisuudet tulevat

sijoitusympäristössä näyttämään.

Projektipäälliköistä kuusi (n=6) kertoi raportoinnin olevan tapa selkeyttää

projektin tilannetta projektiryhmälle. Projektipäälliköistä kolme vastaajaa

mainitsi myös kokouskäytännöt tavoitteiden selkeyttämiseksi.

Projektipäälliköiden haastatteluissa kolmella henkilöllä nousi esille kaksi

menetelmää tavoitteiden selkeyttämiseksi

o Tietotekniset työkalut: mallinnusohjelmat (3D ja 2D),

projektihallintaohjelmistot, tiedonkeruuohjelmistot

o Vastuu kaikille: ryhmän jäsenet ovat viestintävastuussa omiin

linjaorganisaatioihinsa projektiryhmän jäsenenä, käyvät

keskustelua tavoitteista projektiryhmän ulkopuolella

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden näkemyksiä tavoitteiden

selkeyttämisestä ei käsitelty portfoliohallinnan kanssa käydyssä

ryhmähaastattelussa. Projektiohjeistuksessa on linjattuna palaverikäytännöt

hankkeiden suuruuden ja laajuuden mukaisesti sekä toimittajaorganisaation

että asiakasorganisaation puolelta. Projektiseurannan IT työkalut ovat

käytettävissä jokaisessa projektissa. Tavoitteiden selkeytyksessä

portfoliohallinta voisi peilata näitä taitoja hankevastaavan ja projektipäällikön

henkilöominaisuuksiin ja sekä henkilöiden johtamisen taitoihin.

Henkilöjohtamiseen aihealueeseen tullaan palaamaan kohdassa suosituksia.
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Esteet ja hidasteet

Tiedon säilyttämisen esteistä keskusteltaessa haastateltavilta tuli jokseenkin

yhtenäinen näkemys isoimmasta puutteesta nykytoiminnassa: vastuut eri

muodoissa ovat epäselviä mikä voidaan luokitella johtaminen -

yläkategoriaksi. Hankevastaavista viisi (n=5) mainitsivat epäselvyydet tiedon

siirtämisen vastuista sekä projektipäälliköistä viisi (n=6) mainitsi

tiedonsiirtämisen viestinnän vastuiden olevan epäselvät, kenen päävastuuna

on siirtää tietoa. Toisena yhteisenä tekijänä projektipäällikköjen ja

hankevastaavien tuloksista löydettiin aika, ajan puute, kiire, päällekkäiset

projektit. Hankevastaavista kaksi mainitsi tämän esteeksi ja

projektipäälliköistä kolme näki tämän esteenä.  Projektipäälliköiden

vastauksista kaksi liittyi raporttien merkityksen selvyyteen, mikä merkitys on

raporteilla osaamisen taltioinnissa. Mielenkiintoisena seikkana vain

projektipäälliköiden tuloksista oli löydettävissä yksilöllisiin tekijöiden

luokiteltavat löydökset kuten henkilöominaisuudet (kaksi vastaajaa) ja

kokemuksen puute projektityöstä (kaksi vastaajaa).

Projektipäälliköistä yksi pohti haasteita tiedonsiirtoon henkilöominaisuuksien

ja kulttuurillisien taustan kannalta näin:

”Jotkut projektiryhmässä osaa selitellä vaikka asiat ei etene ja se on

projektissa huono juttu koska projektipäällikkö vastaa asiakkaan suuntaan,

luottamus on tässä tärkeää. Kulttuureissakin on tässä eroja, jossain

huomenna on uusi huominen”.

Projektipäälliköistä kaksi vastaajaa pohti oppien jakamisen merkityksen

sisäistämistä, eli olemmeko tietoisia miksi osaamista on hyvä jakaa ja miten

se meitä kaikkia hyödyttää pitkällä aikajänteellä. Projektien tekeminen

fyysistesti eri paikoissa (kerroksissa, toimistoissa tai rakennuksissa) tai jopa

maantieteellisesti erillään haittasi tiedon siirto projektin aikana kahden

projektipäällikön näkemyksestä. Hankevastaavien haastatteluista ei tätä

seikkaa löytynyt, tosin projektien luonteesta johtuen asiakas ja hankeryhmän
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jäsenet olivat hyvin suuressa osassa projekteja fyysisesti samassa

toimipisteessä hankevastaavan kanssa.

Henkilöiden vaihtuvuus projektin aikana oli projektipäälliköistä kolmella ja

hankevastaavilla kahdelle syynä tiedonsiirron haitoiksi. IT työkalujen

toimivuuteen tai lähinnä toimimattomuuteen kiinnitettiin huomioita

projektipäällikköjen puolelta kahdessa tapauksessa sekä hankevastaavissa

yhdessä tapauksessa.

Portfoliohallinnassa molemmissa ryhmissä oltiin hyvin yksimielisiä

tiedonsiirron haasteista ja esteistä molemmissa organisaatioissa.

Päällimmäisenä syynä koettiin toiminnan siilomaisuus, eli mennään omaa

polkua ja ei joko tietoisesti tai tietämättä juuri vilkuiltu ympärille tai

kommunikoitu toisten projektien, ryhmien tai organisaatioiden kanssa.

Hankevastaavien puolelta syynä tähän pidettiin toisten tarpeiden

tiedostamattomuutta, mitä tietoa toiset minulta tarvitsevat ja missä vaiheessa

ja miten tieto vaikuttaa toisten tekemiseen. Projektipäällikköpuolella syitä

mietittiin enemmän moniprojektiympäristön kautta, kaikilla on paljon tekemistä

ja projektit menee nopealla vauhdilla eteenpäin ja suoraan haastateltavaa

lainatakseni ”poterosta ei juuri nousta”.

Projektipäälliköiden portfolion puolelta mainittiin esteiksi ja hidasteiksi

nykyinen henkilöstön vaihtuvuus ja siitä johtuva ”perehdytyskierre” kokeneille

asiantuntijoille, työaikaa jäi aikaisempaa vähemmän itse projektityölle ja aikaa

meni enemmän uusien henkilöiden perehdytykseen. Tiedonsiirrossa tämä

näkyi myös siten, että parikymmentä vuotta projekteissa olleet henkilöt

vaihtuivat ja tilalle tuli uusia joilla ei ollut samaa ammattisanastoa ja

kenttäkokemusta kuin vanhoilla, joitain asioita lähdettiin keskustelemaan ihan

perusteista, ei voitu olettaa uusilla olevan samaa tausta ja tietoa. Asia nähtiin

ihan luontaiseksi ja todettiin hankevastaavan kanssa yhdessä ”kaikki me on

jostain joskus aloitettu”. Projektipäälliköiden puolelta mainittiin myös vielä

poissaolot ja sairauslomat syyksi tietokatkoihin sekä inhimilliset tekijät syystä
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tai toisista kuten muistiot jääneet lukematta tai tietoa on ollut tarjolla mutta

siihen ei ole tartuttu.

Molemmat portfolioryhmät olivat myös sitä mieltä, että projektin aikana

suunnitelmissa ja tiedotuskanavissa tehtävät oikaisut heikentävät oleellisen

tiedon kulkua ja voivat aiheuttaa projektille viivästymisiä tai muita haittoja.

5.3.3	 Tiedon	siirtäminen	
Tiedon siirtämistä asiakas – toimittaja projektissa kartoitettiin haastattelussa

seuraavilla kysymyksillä.

· Miten projektiryhmän osaamista saadaan muiden tietoon, keinoja tai menetelmiä?
· Mikä edistää tiedon jakamista?
· Mikä estää haittaa tiedon siirtoa (projektin jälkeen)?
· Miten itse jaat tietoa projektista päättymisen jälkeen, kenelle?
· Kenelle projektin dokumentit / raportit tehdään? Haluaisitko lisätä jotain raportteihin?
· Miten loppuraportteja tai jälkiarviointia voisi hyödyntää nykyistä enemmän?

Osaaminen muiden tietoon

Hankevastaavien näkemykset saatiin muodostettua yläkategorioihin

personointi ja dokumentointi. Personoinnissa hankevahtaavista neljä (n=5)

näki osaamisen jakamisessa asiakkaan suoran osallistumisen tärkeäksi

osatekijäksi, koulutustilaisuudet tai suoran henkilökohtainen koulutuksen

vastaajista mainitsi neljä. Hankevastaavan suora lainaus osaamiseen

jakamisesta muille oli ”voinhan mennä itse ja kertoa”. Dokumentoinnissa

muistiot, ohjeet ja dokumentit mainittiin neljän vastaajan taholta osaamisen

siirtämisessä muiden tietoon. Projektijohtamisen kokonaisuuksista tiedon

jakamisessa personointi voidaan katsoa vastaavan sidosryhmä osaa sekä

dokumentointi voidaan katsoa vastaavan viestinnän osaa.

Projektipäällikköjen vastauksissa oli laajaa kirjoa osaamisen siirtämisen

menetelmissä ja osittain jopa työkaluissa. Eniten ääniä projektipäälliköiden
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(n=6) vastauksissa tuli johtamisen yläkategoriassa jossa ”linjan vastuu” –

vastaus esiintyi neljällä projektipäälliköllä, linjaesimiesten vastuuta ja

osallistumista tähän nähtiin oleellisena tekijänä. Yläkategorioina

projektipäälliköiden vastauksille saadaan myös dokumentointi ja personointi

kategoriat, jossa esiintyivät samat alakategoriat kuin hankevastaavilla:

personoinnissa asiakkaan osallistuminen esiintyi kolme kertaa sekä

dokumentoinnissa raportit ja yhteenvedot esiintyi kaksi kertaa.

Projektipäälliköiden vastauksissa esiintyi kolme kertaa teema

”yhteenvetotilaisuudet” joka voidaan kategorisoida joko johtamisen

yläkategoriaan tai sitten personoinnin yläkategoriaan, molemmista löytyi

elementit tähän. Johtamiseen siksi, koska yhteenvetotilaisuudet pitäisi olla

osa systemaattista projektin johtamiskäytäntöä ja selkeästi vastuutettuja.

Personointiin siksi, koska yhteenvetotilaisuudessa projekti käytiin läpi

kasvokkain keskustelemalla ja kyselemällä ja kokemuksia jaetaan henkilöltä

toiselle yhteisen tilaisuuden aikana. Projektipäälliköiden vastauksissa tiedon

siirtämisessä kerran esiintyivät seuraavat havainnot suorine lainauksineen

o henkilöominaisuudet: ”projektiryhmässä pitää olla oikeassa

suhteessa extroverttiä ja introverttiä ominaisuutta”

o työkalut: ”se että ois sitten niinku semmonen hyvä toimiva työkalu

siihen jolla se jaettaisiin, mutta siinä onkin sitten pohtimista”

Vastaavia seikkoja ei suoraan hankevastaavien haastattelussa mainittu.

Portfoliohallinnasta ei tätä seikkaa ryhmähaastattelun aikana kartoitettu.

Viestintätaidoissa portfoliohallinta voisi peilata näitä taitoja hankevastaavan ja

projektipäällikön henkilöominaisuuksiin ja sekä henkilöiden johtamisen

taitoihin. Henkilöjohtamiseen aihealueeseen tullaan palaamaan kohdassa

suosituksia.

Edistävät tekijät

Hankevastaavista (n=5) neljä korosti sosiaalisten verkostojen merkitystä

tiedon siirtoa edistävänä tekijänä, yläkategoriassa yksilölliset tekijät.
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Yläkategoriassa johtaminen vaikutus tiedon siirtämistä edistävänä tekijänä

mainittiin neljästi tiedonsiirron painotus projektin alkuvaiheeseen

(perussuunnittelu) sekä asiakkaan osallistuminen kolme kertaa.

Tietojärjestelmän vaikutuksesta tiedonsiirron edistämisessä mainittiin kerran

Yksi hankevastaava kertoi onnistuneesta tiedonsiirrosta asiakkaan ja

toimittajan välillä, jossa projektille oli nimetty kokenut työntekijä selvittämään

suunnittelussa olevien asioiden ja käytännön toteutuksen välistä ”eroa” eli

tuomaan kenttäkokemusta suunnitteluun ja antamaan neuvoja miten toteutus

on hyvä tehdä nykyisessä ympäristössä. Henkilön etuna oli pitkä kokemus

kenttätyöskentelystä joten hän puhui ”samaa kieltä” kenttätyötekijöiden

kanssa ja pystyi näin selvittämään tekniset tavoitteet heille kentän termeillä

sekä viemään takaisin kentän käytännön kokemuksia suunnitteluun

suunnittelun kielelle.

Projektipäälliköistä (n=6) kolme korosti tiedonsiirron edistäjinä

henkilötuntemista ja yksi projektikokemusta, nämä voidaan luokitella

yläkategoriaksi yksilölliset tekijät, vastaavasti kuten hankevastaavilla.

Personoinnin alle kasvotusten keskustelevaan tiedonjakamiseen edistäväksi

tekijäksi mainittiin palaverit kolme kertaa sekä ammattialojen keskinäiset

keskustelut kaksi kertaa sekä palautetilaisuus kerran. Dokumentoinnissa

oppien tiivistäminen nähtiin kolmen vastaajan kautta tiedonsiirtoa edistäväksi

tekijäksi. Yläkategoriaan johtaminen voitiin luokitella vastauksista kerran

mainittu hyvät projektin toimintatavat, kerran mainittu asiakkaan

osallistaminen, kerran mainittu linjaesimiehen roolin tärkeys sekä kahdesti

mainittu oppien kokoamisen vastuu kaikille projektihenkilöille.

Projektipäälliköistä yhdellä oli ajatus edistävästä tekijästä oheisesti:

”Moniprojektiympäristö on vaativa kun ollaan hajallaan, pitää patistaa että

menee tapaamaan henkilöitä kasvokkain, ollaan perusluonteeltamme laiskoja
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eikä tehdä mitään ylimääräistä. Nuoremmat ei vielä tunne sidosryhmiä ja mitä

löytyy niin pitää saatella perille saakka ja kertoa kuka sinua voi neuvoa ja

briiffataan samalla vastapeluria niin siitä se sitten aukeaa”.

Portfoliohallinnan näkökulmasta tiedon jakamisen yksi isoin edellytys

molempien ryhmien näkökulmasta oli yhteiset tapaamiset, jossa asioita voitiin

keskustella monen eri edustajan läsnä ollessa. Hankevastaavien puolelta

mainittiin myös laadukas sekä avoin dokumentaatio tiedonsiirtoa edistävänä

tekijänä ts. ei pidetä tietoa pöytälaatikossa vaan käytetään yhteisiä sovittuja

paikkoja ja menetelmiä dokumentoinnissa. Samassa mainittiin myös vastuun

ottaminen ja vastuiden määrittely edistävinä tekijöinä. Projektipäälliköiden

puolelta mainittiin palautetilaisuudet ja niihin asiakkaan käyttöhenkilökunnan

aktiivinen osallistuminen.

Projektipäälliköiden portfolion edustajien puolelta tuli eräs todella hyvä

kommentti tiedonsiirron jakamisen edellytyksistä: onnistumisen kierre

aikaisemmissa projektivaiheissa. Samaan yhteyteen mainittiin

hankevastaavan henkilöominaisuuksien suuri vaikutus tähän, kyky luoda

hyvä tiimihenki oli yksi iso onnistumisen edellytys tiedon jakamisessa.

 Molemmissa haastatelluissa portfolioryhmissä mainittiin projektihenkilöiden

henkilöominaisuuksista oma tausta, kokemus ja osaaminen erilaisista

organisaatioista ja toiminnoista tiedonsiirtoa edistävinä tekijöinä.

Esimerkkitapauksessa henkilö oli ollut töissä aikaisemmin sekä

hankevastaavan organisaatiossa että projektipäällikön organisaatiossa ja

työskenteli parhaillaan hankevastaavan organisaatiossa kenttätöiden

valvonnasta vastaavana henkilönä. Vastaavaa rohkeutta ryhtyä erilaisiin

tehtäviin eri organisaatioissa kaivattiin projektipäälliköiden portfolion puolelta.

Hankevastaavan mielestä oheinen kokemus edistää tiedon siirtämistä ja

töiden tekemistä molemmin puolin projektin rajapintaa. Hankevastaavien

edustaja korosti myös rohkeaa asioiden selvitystä tiedonsiirron edistäjänä, ei

jäädä pohtimaan liian pitkään vaan kysytään näkemystä ja apua muualta.
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Projektipäälliköiden edustaja korosti omia ja organisaatioiden verkostojen

hyödyntämistä tiedonsiirrossa sekä mainitsi IT järjestelmän olevan kunnossa

ja mahdollistavan tiedonsiirron.

Esteet ja hidasteet tiedonsiirrossa

Sekä hankevastaavilla (n=5) että projektipäälliköillä (n=6) molemmilla

suurimmaksi esteeksi voitiin muodostaa yläkategoria johtaminen.

Hankevastaavilla neljä vastaajaa näki huonon lopetuksen syyksi

tietokatkoksille sekä kolme vastaajaa mainitsi vastuiden epäselvyyden

estävän tiedonsiirtoa. Projektipäälliköistä kolme vastaajaa totesi

systematiikan puutteen olevan suurin syy tiedonsiirron epäonnistumiselle.

Johtamisen kanssa läheisesti yhteydessä oleva ylläkategoria aika mainittiin

hankevastaavien taholta kahdesti projektien määrän muodossa sekä kahdesti

ihan suoraan tiedonsiirron esteenä olevan aika. Kahdesti kirjattiin

mielenkiintoisesti ilmaistuna ”muistin ja ajan välinen yhteys” eli mitä

kauemmin tapahtumasta kuluu sitä heikommin ja epätarkemmin oppeja siirtyy

eteenpäin, tämä voitiin luokitella henkilöominaisuuksiksi.

Hankevastaavista yksi kertoi mahdollisten aikaisempien negatiivisten

kokemusten ja ennakkoasenteiden vaikutuksesta tiedonsiirtoon

organisaatiossa seuraavasti:

”On ehkä ollut liian paljon puolivillasia koulutuksia jossain paikoissa, kaverien

asenne koulutuksia kohtaan voi olla nurja jo lähtiessään, ei osallistuta, ei tulla

tilaisuuksiin, ja jos tullaan niin ei jakseta kuunnella tai oikeasti lähteä

miettimään mitä tarkoittaa tai halutaan siellä heille kertoa, ollaan läsnä mutta

ei olla läsnä”.

Projektipäälliköillä palautteen saaminen mainittiin kahdesti, tarkemmin asiaa

tutkittaessa palautetta kaivattiin enemmän linjaesimiehiltä ja asiakkaalta niin

suullisesti kuin raporttien kommentoinnin muodossa. Kahdesti mainittu ”ei
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saada palautetta” viittaa motivaatioon siirtää tietoa ja voitiin luokitella

henkilöominaisuuksiksi, eli henkilökohtaisen motivaation ja merkityksen

tunteen puuttuminen vaikutti kahden vastaajan mielestä oleellisesti tiedon

siirtoon. Projektien määrä mainittiin kahdesti tiedonsiirtoa heikentävänä

tekijänä. Projektien määrään liitettiin myös yksi vastaus hajanaisesta

toiminnasta tiedonsiirron esteenä, tehdään useita projekteja ja ollaan samaan

aikaa kiinnitettynä useaan suuntaan ja vastuuhenkilöön. Lisäksi yksi

projektipäällikkö toi hyvän huomioin esille projektin kokoon ja tiedonsiirtoon

liittyen, josta ohessa suora lainaus ” … pienet hankkeet jää paitsioon, niistä ei

saada oppeja talteen”.

Moniprojektiympäristö ja uusien projektien nopea aloitus vanhojen ollessa

vielä lopettamatta mainittiin portfoliohallinnasta esteeksi tehokkaaseen

tiedonsiirtoon projektin jälkeen. Molemmissa ryhmissä myös mainittiin, että

osaaminen, systemaattisuus ja tahtotila projektin lopettamiseen vaativat

parannusta, suora lainaus oli ”lopettaminen on tuskallista”. Hankevastaavien

puolelta mainittiin myös esteeksi se, että asiat tai päätökset pitkittyivät

lopettamisen jälkeen ja niitä ei saatu jälkeenpäin tehtyä ja viestittyä

tarvittavalla tarkkuudella. Projektipäälliköiden puolelta esteiksi mainittiin

henkilöiden eläköityminen, työpaikan vaihto tai paikkakunnan vaihto uuden

projektin mukana, näin tietoja tai asioita jäi kertomatta muille ja oli hankalaa

jälkikäteen saada palautetta.

Miten itse jaat tietoa, kenelle dokumentit tehdään ja miten voisi hyödyntää

enemmän?

Haastateltavan omaan tiedonsiirtotapaan liittyen ensimmäisessä

kysymyksessä kartoitettiin tapoja siirtää tietoa ja kaksi seuraavaa kysymystä

oli tehty ennakoimaan ensimmäisen kysymyksen vastauksena tulevaa

vastausta -loppuraportti -.
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Odotettavasti ensimmäiseen kysymykseen saatiin hankevastaavilta neljä

(n=5) mainintaa loppuraporteista sekä projektipäälliköiltä viisi (n=6) vastausta.

Hakevastaavista oman tiedon jakamisen kohteena mainittiin myös oma

esimies tai hankkeen omistaja kolme kertaa (näissä tapauksissa omistaja ja

oma esimies olivat suurimmassa osassa tapauksia sama henkilö tai sama

tiivis omistajaryhmä). Projektipäälliköistä kaksi mainitsi käyttävänsä jotain IT

järjestelmää tiedon jakamiseen projektin jälkeen (dokumenttiarkistointi) ja yksi

mainitsi ”suoran kontaktin” eli jonkin henkilön kenelle mahdollisesti opit

kertoo. Yksi projektipäälliköistä totesin tämänkin askeleen vaativan oman

tilaisuuden tai johtamista, ei syntyisi itsestään omalla painolla vaan vaati

prosessin taakseen toimiakseen.

Loppuraportin omistajaa kysyttäessä kaikilla vastaajilla molemmissa ryhmissä

oli selkeä käsitys kenellä raportti tehdään, asiakkaalle tai edelleen asiakkaan

puolen omistajalle. Hankevastaavien puolelta kahdella vastaajalla heräsi

kysymys ”lukeekohan kaikkia raportteja kukaan?”, viitaten valtavaan

hanke/projektimäärään liiketoimintayksikössä vuositasolla (satoja projekteja).

Jatkohyödyntämisessä hankevastaavista neljä (n=5) mainitsi raportin laadun

kaipaavan parannusta oppien kirjaamisen osalta, valmiin projektidokumentti

pohjan rakenne oli ihan kunnossa ja kaikki haluamansa sai sinne kyllä

kirjattua. Projektipäälliköistä neljä (n=6) vastaajaa kaipasi koontia raporttien

opit kohdasta, yhteenvetoa tietyin välijoin kaikista raporteista. Kaksi

projektipäällikköä mainitsi, että jatkossa raportti voisi olla vielä enemmän

asiakkaan loppukäyttäjille kohdennettu. Yksi projektipäälliköistä mainitsi

hyvän toteamuksen joka ohessa suorana lainauksena ” … monet opit tulee

vasta käyttökokemuksen mukana ja ne pitäisi myös saada talteen”.

Portfoliohallinnasta ryhmähaastattelussa tarkasteltiin loppuraportoinnin

merkitystä tiedonsiirrossa. Hankevastaavien puolelta haluttiin raportin olevan,

ei pelkästään projektiryhmälle, vaan myös asiakkaan loppukäyttäjälle

suunnattu dokumentti. Projektipäällikköjen puolelta koettiin loppuraporttien
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olevan hyödyllisiä kollega projektipäälliköille ja pitkällä tähtäimellä esimerkiksi

perehdytysmateriaalina uusille projektipäälliköille. Projektipäällikköjen

puolelta nähtiin myös loppuraporteissa mahdollisuuksia tiedonsiirrolle

tietokantasovellusten avulla, voidaan hakusanoilla hakea melkein mitä vaan

ja mistä vaan nykytekniikalla. Projektipäälliköiden puolelta huolena oli pienten

projektin oppien saaminen talteen, dokumentaatio ei ole niin massiivista kuin

isoimmista hankkeista mutta paljon hyvää tietoa olisi kerättävissä myös

pienistä projekteista. Hankevastaavien edustajan mielestä loppuraporteissa

voisi olla myös projektin yhteinen lessons learned osuus missä tarkastellaan

yhteistyön onnistumisia ja projektikäytäntöjä joita voidaan sitten jakaa

laajemmalle taholle ja hyödyntää erilaisissa projekteissa molemmissa

organisaatioissa. Projektipäälliköiden puolelta todettiin, että pitää mieluummin

tehdä kerralla hyvä perusta ja toimenpiteet loppuraporttien hyödyntämiselle

kuin pikkuhiljaa pieniä muutoksia projektien mukana.
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6.	Yhteenveto	ja	pohdintaa	

Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla kartoitettiin kohderyhmän näkemyksiä

tietojohtamisen menetelmiin kohdeyrityksen projektikontekstissa.

Haastatteluissa asiakkaan edustajana olivat hankevastaavat ja toimittajan

edustajina olivat projektipäälliköt sekä molempien ryhmien puolelta

portfoliohallitsijat. Seuraavissa kappaleissa on analysoituna haastateltavien

antamia vastauksia sekä annettu suosituksia kohdeyritykselle

haastattelutulosten ja kirjallisuuden lähdemateriaalin puitteissa.

6.1	Vastaukset	tutkimuskysymyksiin	
Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä oheisesti

Päätutkimuskysymykseen saatiin kuvassa 4 Schwalben (2013) esittämiin

projektijohtamisien osa-alueisiin haastattelun aikana kattavasti vastauksia

tiedon hankinnan, tiedon säilyttämisen ja tiedon siirtämisen näkökulmista.

Päätutkimuskysymys:

Miten tietojohtamisen osa-alueet: tiedon hankinta, tiedon
säilyttäminen ja tiedon siirtäminen näkyvät asiakas-toimittaja
projektiympäristössä?

Alatutkimuskysymys:

Mitä esteitä tai hidasteita on tiedon hankkimiselle, säilyttämiselle
ja siirtämiselle asiakas-toimittaja projektiympäristössä?
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Tiedon hankintavaiheessa kirjallisuudessa keskustellaan paljon erilasisista

oppimistavoista, menetelmistä ja työkaluista tiedon etsimiseksi ja

kehittämiseksi. Epistemologisesta näkökulmasta Marr (2008) ja Koskinen

(2009) kirjoittavat erilaisista projektin aikaisista oppimistavoista tiedon

hankkimiseksi. Haastatteluissa näistä tavoista korostui eniten konnektiivinen

oppiminen: ryhmässä ja yhdessä tekemällä saadaan projektissa opittua

eniten ja siten hankittua tietoa projektin sisäisiltä jäseniltä kuten myös niin

sanotuilta näkymättömiltä jäseniltä tukiorganisaatioista tai konsulteilta ja

asiakkailta. Myös Ayas (1996) korostaa projektiryhmän näkyvien ja

näkymättömien jäsenten välistä viestintää tiedon hankinnassa ja

projektiryhmän tietopääoman kartuttamisessa. Autopoieettista oppimista ei

pidetty parhaana oppimistapana kohdeyrityksen kontekstissa ja sitä sivuttiin

projektipäälliköiden portfoliovastaavan haastattelussa seuraavasti:

”… jos on toteutusprojektista kyse niin tarvitaan tietyt ammattiosaamiset

siihen, jos on tutkimusprojekti niin siihen tarvitaan enemmän varmaan näitä

ideanikkareita, mut jos on tämmöistä raakaa toteuttamista … ”

Eli vastauksesta voidaan tulkita haastattelukontekstissa tarvittavan

perusosaamisen lisäksi enemmän yhteistyötä ja avointa ajatuksenvaihtoa.

Tätä tulee myös hankevastaavien haastattelussa mainittu avoin kysyminen

jos ei tunnu asia ratkeavan, ei jäädä kehittelemään itsekseen kun tietoa on

varmasti ympärillä oleville henkilöillä tai organisaatiolla helpostikin saatavilla.

Portfoliohaalinnasta hankevastaavia tuetaan tähän ja kehotetaan pitämään

kysymisen kynnys mahdollisimman matalalla.

Tietoa saadaan hankittua myös henkilösuhteilla verkostojen kautta tai sitten

sopimuksin avulla ostamalla konsulteilta, asiakkailta tai asiantuntijoilta.

Kirjallisuudessa nämä perusmenetelmät mainitaan jokseenkin kaikissa

tietojohtamista käsittelevissä artikkeleissa joista tähän tutkimukseen valittu

esimerkiksi Morris & al. (2003), Bartsch & al. (2013) sekä Wu & al. (2010)

tutkimukset. Haastatteluissa molemmat lähestymistavat tulivat esille kaikilla
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osapuolilla hankevastaavan, projektipäällikön sekä portfoliohallinnan osalta.

Morris & al. (2003) keskustelevat oppimisen näkökulmasta tiedon hankintaan

ja tuovat esille projektin elinkaaren vaiheiden aikana tapahtuvaa erilaista

tiedon hankintaa. Vastaava eri projektivaiheiden vaatimat erilaiset tarpeet

mainittiin hankevastaavien portfoliohallinnan haastattelussa, ydinryhmän

pysyessä samana vaihtelee tukiryhmä projektin vaiheiden mukaisesti

erilaisten tarpeiden mukaisesti. Vastaavaa ryhmän koostumuksen vaihtelua

mainittiin projektipäälliköiden puolelta kun toivottiin ryhmään sopivassa

suhteessa kokemusta ja uuttaa oppijaa sekä introverttiä sekä extroverttiä.

Näillä sekoituksilla voidaan hankkia ryhmään tarvittavaa tietoa ja jalostaa

osaamista ryhmän sisällä erilaisten henkilöominaisuuksien avulla.

Projektijohtamisen osatekijöistä korostettiin molemmissa vastaajaryhmissä

niin sanottuja klassisia kovia mittareita, aikaa; rahaa ja laatua, turvallisuuden

ollessa näissä kaikessa mukana sateenvarjomaisesti. Kirjallisuudessa,

esimerkiksi Pelin (2011) viitataan näihin tavoitteisiin rautakolmion nimellä

projektijohtamisessa. Samat vastuut ja johtamisen osa-alueet on Schwalby

(2013) nimennyt projektipäällikön ydintoiminnoiksi. Haastatteluissa tuli hyvin

esille myös näiden kovien perustoimintojen johtamiseksi tarvittavaa yleistä

johtamistaitoa sekä osien integroinnin osaamista ja asiakkaan näkökulman

huomioimista.

Lähtökohtaisesti projekti tehdään aika asiakkaan tarpeesta ja jopa asiakkaan

antamilla ehdoilla. Tiedon hankinnassa asiakkuuksien johtaminen nousi

hankevastaavilla enemmän esille kuin projektipäälliköillä, toki ehkä

luonnollisesti koska hankevastaava on projektissa asiakkaan suora edustaja

ja fyysisesti samassa organisaatiossa lähellä toteutusrajapintaa ja

loppukäyttäjiä. Projektissa projektipäällikkö vastaa tekemisestä ja viestinnästä

hankevastaavalle ja on täten ”vain” hänen välityksellään vaikutuksessa

loppuasiakkaaseen. Tiedon hankinnassa asiakkailla on oleellinen merkitys,

osallistamalla asiakasta ja kuuntelemalla konkretian ja käytännön kokemuksia

saadaan suunnittelusta ja toteutuksesta sellainen, kun asiakas on halunnut.
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Haapalainen (2013) painottaa rakennusprojekteissa asiakkaan osallistamista

suunnitteluun ja mahdollisten tietoteknisten tai rakennusteknisten ratkaisujen

hyödyntämistä lopputuotteen visualisoimiseksi. Projektipäälliköiden ja

portfoliohallinnan haastatteluissa nousi esille 3d mallien katselmoinnin

merkitys tiedon hankkimiseksi loppukäyttäjiltä sekä hankeryhmän osallistavan

suunnittelun henkilöiltä.

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden vastauksista osittain puuttumaan jäin

esimerkiksi hankintoihin ja HR asioihin liittyvät hankevastaavan ja

projektipäällikön toimet.   Osittain tätä voidaan selittää hankevastaavien

organisaatiorakenteelle, jossa HR ja Hankinta on organisatorisesti perinteisiä

tukiorganisaatioita ja siten vaivattomasti hankevastaavan käytettävissä.

Projektipäälliköiden työn luonteeseen liittyy vahvemmin hankintojen

koordinointi ja olisi siten ollut odotettavaan löytää esillä tämä vastuun tai

tavoitteiden matriisikentästä. Projektipäälliköillä on organisatorisesti myös HR

ja hankinta omina organisaatioinaan mutta kuten mainittua, projektipäällikön

työn luonteesta johtuen näkisin enemmän painoa tänähän suunta.

Tiedon säilyttämisessä haastatteluissa kauttaaltaan korostui Hansen & al.

(1999) jaottelun mukaan dokumentoinnin merkitys ja erilaisten dokumenttien

esittäminen palavereissa tai sovituissa tilaisuuksissa. Hansen & al. (1999)

toisen vaihtoehdon, personoinnin strategian, todettiin olevan hankalaa

projektiorganisaation tiedon taltioimiseksi ja olevan vailla systemaattista

järjestelmää tai suoria menetelmiä. Tiedon säilyttämiseksi kaivattiin

johtamiseen systematiikkaa, miten projektin elinkaaren aikana voidaan

osaamista otaa talteen ja mitkä ovat yhtiön keinot tähän ylhäältä johdettuna.

Toimintamalleja kaivattiin mutta ei niinkään IT työkaluja, osa oli jopa

järjestelmiä vastaan ja kritisoi usean systeemin ja tallennuspaikan

päällekkäisyyden luovan epätietoisuutta mihin mitäkin tietoja tulee tallentaa.

IT työkaluista eniten positiivista palautetta saivat erilaiset mallinnusohjelmat
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aikataululle, edistymälle ja työn visualisoimiselle 3D malleilla.

Mallikatselmuksissa projektipäällikön organisaatiosta suunnittelija esittää

asiakasorganisaatiolle tulevan laitteen, laitekokonaisuuden tai uuden

rakennuksen kolmiulotteista kuvaa, jota voidaan liikutella ja pyöritellä

haluttuun tarkasteluasentoon, tarkastelukokonaisuuteen tai määrättyyn

sijaintipaikkaan suunniteltukokonaisuudessa tai sijoitussuunnitelmassa.

Mallikatselmuksessa asiakkaan edustajan loppukäyttäjät ovat paikalla ja

vertaavat mallin dimensioita ja laiteratkaisuja omiin aikaisempiin

kokemuksiinsa ja antavat suunnittelijalle ohjeita mallin parantamiseksi tai

sijoitusten muuttamiseksi siten, että ne paremmin vastaavat heidän

kokemuksiaan ja käytännön toimenpiteitä esimerkiksi kunnossapidon tai

prosessi- ja henkilöturvallisuuden osalta. Näin asiakkaan edustajien

kokemusperäinen tieto saadaan vietyä toimittajan sähköisen mallin

ominaisuuksiin ja asiakkaalle uudeksi malliksi ja edelleen uusiksi

laitesijoitusmenetelmiksi tai ohjeiksi vastaaviin tapauksiin muihin projekteihin.

Kirjallisuudessa IT systeemien kerrotaan klassisesti pystyvän taltioimaan vain

noin 20% saatavilla olevasta tiedosta, Fernie et al. (2003). Huomioitavaa

tässä on se 80%, joka tallentuu personoinnin kautta projektihenkilöihin ja

linjaorganisaatioon. Näihin keinoihin ja menetelmiin haastatteluissa saatiin

projektin yhteiset tilaisuudet, joissa kasvokkain voidaan asioista keskustella ja

haastaa ratkaisuvaihtoehtoja. Näitä tilaisuuksia on haastateltavien ja

portfoliohallitsijoiden mielestä kuitenkin vielä liian harvoin eivätkä ne ole

systemaattisesti mukana projektien johtamisessa. Haasteita on yhteisille

tapaamisille varsinkin, jos on kyseessä rahallisesti pieni projekti.

Wickert ja Herchel (2001) tiedon säilyttämisen menetelmistä haastatteluissa

mainittiin yhtiön sisäiset koulutukset, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä

asiakkuuksien hoitaminen. Haastatteluissa ei tullut esille Wickert ja Herchel

(2001) mainitsema tiedon säilyttämisen menetelmää tietokartat, jossa

ylläpidetään osaamisia osaamiskarttojen, osaamismatriisien tai vastaavien

dokumenttien avulla ja joista nähdään missä kriittistä tietoa on ja miten sitä
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pitää johtaa jotta haluttu osaamistaso säilyy muutoksen mukana. Karttoihin

voidaan osaaminen jaotella esimerkiksi: harjoittelija, aloittelija, nuorempi

ammattilainen, ammattilainen ja asiantuntija asteikolla. Asteikon avulla

voidaan määritellä kulloinenkin tilanne osaamisten suhteen ja tehdä näistä

johtamisen suunnitelma tulevien tarpeiden saavuttamiseksi esimerkiksi

eläköitymisiin varautumalla.

Tiedon siirtämisessä kirjallisuudessa korostetaan projektijohtamisen

osatekijöistä eniten viestintää, PMI (2013) mainitsee tämän oleva yksi

projektipäällikön tärkeimmistä tehtävistä. Haastatteluissa viestintä ja vastuu

viestimisestä näkyi kaikissa haastatteluryhmissä.  Projektipäälliköt näkivät

tiedon siirtämisen olevan enimmäkseen linjaorganisaation vastuulla. Tässä

tapauksessa näkisin, että kyseessä on projektin aikana luodun tiedon ja

osaamisen viestiminen linjaorganisaation sisällä ja linjan kautta toisiin

organisaatioihin.

Tiedon siirtämistä tarvitaan projektin sisällä, projektien välillä ja projektista

linjaorganisaatioon, Lindner & Wald 2011. Yksi projektipäälliköistä korosti

viestinnässä projektin sisäisen viestinnän merkitystä käyttämällä termiä

”projektin sisäinen media” jolla tarkoitetaan uusiin tekniikoihin perustuvia

vapaamuotoisia keskustelufoorumeita projektin sisäisen tiedonkulun

parantamiseksi. Mediat ovat esimerkiksi Hoegel & Schulze:n (2005)

tiedonsiirron menetelmissä mainittuna. Hoegel & Schulze:n (2005) tiedon

siirtämisen menetelmistä löytyy haastatteluihin muitakin yhtäläisyyksiä

o Tiedon välittäjät, knowledge broker edellä mainittuna

o Projektipalaverit, kasvokkain keskustelua

o Epämuodolliset tapaamiset, käytäväkeskustelut
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o Kollegiaaliset tapaamiset, ammattialat keskustelee keskenään

ilman, että hankevastaava tai projektipäällikkö on aina mukana

Haastatteluissa vastauksina ei mainittu tiedonsiirtomenetelminä

tarinankerrontaa tai asiantuntijahaastatteluita. Schindler & Eppler (2003)

mainitsevat tarinankerronnan dokumentointistrategiana tiedon siirtämiseksi ja

kertovat esimerkiksi MIT:n ja NASA:n käyttävän tätä menetelmää

projekteissaan. Hoegel & Schulze:n (2005) mainitsemat

asiantuntijahaastattelut sopivat Schindler & Eppler (2003) prosessipohjaiseen

tiedonsiirtostrategiaan, jota mainitaan käytettävän esimerkiksi BP:n, Boeing:n

ja Siemens:in projekteissa tiedon siirtämisessä.

Tiedon siirtämisessä haastateltavat ja portfoliohallitsijat korostivat sosiaalisen

verkoston merkitystä, ihmisten ja organisaatioiden tunteminen helpottaa ja

nopeuttaa tiedon siirtymistä. Viestinnässä kirjallisuudessa mainittu oleellinen

tekijä on itse viestin sisältö ja sen ymmärrettävyys samalla kielellä (Bresnen

2003). Hankevastaavien puolelta tästä kerrottiin hyvä esimerkki ”viestin

viejästä” asiakasorganisaation kenttähenkilöiden ja toteutusorganisaation

suunutelijoiden välillä, henkilö puhui samaa käytännön kieltä sekä samaa

suunnittelijoiden teknistä kieltä ja pystyi näin kommunikoimaan tarpeita yli

organisaatiorajojen. Tietojohtamisen kirjallisuudessa tästä henkilöstä

käytetään termiä ”Knowledge Broker” eli henkilö joka välittää tietoa,

esimerkiksi Pemsel & Wiewiora (2013) artikkeli käsittelee tätä toimintaa

projektiorganisaatiossa.

Kehittämistarvetta tiedesiirtomenetelmissä on lähestulkoon kaikkien

haastateltavien ja portfoliohallitsijoiden mielestä nykyisissä IT järjestelmissä ja

miten niistä voidaan hakujen avulla löytää haluttua tietoa. Tätä sähköisten

hakupalvelujen toimintaa korostaa myös Hoegel & Schulze:n (2005). Lisäksi

portfoliohallinnasta todetaan, että tietoja ei saa jättää omiin arkistoihin vaan

ne pitää olla kaikkien käytettävissä yleisissä levyasemissa tai järjestelmissä.
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Projektin alkuvaiheessa tiedon hankinnassa korostui tutkimuksen mukaan

projektiojohtamisen osastekijöistä

· Sidosryhmien johtaminen: asiakkaan mielipiteen kysyminen ja

osallistaminen oikean ja oikea-aikaisen tiedon hankkimiseksi on

perusedellytys projektin onnistumiselle.

· Riskien johtaminen: tiedon hankinnassa nähtiin oleelliseksi heti

perussuunutelussa miettiä potentiaalisia riskitekijöitä ei pelkästään rahaan

vaan moneen muuhunkin projektin osatekijään liittyen.

Tiedon säilyttämisen kohdalla projektin keskivaiheella korostuivat

· Integroinnin johtaminen: eri lähteistä ja eri formaatissa tulevan tiedon

oikea yhdistäminen ydinryhmän ja tukiryhmän kesken, verkostojen

hyödyntäminen.

· Viestinnän johtaminen: sovittujen dokumenttien tekeminen määritellyllä

laadulla sekä henkilöiden kautta tiedon säilyttäminen

projektiorganisaatioon ja linjaorganisaatioon keskusteluiden ja

tapaamisten avulla.

Tiedon siirtämisen vaiheessa painottuivat

· HR asioiden johtaminen: sada oikea tieto oikeilta henkilöiltä siirrettyä,

osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen menetelmien

hyödyntäminen, mahdolliset sopimustekniset seikat ja vastuiden

määrittely (toimenkuvaukset).

· Aikaan liittyvien osatekijöiden johtaminen: tiedon siirron ajoitus pitää olla

hyvin suunniteltu ja sovittu jotta siihen on projektissa vielä

mahdollisuuksia ennen uusia projekteja ja avainhenkilöiden poistumista.
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Teoreettisen viitekehyksen mukaisesti voidaan projektijohtamisen

painopisteet tietojohtamisen kategorioissa kuvata haastattelutulosten

analysoinnin perusteella seuraavasti, analyysi on esitetty kuvassa 7.

Kuvaajien korkeus ei ole mittakaavassa/suhteessa johtamisominaisuuden

suhteelliseen painoarvoon projektivaiheiden aikana tai toisiin ominaisuuksiin

verrattuna.

Kuva 7. Tutkimustulokset viitekehyksen mukaisesti

Haastateltavin mielestä tulevaisuudessa korostuu entisestään

· Integroinnin johtaminen: isojen osakokonaisuuksien johtaminen

hajautetuissa organisaatiossa ja monen urakoitsijan ja asiantuntijan

verkostossa.

· HR johtaminen (leadership): henkilöjohtamisen taidot korostuivat

haastateltavien vastauksissa, taito johtaa ryhmää ja saada ryhmä

toteuttamaan suunniteltua kokonaisuutta on tulevaisuudessa entistä

tärkeämpää
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Alatutkimuskysymykseen tietojohtamisen esteet ja hidasteet asiaa

tarkasteltiin kahdelta näkökulmalta: projektin aikainen tietojohtaminen (tiedon

hankinta ja tiedon säilyttäminen) sekä projektin jälkeinen tietojohtaminen.

Näkökulmissa on varmasti päällekkäisyyksiä ja siten jaottelu on enemmänkin

toistaan tukevaa kuin jotain pois sulkevaa.

Projektin aikaisessa tietojohtamisessa suurimmaksi esteeksi nousi

portfoliohallinnan näkökulmasta toiminnan ja tekemisen siilomaisuus, eli

keskitytään omaan ja oman osaston tekemiseen eikä juurikaan olla muiden

toimintojen kanssa tekemisissä. Tiedon hankinnassa jouduttiin tekemään

kompromisseja haluttujen henkilöiden saatavuuden johdosta joka osaltaan

esti ”täydellisen osaamisen hankkimisen” projektiorganisaatioon.

Ymmärrettävää hidastetta muodostuu myös uusien projektihenkilöiden

mukaantulo, jolloin asioiden läpikäyntiin ja käynnistämiseen menee enemmän

aikaa ja kokemusperäistä tietoa ei voida sellaisenaan välittää organisaatiossa

kokemattomien jäsenten virhetulkintojen pelossa. Koskisen (2009) mukaan

tiedon hankinnan esteenä voi olla kapasiteetti oppia uutta, uusilla

projektijäsenillä tämä näyttäytyy kokemuksen puutteen kautta. Koskinen

(2009) mainitsee myös muutosvastarinnan esteeksi tiedon hankinnalle,

kokemusiältään vanhemmilla syy voi olla tässä, kuten haastattelussa viitattiin

kommentilla ”pinttyneet tavat tehdä asioita”. Siilomaisuudesta poisoppisessa

hankevastaavat ja projektipäälliköt voivat toimia esimerkkeinä ja olla

aktiivisesti yhteydessä oman projektin ulkopuolelle sekä linjaorganisaatioon

sekä ylläpitää yhteisiä tapaamisia projektijäsenten ja asiakkaan edustajien

kesken.

Tiedon säilyttämisen haasteena ja esteenä koettiin menetelmien ja

toimintamallien puuttuminen tai niistä tiedottaminen (viestintä), suorina

lainauksina haastattelusta oli ”tämä onkin vaikea kysymys” ja ”ei mulla oikeen

ole menetelmää”. Kirjallisuudessa (esimerkiksi Bollinger 2001) keskustellaan

johtamisen vaikutuksesta tiedon säilyttämiseen, mitä malleja ja vastuita on

annettu ja miten niitä seurataan. Haastatteluissa keskusteltiin
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dokumentaation laadusta ja kenelle se on suunnattu, esteenä koettiin

epätarkat ja toisinaan spesifiset raportit jotka oli liian numeropainotteisia.

Toisaalta ei ollut aivan selvää mitä osaamista ja kokemuksia raportteihin tulisi

kirjoittaa, ja toisaalta vastaanottajan on hankala tulkita kirjoitettua tietoa koska

lukijalla ei ole samaa kokemusta projektin kulusta ja tapahtumista.

Raportoinnista ja dokumentoinnista näistä asioista keskustellaan esimerkiksi

Bollinger (2001) sekä oman osaamisen dokumentoinnista ja mitä merkitystä

sillä on muille esimerkiksi O´Dell & Jackson Grayson (1998). Hankevastaavat

ja projektipäälliköt voivat omalla johtamisellaan tuoda kunkin jäsenen

osaamisen merkitystä esille ja rohkaista jäseniä dokumentoimaan

päiväkirjatyyppisesti omia havaintojaan projektin aikana, havainnoista

voidaan koota sitten yhteisiä kokemuksia projektin ajalta. Hankevastaavien ja

projektipäälliköiden tulee myös vaatia dokumentoinnilta niille määritelty laatu

ja laajuus ja huomioida eritoten oppien kirjaaminen myös asiakkaan

näkökulmasta.

Hankevastaavat ja projektipäälliköt eivät olleet kovin varmoja kenelle

tiedonsiirto kuuluu ja miten sitä johdetaan projektin aikana, vastuun

määrittelyä kaivattiin viestintään ja menetelmiin, kirjallisuudessa vastaavat

löydökset esimerkiksi Bollinger (2001). Projektipäälliköiden puolella

keskusteltiin henkilöominaisuuksien vaikutuksesta tiedon hankkimiseen ja

siirtämiseen ja miten ne voivat estää tietoa liikkumasta jos henkilö ei ole

luonteeltaan ulospäin suuntautunut ja koe keskusteluja luontevaksi osaksi

projektin toimintakulttuuria. Henkilöominaisuuksien vaikutuksesta tiedon

siirtämiseen keskustellaan esimerkiksi Daghfous (2013) artikkelissa, jossa

haasteiksi mainitaan siirrettävän tiedon luonne, tiedon siirtäjä, tiedon

vastaanottaja sekä tiedonsiirtokonteksti (olosuhteet). Eskerod & Skriver

(2007) viittaavat viestintään ja henkilöominaisuuksiin toteamalla tiedonsiirron

yhdeksi esteeksi ”projektimaailman maskuliinit toiminta-tavat” eli voitaneen

tulkita kommunikaation olevan heikkoa miespainotteisessa ympäristössä.

Hankevastaavien ja projektipäälliköiden projektinjohtamisrutiiniin voidaan
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ottaa tietojohtamisen elementtejä mukaan tiedonsiirron kannalta hyvin pienin

muutoksia esimerkiksi määrittelemällä viestintäajankohdat ja laajuudet

projektin alkuvaiheessa ns. viestintäsuunnitelmalla: mitä viestitään, kenelle

viestitään, miksi viestitään. Sama viesti ei ole aina tarkoituksenmukaista

laittaa kaikilla vaan viestiä pitää muokata vastaanottajakohtaiseksi tilateiden

mukaan ja projektin elinkaaren mukaan.

Portfoliohallinnassa tiedon siirtämisen esteiksi mainitut termit ”siilomainen

ajattelu” sekä ”ollaan poterossa” on esitetty tiedonsiirron esteinä myös mm.

Fong:in (2008) kollektiivisen projektin oppimisen mallissa, jossa käsitellään

tietojohtamisen peruselementtien (hankinta, säilyttäminen ja siirto)

yhteisvaikutusta kollektiivisen projektiosaamisen syntymiseen. Tärkeimpänä

tekijänä Fong (2008) mainitsee organisatoristen ja henkilökohtaiset raja-

aitojen ylittämisen projektityöskentelyssä, pitää nähdä ”metsä puilta” ja olla

aktiivinen kommunikoimaan sekä liikkua omalta paikalta projektien eri

jäsenten luokse, toisiin projekteihin ja linjaorganisaatioon. Jensen & Sandstad

(1998) pohtivat toimistoratkaisujen vaikutusta tiedonsiirtoon ja toteavat

toimitilojen layoutin vaikuttavat tiedonsiirtoa heikentävästi silloin, kun

projektiryhmän jäsenet ovat hajautettuina moneen eri paikkaan ilman

mahdollisuutta epäviralliseen kommunikaatioon vaikka kahvitauolla.

Bollinger (2001) listaa kirjallisuudesta esteitä ja hidasteta tiedon siirtämiselle

projektikontekstissa. Listauksessa löytyy useimmat haastatteluissa mainitut

syyt tietokatkoksille: kiire uusiin projekteihin, ei ole määritelty mitä tehdään,

liian suuri työkuorma/projektimäärä, dokumentoidaan tietoja johdon

raportteihin mutta ei loppukäyttäjille, yhteenveto tehdään paljon projektin

loppumisen jälkeen ja projektin johtaminen.

Yhtenä merkittävimpänä syynä tiedon siirtymisen esteeksi pitäisin

haastatteluiden ja kirjallisuuden yhteistä näkemystä oman osaamisen

merkityksen tiedostamiselle ja mitä arvoa tai hyötyä siitä on toiselle. O´Dell &

Jackson Greyson (1998) keskustelevat tästä klassikkoartikkelissaan ”If We
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Only Knew What We Know”, miten saamme tietää mitä osaamista meillä

organisaatiossa on ja keillä sitä on. Henkilöiden osaamisen kartoittaminen

(viitaten myös tiedon säilyttämiseen) ja henkilöiden osaamisen merkityksen

korostaminen on osa projektin johtamista. Tähän samaan viittaa myös

Keegan & Turner (2001) mainitsemalla syyksi epätietoisuuden

organisatorisista oppimistuloksista, mitä on opittu ja mitä pitäisi minnekin

siirtää. Yhteisistä oppimistuloksista hankevastaavat ja projektipäälliköt voivat

kahdestaan työparina keskustella projektin aikana ja tuoda tätä pohdintaa

tietoiseksi projektiryhmälle vaikka projektitapaamisissa. Oppimistuloksien

kirjaamisessa on hyvä pitää matalaa kynnystä, jotta saadaan mahdollisimman

kattavaa taltiointia ja saadaan viestittyä projektiryhmälle myös ns. arkisista

oppimisasioista ja rohkaistua jokaista kirjaamaan omia oppimisia muistiin.

Projektin jälkeisessä tietojohtamisessa painottuu tiedon siirtäminen. Esteinä

ja hidasteina koettiin hankevastaavien ja projektipäällikköjen puolelta

systematiikan puute. Projektin päättymisen jälkeen myös vastuu tiedon

siirtämisestä herätti kysymyksiä, mikä on kunkin organisaation jäsenen

vastuu tiedon siirtämisessä ja onko niistä jotain sovittu. Daghfous et. al.

(2013) painotta vastuiden selkeyttämisestä tiedon siirrossa organisaatio

tasolla (esimerkiksi HR, linja, kehitys tai tuotanto) ja henkilötasolla (projektin

jäsenet) jotta tiedon siirto ei tämän johdosta jää puutteelliseksi. Haasteeksi

tiedon siirtämiselle nähtiin projektipäällikköjen puolelta henkilöiden

eläköityminen (kirjallisuudessa esimerkiksi Martins & Meyer 2011 ja Hofer-

Alfeis 2008) tai vaihto toisiin projekteihin toisiin toimipisteisiin ja toiseen

maahan, täten tietoa ja kokemuksia ei ehditä saada talteen ajoissa.

Projektipäälliköt ja hankevastaavat vastaavat tiedon siirtämisestä yhdessä

hanke- ja projektiryhmiensä kanssa, vastuu ei ole koskaan vain yhdellä

henkilöllä. Hankevastaavat ja projektipäälliköt voivat tätä viestiä pitää yllä

projektin aikana ja vaatia projektikokouksessa projektijäseniä raportoimaan

oman ryhmän/linjaorganisaation terveiset projektiorganisaatiolle. Samoin
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projektiorganisaation palaverit ja kokoukset pitää viestiä jäsenten kautta

heidän organisaatioihinsa.

Muun muassa Disterer (2002) toteaa artikkelissaan tiedonsiirron esteeksi

syyn, että projekti on mennyt ajallisesti ja/tai rahallisesti pitkäksi ja

dokumentointi on jätetty kevyemmäksi ajanpuutteen ja/tai projektin

kustannusten minimoimiseksi. Disterer:in (2002) toteamukseen saatiin viittaus

myös haastatteluista, kun hankevastaavat ja projektipäälliköt mainitsivat

”ilmoilla olevan monia projektin häntiä” eli ei ollut saatettu projekteja loppuun.

Portfoliohallinnasta tähän samaan viitaten, että ”lopettamisen olevan

tuskallista”, ja ”ei osata saattaa loppuun” ja todettiin lopuksi ”siinä on

toiminnassa vielä parannettavaa”. Projektin lopettamiseen ja

lopputoimenpiteisiin pitäisi projektiaikataulussa (ajan hallinta) varata aika aja

resursseja sekä hankevastaavan ja projektipäällikön osaltaan huolehtia, että

tämä tulee tehtyä.

O´Dell & Jackson Greyson (1998) mainitsevat tiedonsiirron esteiksi

henkilökohtaisen suhdeverkon puuttumisen. Tämä tulee käänteisesti

mainittua haastatteluissa, koska suurimpana tiedonsiirtoa edistävänä tekijän

koettiin olevan henkilökohtaisten verkostojen. Haastatteluissa

projektipäälliköiden puolelta saaduista vastauksista henkilökohtaiset syyt olla

välittämättä tietoa eteenpäin voidaan tulkita olevan motivaatio puute, kun ei

ole saatu palautetta aikaisemmasta tiedon siirtämisestä haittaa tulevien

projektien tiedonsiirtoa aivan varmasti. Kirjallisuudessa motivaatiota ja

haluttomuutta jakaa tietoa käsitellään tiedon hankkimisen saralla (esimerkiksi

Koskinen 2009) mutta ei liiemmin tiedon välittämisen kohdalla tämän

tutkimuksen tietolähteissä. Hankevastaavat ja projektipäälliköt toimivat

projektissa tiedon välittäjinä organisaatioiden ja ryhmien välillä, he

tutustuttavat ja esittelevät uusia henkilöitä muihin sidosryhmiin ja osaltaan

mahdollistavat suhdeverkkojen syntymisen ja tietokanavien laajentamisen.
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Projektin jälkeisen tiedonsiirron esteinä voidaan haastatteluiden mukaan pitää

myös tiedon jäämistä projektin sisälle, sitä ei ole saatu vietyä menetelmiin tai

toimintatapoihin. Esimerkiksi Torkkeli et. al. (2005) ja Argyris (1999) pohtivat

yksikehäisen ja kaksikehäisen oppimisen merkitystä tiedon siirrossa.

Yksikehäisessä oppimisessa ongelmaratkaisu on tilannekohtaista ja ns.

ohimenevää kuin taas kaksikehäisessä oppimisessa ratkaisumallit viedään

toimintatapoihin ja pyritään ennaltaehkäisemään uusien vastaavien

ongelmien esiintyminen toimintakontekstissa. Haastattelussa mainittiin

projektien lopettamisesta puuttuvan yhteiset koonnit ja yhteiset tilaisuudet

joissa tätä kaksikehäistä oppimista olisi mahdollisuus toteuttaa

keskustelemalla kokemuksista ja toteutetuista ratkaisuista ryhmässä joista

osa jatkaa uusissa projekteissa ja täten vie tämän tiedon siihen kontekstiin.

Haastatteluissa esille tuli haastateltavien taholta termi ”lessons learned” jolla

tarkoitettiin tietojen ja oppien tallennusta. Muutamassa tapauksessa tuli myös

mainintana, että tarvitaan ”oikea” lessons learned ja nykyinen on termitasolla

olemassa mutta käytännössä konkretiaa ei ole. Esimerkiksi Schindler &

Eppler (2003) kirjoittavat projektikontekstin ja tiedonsiirron esteistä ja miten

”epätarkka” lessons learned esiintyy: huono dokumentointi, liian yleistä

kirjoittelua projektista, arkistointi puutteellinen tai paikassa johon muut eivät

pääse sekä lessosn learned:in ei mielletä hyödylliseksi ja sitä ei tehdä.

Portfoliohallinta voisi luoda minimivaatimuksen oppien kirjaamiselle ja käyttää

joitakin hyviä malliesimerkkejä rohkaistakseen uusien tekemiseen.

Kirjallisuuteen verrattuna haastattelussa vastaavasti ei mainittu hidasteiksi

dokumentoinnin rahallista kustannusta tai sitä että se maksaa paljon joka

arvokkaan asiantuntijan ajassa tai sitten muina oheiskustannuksina.

Haastattelussa ei myöskään suoranaisesti mainittu osaamattomuutta

dokumentoida projektin aikaisia tekemisiä, vastuissa oli epäselvyyttä mutta

itse suorituksessa ei tuntunut olevan hankaluuksia.
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6.2	Suositukset	kohdeyritykselle	ja	jatkotutkimusideoita	

Haastattelun lopussa esitettyyn kysymykseen ”Mikä on hankevastaavan tai

projektipäällikön osaamisen painopiste 5-10v päästä” vastauksena saatiin

sekä haastatteluryhmästä että portfoliohallinnasta yksiselitteisesti:

henkilöjohtaminen. Kirjallisuudessa henkilöjohtamisen ominaisuudet

projektipäälliköiden koko osaamiskentässä nousee tärkeimmäksi tekijäksi

esimerkiksi Ayas (1996), Gao et. al. (2008) ja Ingason & Jónasson (2009)

tutkimuksissa. Toinen jälkikysymys käsitteli onnistunutta projektia ja miten

haastateltavat itse kokivat tämän saavutettavan. Vastauksena asiakkaan

puolelta koettiin yhteistyö ja alkuperäisten tavoitteiden saavuttaminen sekä

projektipäälliköiden puolelta viestinnän ja kollektiivisen onnistumisen tunne.

Yhteisenä tekijänä näille kaikille on yhdessä tekemisen merkitys ja ryhmän

toimita kohti samaa tavoitetta. Tämän saavuttamiseksi hankevastaavalla ja

projektipäälliköllä on suurin osa vastuusta.

Suositus 1: Hankevastaavien koulutussuunnitelman laatiminen

asiantuntijaorganisaatioon jossa painotetaan

henkilöjohtamisen osa-alueita sekä verkostojen

johtamisesta (hajautetut organisaatiot)

tietojohtamisien näkökulmasta: tiedon hankinta

projektiorganisaatiossa, tiedon säilyttäminen

projektiorganisaatiossa ja tiedon jakaminen

projektiorganisaatiossa. Koulutussuunnitelman

laadinta toteutetaan yhteistyössä hankevastaavien,

projektipäälliköiden, portfoliohallitsijoiden sekä HR

osastojen kanssa.

Tiedon hankintavaiheessa riskitarkastelulla on projektin toteuttamisen

onnistumisen kannalta oleellinen merkitys, mihin riskeihin varaudutaan ja mitä
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tietoa ja toimenpiteitä näiden välttämiseksi tarvitaan. Riskien tunnistamisen

jälkeen niiden kokonaisuutta voidaan havainnollistaa esimerkiksi

tarkastelumatriisilla, jossa pohdittu riski sijoitetaan riskin toteutumisen

todennäköisyyden (x-akseli) ja riskin vakavuuden/kustannuksen (y-akseli)

suhteen matriisikenttään.

Suositus 2: Haastettuluiden perusteella voidaan kohdeyritykselle

suositella kevytrakenteista muistilistatyyppistä

riskitarkastelua ja riskien sijoittamista

tarkastelumatriisiin jatkopohdintaa varten: mitä

taustatietoa tulee etsiä/hankkia ennen projektin

etenemistä. Muistilistan kohdat voidaan kartoittaa

hankevastaavien ja projektipäälliköiden kokemusten

mukaan ja validoida lopuksi loppuasiakkaan ja

portifoliohallinnann taholta.

Haastateltavien kesken oli eroavuuksia hankevastaavien ja

projektipäälliköiden toimintatavoissa ja toimintamalleissa. Osan eroista

selittää ero kokemusvuosissa ja osan ero projektien rahallisessa koossa,

jolloin esimerkiksi raportointivaatimukset ovat erilaiset. Toimintamallien

yhtenäistämiseksi hankevastaavien ja projektipäälliköiden henkilökohtainen

osaaminen ja kokemuksen kautta tulleet tavat olisi hyvä saada

yhtenäisemmäksi. Toimintatapojen yhtenäistämisestä tietojohtamisessa ovat

kirjoittaneet esimerkiksi Pretorius & steyn (2004), Gasik (2011) ja Pemsel &

Wiewiora (2013).

Suositus 3: Suosituksena kohdeyritykselle voidaan

haastatteluiden perusteella ehdottaa sisäistä

auditointia ja benchmarkkausta hankevastaavien

toimintatavoista. Lisäksi voidaan tehdä yhdessä

toimittajaorganisaation kanssa muutamia selkeitä
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ohjeita hyvistä toimintatavoista ja vastuista projektin

tietojohtamiseen: tiedon hankinta, tiedon

säilyttäminen sekä tiedon siirtäminen. Tämän lisäksi

voidaan suositella kuvan 8 mukaista

tukiorganisoitumista (esimerkiksi PMO, Project

Management Office) joka vastaa tietojohtamisen

toimintamallien kehittämisestä sekä tukee

hankevastaavia (1 …n) ja projektipäälliköitä (1…n)

projektin (1…n) rajapinnassa, ollen riippumaton

hankevastaavien ja projektipäälliköiden valinannista

kulloiseenkin projektiin.

Kuva 8. Projektin rajapinnan tietojohtamisen tukiorganisaatio

Tiedon taltiointi ja säilyttäminen koettiin haastavaksi tutkimuskontekstissa.

Kohdeyrityksessä projektin aikana ylläpidetään projektiraportteja sekä

kuukausittain tehtäviä, pääosin taloudellisia, katsauksia projektin

tilanteeseen. Yksikehäisessä oppimisessa ongelma ratkaistaan mutta siitä ei

jää jälkeä muiden opittavaksi tai dokumentteihin tai ohjeisiin siirrettäväksi.

Projektille luodaan aina aikataulu, jonka osavaiheita vasten oikeaa osaamista
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aja oikeaa tietoa pitää olla hankittuna.  Projektin aikana ilmenee ongelmia

joitta pitää selvittää jotta päästään kohti tavoitetta.

Suositus 4: Projektin elinkaaren aikana voisi tehdä ns. ongelma

ja ratkaisu aikajana-mallintamista kuvan 9

mukaisesti. Jonakin ajankohtana ilmenee ongelma

jota vasten hankitaan tietoa ja osamaista sen

selvittämiseksi. Kirjanpidolla voidaan merkitä

projektin osavaiheen mukaisesti ongelma sekä

kirjata milloin ongelma saatiin ratkaistua. Oleellista

on huomata, että alkuvaiheessa ongelmia voi olla

enemmän ja niiden ratkaisuun käytetään hyvin aikaa,

toteutusvaiheessa suunnitteluvaiheen ongelmat pitää

olla ratkaistuna sekä toteutuksen ongelmat tulee

ratkaista nopeasti ja päättämis-vaiheessa ei juuri

ongelmia pitäisi olla. Malliin voidaan tallentaa

havaittuja ongelmia ja niiden ratkaisuja eri

projektivaiheiden aikana (viikko- tai kuukausitason

Logi kirjaus jokaiselle ongelmalle ja ratkaisulle)

avuksi seuraavien projektien suunnittelua varten.

Kuva 9. Projektin ongelma & ratkaisu aikajanamallintaminen
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Jatkotutkimuksena tutkittavaan kontekstiin voidaan miettiä jonkin yksittäisen

tietojohtamisen osa-alueen tarkempaa analysointia projektikontekstissa.

Tiedon hankinta, tiedon säilyttäminen ja tiedon siirtäminen ovat isoja

kokonaisuuksia tutkittavaksi joten yhden osan syvällisempi tarkastelu jossakin

yksittäisessä projektissa antaisi hyvä toimintamalleja laajempaan käyttöön.

Haastattelutulosten perusteella suosittelisin tarkasteltavaksi tarkemmin tiedon

säilyttämistä projektiorganisaatiossa, tunnistetaan mikä on kriittinen tieto joka

halutaan säilyttää, paikallistetaan sen sijainti ja henkilöt tai ryhmät, jossa

tietoa on ja mietitään keinoja tiedon säilyttämiseksi henkilö ja

organisaatiotasolla.

Jatkotutkimuksena voisi olla myös mielenkiintoista tarkastella mahdollisen

tukiorganisaation (PMO) toimintaedellytyksiä ja toiminnalle asetettavia

tavoitteita / mittareita hankevastaavien näkökulmasta. Mitä tietojohtamisen

kannalta merkittävää toimintaa PMO voisi tarjota projektin rajapintaan ja

miten tekemiset vastuutetaan, jotta kaikkien osapuolten ajankäyttö ja

osaamiset ovat tehollisesti hyvin johdettuja.
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LIITE I

Taustakysymykset ennen haastatteluajankohtaa

Kauanko olet toiminut projektipäällikkönä / hankevastaavana ?

Montako hanketta/projektia sinulla on menossa?

Monenko projektipäällikön (PP)/ hankevastuullisen (HV) kanssa teet nyt yhteistyötä?

Montako henkilöä on yleensä projektiryhmässä? Kuinka monelta osastolta / organisaatiosta

Miten tyypillisesti pidät yhteyttä projektiryhmän jäseniin?

Otetaan jokin esimerkkihanke tarkasteluun ja mietitään sitä seuraavista näkökulmista.

Tiedon hankinta

Minkälaisin tavoitteita projektille olet itse asettanut?
Mitä on HV/PP vastuut projektissa, 2-3 tärkeintä?
Millä kriteereillä kasaat projektiryhmän?
Mitä teet jos tunnistat ryhmässä osaamisvajetta? Voitko kertoa jonkin esimerkin?
Mitä riskejä tarkastellaan projektin aikana?  Mistä em. riski on syntynyt?

Tiedon jalostaminen ja säilyttäminen

Mitä olet viimeksi kysynyt/selvittänyt projektiin liittyen? Mistä sait tiedon?
Mitä keinoja on säilyttää tai tallentaa projektiryhmän osaamista projektin aikana?
Mitä keinoja on selkeyttää tai esittää projektin tavoitteita projektin aikana
Mikä estää tai haittaa tiedon siirtoa projektin aikana

Tiedon jakaminen projektin sisällä ja linjaorganisaatioon

Miten projektiryhmän osaamista saadaan muiden tietoon, keinoja tai menetelmiä?
Mikä edistää tiedon jakamista?
Mikä estää haittaa tiedon siirtoa (projektin jälkeen)?
Miten itse jaat tietoa projektista päättymisen jälkeen, kenelle?
Kenelle projektin dokumentit / raportit tehdään? Haluaisitko lisätä jotain raportteihin?
Miten loppuraportteja tai jälkiarviointia voisi hyödyntää nykyistä enemmän?

Jälkikysymykset

Mitkä tietoon tai tiedon siirtämiseen liittyvät asiat ovat mielestäsi kriittisiä onnistuneen projektin
lopputuloksen saavuttamiseksi?
Mikä on HV/PP osaamisen painopiste 5v päästä? Miten tämä saavutetaan?
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LIITE II

Tiedon hankinta

Minkälaisin tavoitteita projektille olet itse asettanut?
Mitä on HV/PP vastuut projektissa, 2-3 tärkeintä?
Millä kriteereillä kasaat projektiryhmän?

Tiedon jalostaminen ja säilyttäminen

Mitä keinoja on säilyttää tai tallentaa projektiryhmän osaamista projektin aikana?
Mikä estää tai haittaa tiedon siirtoa projektin aikana

Tiedon jakaminen projektin sisällä ja linjaorganisaatioon

Mikä edistää tiedon jakamista?
Mikä estää haittaa tiedon siirtoa (projektin jälkeen)?
Kenelle projektin dokumentit / raportit tehdään? Haluaisitko lisätä jotain raportteihin?
Miten loppuraportteja tai jälkiarviointia voisi hyödyntää nykyistä enemmän?

Jälkikysymykset

Mikä on HV/PP osaamisen painopiste 5v päästä? Miten tämä saavutetaan?
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