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1 JOHDANTO
2000-luvun maailmassa vain muutos on varmaa, ja se on tullut jäädäkseen. Organisaatioiden toimintaympäristöissä tapahtuvat teknologiset, taloudelliset ja hallinnolliset muutokset vaikuttavat
niiden toimintaan yhä kiihtyvällä vauhdilla. Yksikään organisaatio ei pääse pakoon muutoksia, vaan
kaikki joutuvat jatkuvasti etsimään uusia selviytymiskeinoja. Niiden on elettävä yhtä aikaa nykyisyydessä sekä katsottava tulevaisuuteen. Tämä vaatii ennakkoluulottomuutta ja kykyä murtautua
ulos vanhoista toiminta- ja ajattelutavoista: eilisen keinot eivät riitä huomisen haasteista selviytymiseen. Toimintaympäristön jatkuva ja nopea muutos pakottaa paitsi yritykset myös julkiset organisaatiot etsimään jatkuvasti uusia toimintamalleja. Julkishallinnon organisaatiot tulevat menestymään tai kuihtumaan sen perusteella, miten ne reagoivat ympäristönsä muutoksiin ja kykenevät
ennakoimaan tulevia muutostarpeita. Selviytymiskeinoksi valitaan niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla yhä useammin erilaiset kehittämisprojektit. (Ks. mm. Artto, Martinsuo & Kujala
2006; Hollming 2008; Juuti & Virtanen 2009; Pokki 2005; Shenhar, Dvir, Levy & Maltz 2001;
Shenhar & Levy 1997; Turner 1993; Virtanen 2003.)
Organisaation toiminta voidaan jakaa toistettaviin ja jatkuviin toimintoihin, kuten valmistus ja palvelut, sekä kertaluontoisiin projekteihin, kuten uusien tuotteiden ja organisaatioiden kehittäminen.
Projekteja toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla: hallinnossa, tuotannossa, kehitystoiminnassa ja
markkinoinnissa. Ne ovat yleistyneet myös yritysten ja julkisten organisaatioiden perustoiminnoissa, ja raja perustoiminnan ja kehittämisprojektien välillä on hämärtynyt. Projekteilla tavoitellaan
innovaatioita ja muutoksia, ja niitä pidetään byrokratiaa vähentävinä luovuuden mahdollistajina.
Organisaation menestys riippuu yhä enemmän kehittämisprojekteista ja niiden onnistumisesta: niiden avulla se voi uudistua, muuttua, toteuttaa strategiaansa ja saada kilpailuetua. (Pelin 2009; Shenhar & Dvir 2007a; Uotila 2009; Viirkorpi 2000; Virtanen 2000.)
Julkishallinnon muutos aikaisempaa tulosvastuullisemmaksi on lisännyt projektien määrää ja merkitystä. Projektit sopivat erityisen hyvin ohjelmien toteuttamiseen sekä ylihallinnollisiin ja muihin
normaalista poikkeaviin toimintakokonaisuuksiin, joita perustoimintojen toteuttamiseen erikoistunut organisaatio ei pystyisi hoitamaan sujuvasti. Niille voidaan luoda tilanne- ja tapauskohtaisesti
sopivat ohjaus- ja johtamistavat tilanteisiin, joita linjaorganisaation avulla ei olisi mahdollista ohjata. Joskus erityishaasteiden tehokkaaseen hoitamiseen voi riittää projektointi, projektimaisen työotteen omaksuminen työntekoon. Kaikkiin tilanteisiin projektit eivät julkisella sektorilla kuitenkaan
sovi: ne voivat olla liian monimutkaisia ja nopeita, jolloin julkishallinnon hitaat päätöksentekome-
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nettelyt eivät pysy niiden mukana ja tue niiden edistymistä. Projekteista voi olla jopa haittaa: julkisia tehtäviä hoidetaan joskus tavoitteisiin nähden huonosti rahoitetuin tilapäisprojektein. (Alavaikko
2007; Keppo 2007; Rantala & Sulkunen 2007; Seppänen-Järvelä 2004a; Viirkorpi 2000.)
Ympäristön epävarmuuden lisääntyessä organisaatioiden tarve yhteisen päämäärän, toimintasuunnitelman ja strategian luomiselle kasvaa entisestään. Strategian avulla pyritään saavuttamaan ne tavoitteet, joita organisaation toiminnalle on asetettu. Se on suunnitelma tai malli, joka yhdistää organisaation päätavoitteet, politiikan ja toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimiva strategia perustuu
organisaation sisäisiin kykyihin, puutteiden tiedostamiseen sekä odotettuihin ympäristön muutoksiin. Pelkkä strategian muodostaminen ei kuitenkaan riitä, vaan se pitää myös toteuttaa. Projektit
ovat yhä useammin myös strategian toteuttamisen ja organisaation johdon työvälineitä. Uusia, projektin kuluessa tapahtuvia aikataulu-, sisältö- ja muita muutoksia paremmin sietäviä projektijohtamisen menetelmiä kehitetään koko ajan. Tärkeintä niissä on projektien ”mission” säilyminen ja
toiminnan ohjaaminen kohti tavoitetta muutoksista huolimatta. Uudet menetelmät jättävät ihmisille
tilaa ajatella itse, ei vain valmiiden työkalujen kautta. Kun tavoite on selkeä ja mukana olevat ihmiset sitoutuneita, projekti pysyy koossa muutoksista huolimatta. Strategian ja projektien välille haetaan esimerkiksi kuntasektorilla yhteyttä tasapainotetun mittariston (BSC) ja ohjelmajohtamisen
avulla. Ohjelmallisuus merkitsee muun muassa projektiyhteistyötä ja henkilöstön hyödyntämistä eri
projekteissa. (Ahvenharju 2000; Lumijärvi 2007; Mintzberg, Lampel, Quinn & Ghoshal 1991.)
Nyky-yhteiskunta vaatii niin yksilöiltä kuin organisaatioiltakin yhä suurempaa joustavuutta, nopeutta, tehokkuutta, yhteistyökykyä ja verkostoitumista. Projektimainen työskentelytapa tarjoaa keinoja
näihin haasteisiin, sillä se mahdollistaa tehokkaan, tavoitteellisen ja määräaikaisen toiminnan. Kun
työtä tehdään yhtä aikaa useissa projekteissa ja ryhmissä, kasvavat sekä yksilöllisen että ryhmätyön
joustavuus- ja osaamisvaatimukset. Tämä edellyttää valmiutta vaihtaa tehtäviä, rooleja ja asenteita.
Yksilötasolla projektit merkitsevät usein työsuhteen epävarmuutta ja ennustamattomuutta. (Rantala
& Sulkunen 2007; Rissanen 2002; Vartiainen, Pirskanen, Palva & Simula 2000; Virtanen 2003.)
Projektipäälliköiden ja -johtajien on hallittava monimutkaisia kokonaisuuksia, osattava johtaa muutosta sekä toimia epävarmassa ja muuttuvassa ympäristössä, jossa tavoitteet muuttuvat koko ajan;
heidän on tiedostettava ja ymmärrettävä, miten ympäristön sisäiset ja ulkoiset tekijät heijastuvat
organisaation toimintaan. Projekteja johtavien tulisi ymmärtää myös oman projektinsa monimutkaisuus: sekä kaikki se, mitä projektissa tapahtuu, että se, miten asiakkaat toimivat ja ajattelevat.
(Hollming 2008; Hyväri 2006; Lehtonen & Lehtonen 2008; Virtanen 2009, ks. myös liite 1.)
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Projektien hallintaa ja johtamista käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu hyllymetreittäin. Niiden
laatu ja sisältö vaihtelevat suuresti: valtaosa kirjoista on konsulttien laatimia ”keittokirjoja” (vrt.
Virtanen 2000, 9) tai ”työkalupakkeja” (vrt. Silfverberg 2007, 17), jotka on usein otsikoitukin oppaiksi (Mäkelä 2002), malleiksi (Forsberg, Mooz & Cotterman 2003), käsikirjoiksi (Pelin 2009) ja
työkalupakeiksi (Forselius, Dekkers, Karvinen & Kosonen 2009), mutta aiheesta on julkaistu myös
satoja tieteellisiä artikkeleita (International Journal of Project Management; Project Management
Journal), väitöskirjoja (Hyväri 2007; Saravirta 2001), pro gradu -tutkielmia (Konsti 2010; Lindfors
2007; Makkonen 2009) ja oppikirjoja (mm. Virtanen 2009). Myös projektien ensisijainen tavoite,
onnistuminen, näkyy kirjojen otsikoinnissa (mm. Huttunen 2003; Kettunen 2009; Lind 2001; Lööw
2002; Viirkorpi 2000), ja konsultit luennoivat ”Onnistuneen hankkeen aineksista” (Karinen 2009).
Onnistumisen lisäksi kirjallisuudessa korostuvat projektien hallinta ja hallittavuus (Berkun 2006;
Forsberg ym. 2003; Lanning, Roiha & Salminen 1999; Litke & Kunow 2004; Ruuska 1999, 2007).
Projektin vaiheita ja projektinhallintaprosesseja esitellään hyvinkin yksityiskohtaisesti (Duncan
1996; Forselius, Karvinen & Kosonen 2005; Jansson & Juselius 2004). Oppaita ja malleja käytettäessä olisi kuitenkin aina muistettava, että projektit ovat aina uniikkeja, ainutkertaisia, mistä syystä
niitä ei voida toistaa täysin samalla tavalla.
Vaikka projektinhallintaan onkin olemassa hyväksi havaittuja menettelytapoja ja oppaita, ei patenttiratkaisua projektien onnistumiseksi ole olemassa. Ne eivät ole hallittavissa vanhoilla johtamis- ja
toimintatavoilla tai standardimenetelmillä, sillä kaikki projektit ovat erilaisia ja etenevät helposti eri
suuntaan kuin on alun perin ajateltu. Projektien onnistuminen ei myöskään ole itsestään selvää, eikä
niitä voida arvioida aina samoilla onnistumismittareilla ja -kriteereillä. Esimerkiksi julkisten projektien onnistumista arvioitaessa painotetaan nykyään laajempia vaikuttavuusnäkökulmia, ei vain onnistumista perinteisesti mittaavia aikataulua, kustannuksia ja laatua. (Artto 2008; Ruuska 2007;
Sjöblom 2007; Virtanen 2009.)
Etsin pro gradu -tutkielmassani projektinhallinnan teorioihin ja tutkimuksiin perehtymällä sekä projektipäälliköitä haastattelemalla vastauksia siihen, millaisilla ehdoilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
(myöh. PSHP) strategian tavoitteita toteuttavat kehittämisprojektit onnistuvat. Oman graduprojektini muuttuneet aikataulut, tavoitteet ja menetelmät, niukat resurssit ja toteuttaminen työn ohessa tekivät minusta oman projektini projektipäällikön; kamppailin samojen kysymysten kanssa kuin haastattelemani projektipäälliköt. Innostukseni ja aikaansaannoskykyni vaihtelivat työ- ym. kiireiden
vuoksi, ja projektini oli välillä vaarassa venähtää kehittämisprosessiksi.
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2 TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT
Työni tavoitteena on auttaa ymmärtämään PSHP:n strategisten kehittämisprojektien onnistumiseen
liittyviä tekijöitä mahdollisimman laajasti. Aikaisempien tutkimusten ja teorioiden sekä omasta
haastetteluaineistosta löytämieni onnistumistekijöiden pohjalta syntyy kohdeorganisaation kehittämisprojekteja silmällä pitäen luotu uusi mallinnus ”ideaaliprojektin” onnistumisen ehdoista ja kriteereistä, joiden avulla PSHP:ssä voidaan arvioida strategisten kehittämisprojektien onnistumista.
Esitän lisäksi tutkielman lopussa muutamia kehittämisehdotuksia työssäni esiin tulleista projektien
toteuttamiseen liittyvistä haasteista selviytymiseen ja projektitoiminnan kehittämiseen.

2.1 Tutkimuksen päätehtävä
Vaikka projektit ovat yleensä hyvin käytännönläheistä toimintaa, on niihin liittyvää tutkimusta ja
kehitystyötä tehty jo melko pitkään erityisesti tuotantotalouden, tekniikan ja liiketaloustieteiden
sektoreilla; 2000-luvulla ovat myös yhteiskuntatieteilijät innostuneet projekteista (Virtanen 2009,
13–14). Käytännön oppaiden ohella tarjolla on myös teorioita, jotka liittyvät useimmiten insinöörija luonnontieteisiin, suunnittelutieteisiin, liiketoimintaan ja tuotantotalouteen. Projektinhallinta
näyttää erilaiselta riippuen siitä, käsitelläänkö sitä yleisenä empiirisenä ilmiönä vai valitaanko jonkun tietyn teorian mukainen näkökulma, käsitteet ja ko. teoriaan perustuva aikaisempi tietopohja.
Valitusta teoriasta riippuen projekteista saadaan hyvinkin erilainen kuva. (Artto 2008, 7.)
Suomessakin projekteja on tutkittu monilla eri tieteenaloilla ja useista eri näkökulmista. Erityisesti
yritysten toteuttamia projekteja on tutkittu Suomessa useissa yliopistoissa ja oppiaineissa, ja niistä
on julkaistu paljon tieteellisiä artikkeleita. Esimerkiksi kauppatieteiden tohtori Irja Hyvärin (2007)
väitöskirja käsittelee johtamisen tehokkuutta projektiorientoituneissa yrityksissä organisaatiorakenteiden, teknisen kompetenssin, johtamiskyvyn ja tehokkaan projektipäällikön ominaisuuksien osalta. Tekniikan tohtori Ali Saravirta (2001) analysoi väitöskirjatyössään projektien toimintatapoja.
Vaikka julkisiin projekteihin resursoidaan suuria summia vuosittain, julkaistaan niiden tuloksista
loppuraporttien lisäksi vain vähän tieteellisiä artikkeleita: yhteensä 593:stä International Journal of
Project Management -aikakauslehdessä vuosina 1983–1984 ja 2000–2008 julkaistusta projektinhallintaa käsitelleestä tieteellisestä artikkelista julkisen hallinnon projekteja esiteltiin vain kahdeksassa.
Tulos on yllättävä, sillä julkishallinto oli 1950- ja 60-luvuilla merkittävä projektien johtamisen ja
hallinnan työkalujen ja toimintamallien kehittämistyön innovaatioalusta. (Virtanen 2009, 270.)
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Viime vuosina tutkimusta on yksittäisten projektien sijaan keskitetty useista projekteista muodostuviin ohjelmiin. Professori Karlos Arton johtamassa STRAP-PPO-tutkimusprojektissa (Strategic
Linking of Programs for Public and Private Organizations) on tutkittu sekä yksityisiä että julkisia
organisaatioita. Sen tavoitteena on ollut löytää ja kehittää tehokkaita johtamiskäytäntöjä erityyppisille ohjelmille erilaisissa ympäristöissä. Projektin keskeisenä tuloksena on syntynyt viitekehys ohjelmien johtamiselle. (Lehtonen & Lehtonen 2008, 2009.) Suomen Kuntaliiton Ohjas-projektin tulosten mukaan ohjelmajohtamisella voidaan lisätä kehittämisprojektien vaikuttavuutta projektitoiminnan ohjausta ja tulosten hyödyntämistä tehostamalla (Mikola 2007; Mikola & Kesänen 2007).
Hallintotieteellistä tutkimusta projekteista on tehty Suomessa toistaiseksi vain hyvin vähän: esimerkiksi siitä, miten johdetaan yksittäistä projektia ja useista projekteista muodostuvaa kokonaisuutta,
ei ole juurikaan kirjoitettu (Virtanen 2009, 15). Ulkomaiset tutkijat ovat viime vuosina tutkineet
projektien onnistumista muun muassa nk. kontingenssi- eli ympäristöteorian pohjalta ja väittävät,
että perimmäinen syy projektien epäonnistumiseen on yleensä hallinnollinen, ei tekninen, kuten
usein on luultu (ks. Sauser, Reilly & Shenhar 2009, 665).
Mintzberg (1990) on esittänyt organisaation rakenteen suunnittelun kannalta olennaiset parametrit,
joiden onnistunut soveltaminen on ratkaisevaa projektien onnistumiseksi. Kontingenssi- ja organisaation rakenneteoriat ovat relevantteja projektinhallinnan ymmärtämisessä myös van Donkin ja
Molloyn (2005) mukaan, sillä projektit toimivat erilaisissa olosuhteissa ja ovat rakenteiltaan erilaisia, mikä edellyttää erilaisten suunnitteluparametrien valintaa; organisaation rakenneteoria sopii
tästä syystä erittäin hyvin projektien ja niiden hallinnan tutkimuksen teoriapohjaksi (mts. 130).
Tutkin tässä työssä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategian tavoitteita toteuttavien kehittämisprojektien onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä hallintotieteilijän ”silmälasien” läpi projektinhallinnan
kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten sekä teorioiden, erityisesti nk. projektinhallinnan timanttiteorian (Shenhar & Dvir 2007a), kontingenssiteorian (Lawrence & Lorsch 1967) ja organisaation
rakenneteorian (Mintzberg 1990) avulla. Niiden mukaan erityyppisiä ja eri tilanteissa toteutettavia
projekteja tulee hallita ja johtaa eri tavoin, projektin organisoinnissa ja hallinnassa on lisäksi aina
otettava huomioon projektien tavoitteet ja rakenteelliset tekijät. ”One size does not fit all.”
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2.2 Tutkimuksen tavoitteet
Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosille 2007–
2012 laadittua strategiaa (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007a, liite 2) toteuttavia kehittämisprojekteja organisoidaan, hallitaan ja johdetaan, mitkä projekteihin ja niiden johtamiseen, organisaatioon
ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat projektien onnistumista edistävästi ja mitkä estävästi,
miten ne soveltuvat strategian tavoitteiden toteuttamiseen sekä miten niiden onnistumista voidaan
arvioida.
Työ on toteutettu laadullisena haastattelututkimuksena. Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen
lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkimuskohteen mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen (ks. kpl 5.1). Tutkimukseen vaikuttavat myös omat arvoni, sillä ne muovaavat
sitä, miten ymmärrän tutkimuskohdettani. Laadullisessa työssä ei siis pyritä objektiivisiin tuloksiin,
vaan löytämään tai paljastamaan tosiasioita tutkittavasta ilmiöstä tiettyyn aikaan ja paikkaan rajoittuen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Projektien onnistumista käsittelevien tutkimusten
tavoitteena on usein ollut objektiivisempien tulosten saaminen, ja ne on toteutettu laajoina kvantitatiivisina kyselytutkimuksina, joilla on pyritty löytämään projektin taustatekijöiden ja onnistumisen
välisiä syy-seuraussuhteita (mm. Belassi & Tukel 1996; Birchall, Jessen & Money 2006; Hyväri
2006; Lehtonen & Lehtonen 2008, 2009). Olen itse käyttänyt useita kvantitatiivisia tutkimuksia
työni teoreettisen viitekehyksen luomisessa.
Projektivastaavia haastattelemalla ja heidän kokemuksiaan analysoimalla sekä projektien onnistumista käsitteleviin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja hallintotieteellisten teorioihin perehtymällä olen
pyrkinyt lisäämään ymmärrystä monimutkaisista ”projektiprosesseista” (Kivinen 2011, 25) ja niihin
liittyvistä onnistumistekijöistä ja haasteista. Työssäni on siis hermeneuttinen eli ymmärtävä tutkimusote: pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimuskohdettani ja siihen liittyviä asioita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Koska projektien onnistumiseen vaikuttaa yhtä aikaa useita toisiinsa
vaikuttavia tekijöitä, on monimutkaisen kokonaisuuden ymmärtäminen varsin haastava tehtävä.
Laadullisessa tutkimuksessa keskeinen käsite tieteenfilosofisesti on päättelyn logiikka, jota on kolmentyyppistä: induktiivista (aineistolähtöistä), deduktiivista (teorialähtöistä) ja abduktiivista (teoriaohjaavaa). Tässä työssä päättely on teoriaohjaavan logiikan mukaista eli teorioista ja aikaisemmista tutkimuksista nousevat käsitteet toimivat apuna analyysissä. Työn tarkoituksena ei ole testata
teoriaa. Sen sijaan tavoitteena on, että teoriaohjaavaa päättelyä johdetaan kohti tutkittavan ilmiön
(projektien onnistumisehtojen) uudenlaista mallinnusta. (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 97.)
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Myös puolistrukturoidut teemahaastattelukysymykseni (liite 3) ovat abduktiivisia eli teoreettisen
tiedon pohjalta nousevia ja PSHP:n kehittämisprojekteihin räätälöityjä. Etsin projektivastaavia haastattelemalla vastauksia erityisesti seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten projektin ominaisuudet,
toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja organisointitapa vaikuttavat projektin hallintaan ja
onnistumiseen? Miten tehokkaita, tuloksellisia ja vaikuttavia projektit ovat projektipäälliköiden
mielestä? Millaisia onnistumisia ja haasteita projektien toteuttamisessa kohdataan? Mitkä tekijät
vaikuttavat niiden onnistumiseen? Mitkä asiat edistävät ja mitkä estävät projektien toteuttamista?
Missä asioissa onnistuminen on kokonaisonnistumisen kannalta ratkaisevinta? Mitä projekteista
opitaan yksilö- ja yhteisötasolla? Voitaisiinko strategian tavoitteita toteuttaa jollain muullakin tavalla? Millaisilla kriteereillä strategisten projektien ja niiden tavoitteiden onnistumista tulisi arvioida?

2.3 Tutkimuksen näkökulma
Tutkimuskysymykset vaikuttavat siihen, mikä tai kenen näkökulma tutkimukseen valitaan; menetelmän ja aineiston valinta puolestaan riippuvat tutkimuksen näkökulmasta. Olen valinnut tutkielmani melko laajaa projektien onnistumista käsittelevää teoreettista osaa täydentämään tutkittavan
ilmiön omakohtaisesti hyvin tuntevien ihmisten näkemykset ja kokemukset. Laadullisen työni tavoitteena on strategisten kehittämisprojektien onnistumista edistävien ja sitä estävien tekijöiden
ymmärtäminen mahdollisimman laajasti sekä ratkaisujen löytäminen havaittuihin ongelmiin.
Koska tutkimuskysymykseni käsittelevät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategisten kehittämisprojektien onnistumiseen liittyviä tekijöitä, on haastateltaviksi valittu erityyppisten projektien johtamisesta ja toteuttamisesta vastanneita henkilöitä ja heidän näkökulmansa. Heillä on käytettävissään
eniten tietoa tutkittavien projektien taustoista, tavoitteista, toteuttamisesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Paitsi projektikokemusta, projektivastaavilla on myös kiinnostusta osallistua tutkimukseen ja projektitoiminnan kehittämiseen ja kykyä itsearviointiin (vrt. Dulewich & Higgs 2005, 120).
Projektien onnistumista olisi mahdollista tutkia myös organisaation johdon, henkilöstön, sisäisten
tai ulkoisten asiakkaiden, rahoittajan, toteuttajien tai eri sidosryhmien näkökulmasta. Se, kenen tai
minkä tahon näkökulmasta onnistumista arvioidaan, vaikuttaa siihen, miten onnistuneena projektia
pidetään: esimerkiksi organisaation henkilöstö ja ylin johto arvioivat projektin onnistumisen eri
tavoin, eikä projektin omistajan mielipide projektin onnistumisesta kerro sidosryhmien tai asiakkaiden tyytyväisyydestä (vrt. Belassi & Tukel 1996, 141).
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS
Työni teoreettiinen viitekehys muodostuu projektitoiminnan pääkäsitteiden, projektinhallinnan teorioiden ja projektien onnistumista käsittelevien tutkimusten pohjalle. Projekteihin liittyvät käsitteet
ovat moniselitteisiä ja teoriat monitieteisiä, eivät eksakteja tai universaaleja kuten projektitkaan.

3.1 Projektitoiminnan pääkäsitteet
Erittelen tässä kappaleessa projektia alakäsitteineen, projektin vaiheita, projektityyppejä sekä projektien organisointia ja johtamista työni tavoitteiden kannalta olennaisilta osilta.
3.1.1 Projektin käsitteestä
Projekti pohjautuu latinan kielen sanaan ”proiectum”, joka tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa;
”pro” (eteen) ja ”jacere” (heittää). Sanakirjan (Oxford English Dictionary) mukaan projekti on huolellisesti suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi (Soanes & Stevenson 2005). Projektinhallintastandardin mukaan projekti on ”ainutkertainen prosessi, joka koostuu sarjasta koordinoituja ja ohjattuja toimintoja, joille on määrätty alkamis- ja päättymisajankohta, ja jolla pyritään
saavuttamaan tiettyjen vaatimusten mukainen tavoite”. Standardin vaatimuksiin sisältyvät myös
rajoitukset projektin ajalle, kustannuksille ja resursseille. (Suomen Standardoimisliitto 2003.)
Project Management Instituten julkaisema projektinhallinnan käsikirja “Project Management Body
Of Knowledge” (nk. PMBOK) määrittelee projektin ”määräaikaiseksi yritykseksi luoda uniikki
tuote tai palvelu” (Duncan 1996, 4). Määritelmä korostaa projektin määräaikaisuutta ja tavoitteen
uniikkiutta, ainutkertaisuutta: projektilla pyritään saamaan rajatussa ajassa aikaan jotain, mitä ei ole
toteutettu sellaisenaan koskaan aikaisemmin eikä toteuteta uudestaan samalla tavalla (mts. 4–5).
Ainutkertaisuus onkin yksi projektin keskeisin tunnusmerkki: sen avulla tehdään yksi asia, yhden
kerran, alusta loppuun, tavoitteena haluttu lopputulos annetussa aikataulussa ja budjetoiduin kustannuksin (ks. mm. Anttonen 2003, 15; Artto 2008; Lind 2001, 7; Pelin 2009, 25). Projekteja ei siksi tule koskaan toistaa sisällöltään samanlaisina, vaikka viisas organisaatio hyödyntäisikin aikaisempia projektikokemuksiaan (Rissanen 2002, 14). Turner ja Müller (2003, 1) korostavat lisäksi
projektien epävarmuutta ja tilapäisyyttä; projekteilla on aina selkeä alku ja loppu.
2000-luvun alussa projektia pidettiin kestoltaan rajallisena, ainutkertaisena ja muusta toiminnasta
erillään olevana toimintona, jonka tarkoituksena oli resursseja ohjailemalla saavuttaa tietty laajuu-
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den tai lopputuloksen suhteen määritelty päämäärä (mm. Artto, Heinonen, Arenius, Kovanen &
Nyberg 1998, 23; Karlsson & Marttala 2001, 11). Projekti oli siis määriteltyyn tavoitteeseen pyrkivä, harkittu ja suunniteltu hanke, jolla oli aikataulu, määritellyt resurssit (inhimilliset, taloudelliset
ja materiaaliset) sekä oma organisaatio, jonka tulisi tuottaa lisäarvoa asettajalleen ja hyötyä kohteelleen tavoitteensa toteuttamisen kautta (Rissanen 2002, 14).
Virtanen (2000, 35) määritteli projektin ”kertaluonteiseksi toimenpiteeksi tai hankkeeksi, jolla on
tietty organisaatio ja resurssit, joka pyrkii toteuttamaan tiettyä ennalta sovittua tehtävää ja etenee
tiettyjen kehitysvaihteiden (suunnittelu, käynnistäminen, toimeenpano, ohjaus ja arviointi) mukaan
sen perusteella, mitä hankkeen tehtäväksi on määritelty”. Uudessa kirjassaan Virtanen (2009, 44)
tarkoittaa projektilla ”jossain organisaatiossa tapahtuvaa toimintaa, jota voidaan määritellä tavoitteiden, elinkaaren ja resurssien näkökulmasta”. Projektimaisesta organisoinnista on 2010-luvulle
tultaessa siirrytty projektiorganisaatioihin (vrt. van Donk & Molloy 2008).
Projektin käsite muuttuu hieman koko ajan: perinteinen ajan, resurssien ja laadun (tavoitteen tai
tuloksen) merkitystä korostanut ”rautakolmio” (kuvio 1) on monien tutkijoiden mielestä tullut tiensä päähän, projektinhallinta on monimutkaisempi ilmiö (Dietrich & Lehtonen 2005, 387; Gray
2001, 104; Papke-Shields, Beise & Quan 2010, 653; Shenhar & Dvir 2007a, 34; Virtanen 2009, 42).

AIKA

RESURSSIT
PROJEKTIRYHMÄ

LAATU (tavoitteet/tulos)
Kuvio 1 Projektinhallinnan rautakolmio (Atkinson 1999, 338; Pelin 2009, 37).
Silfverberg (2007, 21) määrittelee ”projektin eli hankkeen tavoitteiltaan selkeästi määritellyksi ja
aikataulutetuksi tehtäväkokonaisuudeksi, jonka toteuttamisesta vastaa sitä varten perustettu organisaatio ennalta määriteltyjen resurssien (panosten) avulla” (kuvio 2). Projekti on siis keino päästä
tiettyihin välittömiin ja pidemmän tähtäimen tavoitteisiin ennalta määriteltyjen ajallisten ja taloudellisten resurssien eli panosten puitteissa. Niiden avulla voidaan kehittää olemassa olevaa toimintaa,
kokeilla uusia toimintamalleja tai viedä jokin tehtäväkokonaisuus hallitusti alusta loppuun (mp.).
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Kuvio 2 Projektin käsite kaaviokuvana (Silfverberg 2004, 14).
Projektitoimintaan ja projektinhallintaan liittyviä käsitteitä on lukuisia, erittelen niistä seuraavaksi
tämän työn kannalta tärkeimpiä. Projektitoiminta on yleiskäsite, joka kattaa sekä projektiliiketoiminnan että tutkimus-, kehittämis-, muutos- ja investointiprojektien toteuttamisen organisaation
sisällä. Projektien luonnetta ja projektimaisuutta voidaan ymmärtää projektinhallinnan käsitteen
avulla. Se käsittää niiden tietojen, taitojen, työkalujen ja menetelmien soveltamisen, joilla projektin
tehtävät toteutetaan sidosryhmien tarpeet ja odotukset tyydyttävällä tavalla. (Artto ym. 1998, 23.)
Projektisuunnitelma on projektin johtamistyökaluksi tarkoitettu strategisen tason suunnitelma, jossa
määritellään projektin hyödynsaajat, tavoitteet, toteutusorganisaatio, panokset sekä karkealla tasolla
aikataulu, tärkeimmät työvaiheet ja tuotokset vaiheittain. Se sitoo yhteen tekemisen, resurssit ja
tuotokset, toimii arvioinnin ja seurannan välineenä sekä auttaa projektin riskien arvioinnissa ja eliminoinnissa ja muutostarpeiden havaitsemisessa ja suunnittelussa. (ks. mm. Silfverberg 2004, 4.)
Projektisuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: tausta ja hyödyt, tavoitteet (laajuus, aika, kustannukset), riskit ja mahdollisuudet sekä niiden hallinta, työn ositus, budjetti ja sen hallinta, aikataulu ja sen hallinta sekä organisaatio (ml. ulkopuoliset toimittajat) (Helsingin yliopisto 2006).
Hanke-sanaa käytetään usein projektin synonyyminä etenkin julkishallinnossa (Artto ym. 2006, 29).
EU:n hankerahoitusoppaan mukaan projekti tai hanke on sarja toimintoja, joiden tarkoituksena on
saavuttaa tarkasti määritelty tavoite ennakolta määritellyn ajanjakson aikana ja määritellyllä budjetilla (Lauha & Pollari 2009, 54). Forselius, Karvinen ja Kosonen (2005, 9) puolestaan pitävät hanketta huomattavasti projektia laajempana ja monimutkaisempana kokonaisuutena, joka muodostuu
yhdestä tai useammasta projektista. Heidän määritelmänsä mukaan projekti on kertaluonteinen työ-
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suoritus ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun tuloksen tuottamiseksi, hanke puolestaan liiketoiminnan kehittämispyrkimys, joka muodostuu yhdestä tai useammasta loogisesti yhteen kuuluvasta projektista (mts. 65–66). Tässä työssä – kuten myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä – hankesanaa käytetään projektin synonyyminä.
Useista projekteista muodostuvia, kestoltaan tai laajuudeltaan suurimittaisia kokonaisuuksia kutsutaan ohjelmiksi tai strategisiksi ohjelmiksi. Samaan ohjelmaan sisältyvillä projekteilla on kullakin
omat tavoitteensa. Yksittäisten projektien tavoitteet ovat kuitenkin ohjelman yhteisen tavoitteen
mukaisia, ja niitä hallinnoidaan ja johdetaan yhtenäisesti. Ohjelmat (esimerkiksi EU:n puiteohjelmat) ovat strategisia ohjauskeinoja ja strategian uudistamisen välineitä, ja niiden avulla voidaan
koordinoida eri toimijoiden visioita, tavoitteita, resursseja ja osaamista. (Artto ym. 2006, 294–295;
Mikola & Kesänen 2007, 67.). Myös sosiaali- ja terveydenhuollossa on 2000-luvulla siirrytty ohjelmien aikakaudelle, kun 1990-luku oli kehittämisprojektien aikaa (Seppänen-Järvelä 2004a, 252).
Projektisalkun hallinnalla tarkoitetaan moniprojektiympäristön kokonaisvaltaista ja strategista hallinta- ja johtamistapaa, jossa organisaation projekteja käsitellään nk. projektisalkkuina (Lehtonen,
Lindblom, Korpinen & Simonen 2006). Niillä ohjataan projekti-ideoiden keräämistä, projektien
valintaa, toteutusta, muutosten hallintaa ja tiedonvälitystä (Mikola & Kesänen 2007, 68).
3.1.2 Projektin vaiheet
Projektin tulisi aina olla oppiva prosessi, jossa suunnitelmat tarkentuvat projektin edetessä. Se saadaan oppivaksi erottamalla eri suunnittelu- ja toteutusvaiheet selkeästi toisistaan ns. projektisyklitoimintamallin avulla. Projekti voi parhaimmillaan muuttua oppivaksi projektiksi, joka kykenee
siirtämään kokemuksiaan paitsi oman toimintansa kehittämiseksi myös muihin projekteihin (Rissanen 2002, 117). Oppiva projekti voi kuitenkin syntyä vain innovatiivisen asenteen, hyvän sisäisen
viestinnän ja kehittyneiden ryhmätyömuotojen avulla (mts. 118).
Projektisyklillä tarkoitetaan projektin elinkaarta projekti-idean syntymisestä ja suunnittelusta toteutuksen kautta projektin päättymiseen (kuvio 3). Projektin elinkaari on nelivaiheinen ”hedelmöittymisestä” (projekti-idean ehdottaminen ja aloitus) ”kasvuvaiheeseen” (suunnittelu ja organisointi),
”täysi-ikäisyyteen” (toteutus ja seuranta) ja lopulta ”kuolemaan” (projektin päättäminen) (Turner
1993, 23). Projektin päätyttyä tehdään yleensä vielä ulkoinen tai sisäinen arviointi, jonka tulokset
hyödynnetään tulevien projektien suunnittelussa.

15

Kuvio 3 Projektin elinkaari ja vaiheistus (Ruuska 1999, 21).
Projektisyklin (kuvio 4) kussakin vaiheessa tarkastellaan projektin tarkoituksenmukaisuutta, toteutettavuutta, vaikuttavuutta ja tulosten kestävyyttä. Projektisykliin perustuvan toimintamallin takana
on kaksi perusajatusta (Silfverberg 2004, 20–21):
1. Suunnittelu jaetaan projektin kokonaisprosessin aikana kolmeen itsenäiseen tasoon
a. projektien identifiointi- eli rajausvaiheeseen (esisuunnittelu)
b. projektisuunnitelman laadintaan ja
c. toteutuksen aikaiseen työsuunnitteluun.
Projektisuunnitelman tulisi olla strateginen johtamistyökalu, jossa määritellään projektin tavoitteet ja hyödynsaajat, tavoitteiden seuranta, toteutusmalli, alustava aikataulutettu työsuunnitelma,
panokset, talousarvio, riskit, projektin organisaatio sekä seuranta- ja raportointimenettely. Yksityiskohdat määritellään vuosittaisissa työsuunnitelmissa.
2. Toimintamalleja tulee voida muuttaa projektin edetessä
Jotta projektin toteutusvaiheessa osataan tarpeen mukaan muuttaa toimintamalleja, on projektin
oman seurannan ja mahdollisen ulkopuolisen arvioinnin tulokset syötettävä työsuunnitelmaan.
Projektisuunnitelmassa tulee olla arviointia ja seurantaa varten selkeät tavoitteet ja mittarit.
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Kuvio 4 Projektisykli (Silfverberg 2004, 20).
3.1.3 Projektityypit
Projekteja voidaan tyypitellä monella tavalla. Shenhar ja Dvir (2007a, 40 41) luokittelevat projektit
niiden tavoitteen, tehtävän ja ympäristön mukaan ja tyypittelevät ne kehittämässään projektinhallinnan timanttiteoriassa (ks. kpl 3.2.5) uutuuden, teknologiasidonnaisuuden, monimutkaisuuden ja kiireellisyyden perusteella. Lisäksi he jakavat projektit strategisiin, joilla tähdätään pysyvien strategisten kilpailuasemien ja uusien markkinoiden saavuttamiseen ja operationaalisiin, joilla keskitytään
auttamaan olemassa olevien tuotteiden tms. tekemistä sekä sisäisiin (asiakkaat oman organisaation
sisäisiä) ja ulkoisiin (oman organisaation ulkopuolisille asiakkaille tehtäviä) (mts. 141–143). Sisäisinä voidaan pitää tutkimus-, kehittämis- ja tuotekehitysprojekteja, joiden tavoitteet ovat itse asetettuja. Ulkoiset projektit sen sijaan tehdään suoraan työn asiakkaalle tai tilaajalle, joka on tiiviissä
yhteistyössä toteuttajien kanssa. Ulkoisia projekteja ovat rakennus-, asennus-, tietotekniikka-, koulutus- ja kehitysprojektit. (Rissanen 2002, 20–21.) Projektilla on aina ulkoinen tai sisäinen asiakas,
joka maksaa sen (Pelin 2009, 26). Tässä työssä tutkittavat projektit ovat kaikki organisaation sisäisiä kehittämishankkeita, mutta muuten tyypiltään, ominaisuuksiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia.
Pelin (2009, 35–36) ryhmittelee projektit niiden luonteen ja johtamistavan mukaan viiteen tyyppiin:
1. Tuotekehitysprojekti: tavoitteena sarjavalmistukseen soveltuva tuote
2. Tutkimusprojekti: tavoitteena uuden ratkaisun löytäminen, perustuu strategisiin valintoihin
3. Toiminnankehittämisprojekti: tavoitteena johtamisen ja/tai toimintojen tehostuminen
4. Toimitusprojekti: tehdään toimeksiannosta tietylle asiakkaalle
5. Investointiprojekti: tavoitteena esimerkiksi uusi teollisuuslaitos tai muu rakennus
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Artto, Martinsuo ja Kujala (2006, 18–24) jakavat projektit investointi- ja toimitusprojekteihin sekä
tutkimus- ja kehitysprojekteihin:
1. Investointi- ja toimitusprojektit
Yrityksissä tapahtuva projektiliiketoiminta voidaan jakaa kahteen päätyyppiin projektien tavoitteiden perusteella: investointiprojekteissa kehitetään omaa liiketoimintaa projektien avulla, toimitusprojekteissa toimitetaan ratkaisuja asiakkaalle. Investointiprojektin toteuttajaorganisaatio
odottaa projektilta taloudellisia hyötyjä, ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteen määrittelyyn, investointilaskelmiin, sopimusten neuvotteluun ja laatimiseen sekä toimitusten valvontaan. Toimitusprojektissa puolestaan toimittajan mielenkiinto kohdistuu asiakkaalle tuotettavaan
hyötyyn ja projektin kustannustehokkaaseen toteutukseen. Toimittajalle toimitusprojekti on liiketoiminnan muoto, johon kohdistuu tuotto-odotuksia. (Artto ym. 2006, 20–23.)
2. Tutkimus- ja kehitysprojektit
Tutkimus- ja kehitysprojektit ovat tavallisia yritysten tuotekehityksessä. Tutkimusprojekteilta ei
aina odoteta kovin selkeästi mitattavissa olevia tuloksia, vaan hyväksyttävä tulos saattaa olla se,
että tutkittu idea joko on tai ei ole kehityskelpoinen. Kehitysprojekteilla pyritään parantamaan
jonkun osa-alueen toimintaa, ja niitä käytetään paljon myös julkishallinnossa. Kehitysprojektit
pyrkivät yleensä laadullisiin parannuksiin tai prosessin kehittämiseen esimerkiksi kehittämällä
jonkin uuden taidon hallintaa ja käyttöä. (Artto ym. 2006, 23–24.)
Tyypittelyä voidaan tarkentaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi kehittämisprojektit voidaan jakaa toiminnankehittämis-, tuotekehitys-, tietojärjestelmäkehitys- ja investointiprojekteihin. Toiminnankehittämisprojektit voidaan jakaa edelleen organisaation, prosessien, toimintatapojen, laadun, henkilöstön ja strategian kehittämiseen tähtääviin. Luokittelua voidaan tehdä myös kokonaiskustannusten, henkilömäärän, keston ja osaprojektien määrän mukaan. (Lehtonen & Lehtonen 2009, 42–43.)
3.1.4 Projektien organisointi ja johtaminen
Koska projektit ovat kooltaan ja luonteeltaan erilaisia, eroavat ne toisistaan myös organisoinnissa ja
johtamissa. Pienissä projekteissa projektipäällikkö tai projektinjohtaja on tärkein resurssi, suuremmissa voidaan muodostaa yhteistyö linjaorganisaation kanssa tai perustaa projektipäällikön alaisuuteen puhdas projektiorganisaatio tai -ryhmä. Projektipäällikön persoonallisuus, johtamistyyli ja
henkilöstöjohtamistaidot vaikuttavat projektin onnistumiseen olennaisesti (Dvir, Sadeh & MalachPines 2006; Müller & Turner 2007). Projektiorganisaatio on projektin toteuttamista varten määräajaksi muodostettu, projektin tavoitteen toteutumisen näkökulmasta muodostettu tarkoituksenmu-
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kainen organisaatio. Se koostuu yleensä projektin ohjauksesta ja seurannasta vastaavasta ohjaus- tai
johtoryhmästä, toteuttamisesta vastaavasta projektiryhmästä eli -tiimistä sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista ja sidosryhmistä. (ks. mm. Pelin 2009, 67.)
Projektiryhmä on pienehkö ryhmä ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään sekä yhteisiin suoritustavoitteisiin ja toimintatapoihin. Jäsenillä on toisiaan täydentäviä taitoja, joita he tehokkaasti hyödyntävät. Ryhmä tuntee olevansa kollektiivisessa vastuussa projektin tulosten saavuttamisesta. Ihmiset työllistyvät projektiin määräajaksi, jonka jälkeen he siirtyvät takaisin linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Henkilöstömäärä vaihtelee eri vaiheissa: käynnistyksessä mukana
on vain muutama ihminen, suunnitteluvaiheessa henkilöstömäärä kasvaa ja on huipussaan toteutusvaiheessa. Laajassa yhteistyöprojektissa voi olla useita toteuttajia. (ks. mm. Rissanen 2002, 79–81.)
Valtaosa projekteista toteutetaan ryhmä- eli tiimityönä. Projektin onnistuminen edellyttää projektipäälliköltä ja projektiryhmän jäseniltä hyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja sekä tiimin yhtenäisyyttä etenkin monimutkaisissa projekteissa ja silloin, kun projektiryhmä on suuri, mutta itse projekti on pieni tai keskisuuri (Yang, Huang & Wu 2011, 266). Koska projektien henkilöstömäärä on
tavanomaisia organisaatioita pienempi, on niiden johtaminenkin usein koko projektiryhmän vastuulla; ”pelkällä hallinnolla päivänsä täyttäviä johtajia” ei projekteissa yleensä tarvita. Sen sijaan niissä
tarvitaan innovatiivisia ja johtamistaitoisia ammattilaisia ja asiantuntijoita, joilla on sisällöllisen
osaamisen lisäksi myös toiminnan kehittämiseen liittyvää osaamista (Jalava & Virtanen 2000, 93.)
Projektityön ja projektien johtamisen vaativuutta lisäävät myös erilaiset ympäristötekijät (kuvio 5).

Kuvio 5 Projektiin ja projektiryhmäläisiin vaikuttavia tekijöitä (Helsingin yliopisto 2006).
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Müller ja Turner (2010) ovat tutkineet onnistuneiden projektipäälliköiden henkilöstöjohtamiskompetensseja (= kyvykkyyttä tai pätevyyttä) ja johtamistyylejä ja etsineet vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen johtaja on onnistuneella projektilla? Millaisia henkilöstöjohtamistaitoja projektin johtamisessa erityisesti vaaditaan? Vaihtelevatko erityyppisten projektien johtamisessa tarvittavat kompetenssiprofiilit? Tutkijat käyttivät Dulewiczin ja Higgsin vuonna 2003 julkaisemaa kompetens-siluokitusta, jossa ominaisuudet on jaettu kolmeen pääryhmään: älyllistä kompetenssia kuvaavat kriittisyys ja analyyttisyys, näkemykset ja mielikuvitus sekä strateginen näkökulma, johtamistaidollista kompetenssia kommunikointi, resurssien johtaminen, vahvistaminen, kehittäminen sekä
saavuttaminen ja emotionaalista kompetenssia itsetietoisuus, emotionaalisuus, kestävyys, motivaatio, herkkyys, vaikuttaminen, intuitiivisuus sekä tietoisuus. (mts. 438.) Projekteja luokiteltiin toimintasektorin, kompleksisuuden, strategisen merkityksen ja sopimustyypin mukaan (mt.).
Müllerin ja Turnerin (2010) ennakkohypoteesina oli, että erilaisten projektien johtamisessa tarvitaan
erilaista osaamista (vrt. Müller & Turner 2007). Tulokset vahvistivat hypoteesia: projektipäälliköiden henkilöstöjohtamiskompetenssit vaihtelivat projektityypin mukaan, mutta myös yhteisiä piirteitä löytyi. Kaikille yhteisiä ominaisuuksia olivat älyllisistä kompetenssitekijöistä kriittinen ajattelu
sekä emotionaalisista tekijöistä vaikutusvalta, motivaatio ja tunnollisuus (Müller & Turner 2010,
437). Onnistuneimpien projektien johtajilta vaaditaan tutkimuksen mukaan hyvin monenlaista pätevyyttä. Projektien muuttuessa vaativammiksi niin monimutkaisuuden, projektin tyypin kuin kestonkin osalta lisääntyy projektipäälliköltä vaadittavien emotionaalisten kompetenssien tarve. ”Toimitusjohtajat”, jotka keskittyvät lähinnä prosessin toimivuuteen, sopivat johtamaan suhteellisen yksinkertaisia projekteja. Vaativammissa hankkeissa tarvitaan ”muutosjohtajia”, jotka keskittyvät ennen
kaikkea ihmisten johtamiseen. Kokeneimmat projektipäälliköt haluavat yleensä kehittää juuri emotionaalista johtamisosaamistaan. Kun projektipäälliköiden osaaminen paranee, paranevat myös projektien tulokset sekä yksilöiden henkilökohtainen onnistuminen. (mts. 444–447.) Tein itse samoja
huomioita PSHP:n projekteja tutkiessani.
Projektijohtamisella tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön toiminnan organisoimista siten, että pääosa
työstä tehdään projektiryhmissä ja linjahenkilöstön määrä on pieni (Pelin 2009, 25). Virtasen (2009,
46) mukaan kyse on ennen kaikkea ihmisten, ei asioiden johtamisesta. Projektijohtamisorganisaatio
eroaa perinteisissä organisaatioissa toteutettavista projekteista monin tavoin (taulukko 1); PSHP:ssä
on havaittavissa piirteitä molemmista. Äärimmilleen vietynä kaikki työt voidaan tehdä projekteina,
ja vain välttämätöntä hallintoa pyöritetään rutiinitoimintana. Yrityksille projektien ja projektisalkun
tehokkaasta johtamisesta on tullut strategisesti merkittävä osaamisen alue. (Viirkorpi 2000, 5.)
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Taulukko 1 Projektien johtaminen erilaisissa organisaatioissa (Pelin 2009, 28).
Projektit perinteisissä organisaatioissa
- muutamia isoja projekteja
- projektit melko itsenäisiä
- linjaorganisaation budjettiseuranta
- pääpaino linjatoiminnoissa (tutkimus, kehitys,
markkinointi, valmistus)

Projektijohtamisorganisaatio
- paljon projekteja, sekä suuria että pieniä
- runsaasti projektien välisiä riippuvuuksia
- tulosyksikköajattelu viety projektitasolle
- yksikön tulos = projektien summa
- kevyt linjaorganisaatio, työ delegoidaan projektiryhmille
- myös tutkimus- ja kehitystoiminta projektein

Projekti on joustava ja tilannekohtainen organisointitapa, jossa on vain vähän työn suorittamista
koskevia sääntöjä ja määräyksiä (Jalava & Virtanen 1995, 60–61). Projekteilla voidaan ohittaa organisatorisia pullonkauloja, nopeuttaa muutosta ja löytää uusia tekemisen tapoja (Virtanen 2000,
45); vikkelät projektit ovat jäykkiä laatikko-organisaatioita ja niiden tarkkoja toimenkuvia parempia
(Anttonen 2003). Projektit ovatkin monimutkaisessa ja keskinäisriippuvaisessa maailmassa väline,
jolla organisaatiot kykenevät joustavasti vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin,
toteuttamaan strategisia päämääriään, uusiutumaan ja säilymään hengissä (Virtanen 2009, 19).
Projektien suurin vahvuus muihin organisointitapoihin verrattuna on juuri niiden joustavuus: ne
voidaan käynnistää ja koota vastaamaan tiettyyn tarpeeseen, minkä jälkeen resurssit (ml. ihmiset)
voidaan ohjata uusiin tehtäviin. Projektit nopeuttavat organisaation reagointikykyä muutoksiin luomalla dynaamisemman toimintaympäristön. Projekti perustetaan usein hoitamaan jotain työkokonaisuutta sen sijaan, että tehtävät hoidettaisiin tavalliseen tapaan linjaorganisaatiossa. Tavoiteorientoituneella tilapäisorganisaatiolla (= projektilla) voidaan saavuttaa monia etuja (Ruuska 2007, 63.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voimavarat ja asiantuntemus voidaan kohdentaa selkeiden tavoitteiden mukaisesti.
Organisaatiosuhteet ovat mutkattomat ja yksikäsitteiset.
Valtaa ja vastuuta voidaan jakaa normaalista käytännöstä poiketen.
Työmotivaatio lisääntyy uusien ja haasteellisten tehtävien myötä.
Tiedonkulku yksinkertaistuu ja tehostuu.
Huomio kiinnitetään tuloksiin eikä sääntöihin ja työrutiineihin.

Myös Mintzberg (1990, 248) korostaa projektiorganisaation joustavuutta: innovatiivisten organisaatioiden tulee hänen mukaansa pyrkiä välttämään byrokraattisten rakenteiden ansoja, kuten jyrkkää
työnjakoa, pitkälle vietyä yksikköjen eriyttämistä, hyvin kaavamaista käyttäytymistä sekä suunnittelu- ja valvontajärjestelmien painottamista. Toisaalta projektiorganisaatiot saattavat olla ajoittain
liiankin joustavia ja muuttaa muotoaan liian nopeasti (mp.). Projektit voivat olla uhka turvalliseen,
tasaiseen ja muuttumattomaan työelämään tottuneille, sillä ne ylittävät perinteisen tayloristisen
työmaailman ja linjaorganisaatioiden rajoja. Ne eivät myöskään noudata totuttuja esimies- ja vastuusuhteita, vaan ovat useimmiten ”villejä ja vapaita”. (Rissanen 2002, 13.)
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Vaikka projekteille onkin tyypillistä vaiheittainen, prosessimainen ja syklinen eteneminen esisuunnittelusta projektin päättämiseen asti, projekti ei ole prosessi. Prosessi voidaan määritellä joukoksi
loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla
saadaan aikaan halutun toiminnan tulokset. Prosessin käsitteeseen sisältyy toimintaa, resursseja,
tuotoksia ja niihin liittyvää henkilöstön ja laitteiston suorituskykyä. (Mikola & Kesänen 2007, 68.)
Prosessit ovat osa organisaation jatkuvaa toimintaa, projekteilla sen sijaan on aina oltava ajallinen
alku ja loppu (Pelin 2009, 22; Rissanen 2002, 14).
Seppänen-Järvelä (2009, 75–76) on verrannut projektiorganisoitua toimintaa prosessiluontoiseen
kehittämiseen ja toteaa niiden välillä olevan jännitteitä ja eroja (taulukko 2), mistä syystä perinteinen lineaarisuuteen ja suunnitelmallisuuteen uskova projektitoiminta ei hänen mielestään sovi kehittämiseen. Jännitteistä huolimatta projekti- ja prosessikehittäminen on kuitenkin mahdollista sovittaa
yhteen. Projekteja kannattaa perustaa niiden tehtävien hoitamiseen, jotka hyötyvät projektirakenteesta, vaikka kehittämistä muuten johdettaisiinkin prosessimaisesti (mts. 77). Projektien johtaminen ja niissä työskentely vaativat erityistä osaamista paitsi sisällöllisissä kysymyksissä myös ihmisten, prosessien ja kulttuurien johtamisessa; kun kehittämisprosessit jatkuvat projektikausien yli,
tulee johtamisella huolehtia, etteivät ihmiset turhaudu ja menetä uskoaan projektityön määräaikaisuuteen. Projektien johtamisessa ei saa keskittyä pelkkään ”manageeraukseen”, vaan kehittämisen
johtamiseen. (Seppänen-Järvelä 2004a, 257.)
Taulukko 2 Projektiformaatin ja kehittämisprosessin eroja (Seppänen-Järvelä 2009, 76).
Projektiformaatin piirteitä
- määräaikaisuus, lyhytkestoisuus
- lineaarisuus
- tavoite- ja tehtäväkeskeisyys
- rationaalinen suunnittelu ja suunnitelman
mukainen toteutus
- suunniteltu muutos projektin tuloksena
- kontrolloitavuus
- organisaatio suppea ja määritelty

Kehittämisprosessin piirteitä
- pitkäkestoisuus
- epälineaarisuus, meandoroivuus
- visionäärisyys, innovatiivisuus
- tilanne-ehtoisuus
- muutosten viivästyminen, vaikutusten sirottuminen
- ennakoimattomuus, joustavuus
- monitoimijaisuus, rajojen ylittäminen

Shenhar ja Dvir kumoavat edellä mainitun lineaarisuusolettaman, kuten myös monet muut perinteiset ”projektimyytit”: heidän näkemyksensä mukaan projektit eivät ole ennustettavia eivätkä noudata
lineaarista prosessia, vaan ne ovat ennalta arvaamattomia ja epälineaarisia, ja ympäristömuutokset
vaikuttavat niihin jatkuvasti (Project Management Institute 2010). Projektit ovat muutenkin saaneet
yhä enemmän kehittämisprosessien piirteitä viime aikoina. Tämä tuli selvästi esiin myös PSHP:n
kehittämisprojekteja tutkiessani (vrt. kpl 6.3.1.1, 6.3.3.1, 6.3.3.2 ja 6.3.8.3).
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3.2 Projektinhallinnan hallintotieteelliset teoriat
Erittelen tässä kappaleessa projektinhallinnan paradigmoja (= oikeina pidettyjä teorioita tai viitekehyksiä) sekä projektien onnistumista muutamien hallintotieteellisten teorioiden pohjalta. Tarkastelen projektien onnistumiseen ja epäonnistumiseen liittyviä tekijöitä aikaisempien tutkimusten sekä
erityisesti kontingenssiteorian (Lawrence & Lorsch 1967), organisaation rakenneteorian (Mintzberg
1990) sekä Shenharin ja Dvirin (2007a) kehittämän projektinhallinnan timanttiteorian avulla. Niiden mukaan erityyppisiä ja eri tilanteissa toteutettavia projekteja tulee hallita ja johtaa eri tavoin;
projektinhallintaan ei ole olemassa kaikkiin projekteihin sopivaa yhtä teoriaa ja toteuttamismallia.
3.2.1 Projektinhallinnan teorioista
Useimmilla tieteenaloilla teorian perustehtäviä ovat tarkasteltavan ilmiön käyttäytymisen ennustaminen, sille selityksen tarjoaminen sekä aiempien teorioiden paikkansapitävyyden koetteleminen.
Teoria – tai sen puute – suuntaa myös uuden tiedon etsintää. Johtamistieteiden alaan kuuluvassa
projektinhallinnassa teorialla on myös erityistehtäviä: teorian pohjalle voidaan rakentaa ohjaustyökaluja ja -menetelmiä, ja yhteinen teoria muodostaa eri osapuolten välisen viestinnän perustan. Lisäksi teoria tiivistää aikaisempaa kokemustietoa ja on siten väline oppimiselle. (Koskela 2001, 28.)
Projektinhallinnassa ei ole yhtä yhtenäistä ja systemaattista teoriaa, vaan yhtä aikaa vallalla on useita teorioita ja näkemyksiä tieteenalasta riippuen. Arton (2008, 7) mukaan projektinhallinta ei ole
teoria, vaan ilmiö, jota voidaan tarkastella monen teorian näkökulmasta. Myös Pollack (2007, 266)
toteaa, ettei projektinhallinnalla ole koherenttia teoreettista perustaa. Shenharin (2001b, 394–395)
mukaan projektinhallinnan teorian kehittely on vasta alussa: suurin osa sitä käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta on melko uutta, ja teoreettinen perusta on heikko. Toisaalta projektinhallinnan teorian ja käytännön välille olisi tärkeää saada aikaan aiempaa tiiviimpi vuorovaikutus. Projektinhallinnan periaatteet, menetelmät ja käytännöt ovat nekin uudistamisen tarpeessa. (Koskela 2002, 10.)
Projektinhallinta on liian monimutkaista, jotta sitä voitaisiin selittää yhdellä yhtenäisellä teorialla,
mutta siitä on löydettävissä karkeasti jaettuna kolme pääsuuntausta (Shenhar & Dvir 2007b, 97):
1. Operationaalinen, prosessin merkitystä korostava näkökulma, joka korostaa toiminnan ja
tehtävien suorittamista
2. Projektiryhmän johtamisen näkökulma, joka korostaa ihmisten johtamisen, motivoinnin ja
koordinoimisen merkitystä
3. Strateginen, liiketoiminnallista menestystä korostava näkökulma
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3.2.2 Projektinhallinnan kova ja pehmeä paradigma
Keskustelu projektinhallinnan paradigmoista ja paradigmamuutoksesta on ajankohtainen. Projekteja
on viime vuosikymmeninä pyritty kehittämään koko ajan tehokkaammiksi, ja ne kuvataan perinteisessä opaskirjallisuudessa hyvinkin rationaalisina ja konemaisina. Kriittisessä projektitutkimuksessa
projekti voidaankin nähdä tekijänä, joka uudistaa ja ylläpitää byrokratiaa, eikä suinkaan vähennä
sitä, kuten sen olisi tarkoitus. Kritiikkiin antaa aihetta muun muassa se, että nykyaikaiselle projektien hallinnoimiselle on tyypillistä työn osittaminen hyvinkin pieniin tehtäviin sekä mahdollisuus
kontrolloida työtehtäviä tietotekniikan avulla entistä nopeammin ja kattavammin. (Uotila 2009.)
Jalava ja Virtanen (2000) peräänkuuluttavatkin projektijohtamisen humanisoimista. Perinteiset työvälineet, kuten erilaiset suunnittelu- ja valvontametodit, ovat heidän mielestään riittämättömiä etenkin strategisissa hankkeissa ja uutta luovissa projekteissa yleisemminkin. Ne ovat tarpeellisia, mutta
liian teknisiä: ihmisen toimintaa ei ole mahdollista suunnitella ja hallita kuin koneita. (mts. 15–16.)
Pollack (2007) erittelee projektinhallinnan ”kovaan” ja ”pehmeään” paradigmaan (kuvio 6). Kova
perustuu ennalta määriteltyihin tavoitteisiin, positivismiin, deduktiiviseen päättelyyn, realistiseen
filosofiaan, objektivismiin, reduktionismiin ja kontrolliin. Siinä korostuvat jäykkä tavoitteen asettaminen, projektin menestyksen mittaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä pyrkimys välttää muutoksia projektin toteutuksen aikana. Perinteinen projektinhallinta edustaa kovaa paradigmaa
ja painottaa työkaluja, määrällisiä mittareita, tiukkaa kontrollia ja projektien asiantuntijajohtajuutta.
Kovia projekteja voidaan pitää konebyrokratioina. Kova paradigma pohjautuu armeijaan, insinööritieteisiin, rakentamiseen ja avaruusteknologiaan, ja sen ”Raamattuna” voidaan pitää Project Management Instituten julkaisemaa projektinhallinnan käsikirjaa, nk. PMBOK:ia, joka perustuu hyvin
positivistiseen filosofiaan. Tärkeintä on asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. (mts. 266–268.)
Kovan paradigman rinnalle on noussut pehmeämpi, ihmisen keskiöön nostava projektinhallintasuuntaus, joka on edellisen täydellinen vastakohta niin filosofisesti, metodologisesti kuin projektiorganisaation osalta. Pehmeä paradigma perustuu hermeneutiikkaan, selittävään teoriaan, induktiiviseen päättelyyn, laadullisiin mittareihin, oppimiseen, osallistumiseen ja sosiaalisiin prosesseihin.
Projektipäällikkö on pehmeän paradigman mukaan ennen kaikkea innostaja, fasilitaattori. Paradigmat myös arvostavat eri asioita ja pitävät erilaisia asioita oikeina ja tehokkaina. Arvostukset vaikuttavat siihen, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Se, kumpi paradigma on kulloinkin sopivampi, riippuu tilanteesta ja projektin tavoitteista. Paradigmojen erojen ymmärtäminen ja sopivan
projektinhallintatavan valinta vaikuttaa myös projektien onnistumiseen. (Pollack 2007, 266–270.)
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Kuvio 6 Projektinhallinnan (Project Management = PM) kovan ja pehmeän paradigman ominaisuudet ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet (Pollack 2007, 267).
Jos kehittämiseen ja muutokseen pyrkiviä projekteja toteutetaan kovan ja byrokraattisen projektikäytännön mukaisesti, jää luovuudelle tilaa lähinnä ennen projekteja ja niiden päättymisen jälkeen.
Vaikka luovuutta ilmenisi myös projektien aikana, ei byrokrattisuus kannusta yllätyksellisyyteen,
kuvitteluun ja täyskäännöksiin toteutuksen aikana. Jotta luovuutta voitaisiin edistää, olisi projekteja
edeltävälle ja seuraavalle luovalle tyhjälle tilalle annettava nykyistä enemmän arvoa. Uudenlaisen
projektimallin kokeilu, jossa kyseenalaistettaisiin nykyisen projekti-ihanteen perusteet, voisi sekin
edistää luovuutta, mutta vaatii itsestäänselvyyksien kriittistä tarkastelua, projektin välittämän ihmiskuvan ja arvojen pohdintaa sekä uudenlaisen projektimallin kehittelyä. Projektien ajatteleminen
kulttuurisena ilmiönä ja luovan työn seurauksena asettaisivat projektit niille kuuluvaan asemaan
hyvinä renkeinä, mutta ei niin hyvinä isäntinä. (Uotila 2009, ks. myös Dvir & Shenhar 2011,
19 21.) Tutkimissani projekteissa oli jo havaittavissa ”pehmeitä sävyjä”: luovuutta, halua ja tarvetta
ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla sekä perinteisten projektien kyseenalaistamista.
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3.2.3 Kontingenssiteoria: toimintaympäristön vaikutus projektinhallintaan
Projektien kontingenttisuus on jäänyt huomiotta monissa projektinhallinnan oppaissa; samojen hallinnollisten ominaisuuksien oletetaan soveltuvan kaikkiin projekteihin (Shenhar 2001, 395). Kontingenssiteorian mukaan ei kuitenkaan ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa organisoitua, vaan
organisaation tehokkuus punnitaan viime kädessä sillä, kuinka hyvin niiden rakenne ja toiminta
saadaan vastaamaan työyhteisön toimintaan olennaisesti vaikuttavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden haasteisiin (Lawrence & Lorsch 1967; Shenhar 2001, 395). Organisaatioiden on siis toisin sanoen järjestettävä sisäiset olosuhteensa niin, että ne pystyvät löytämään ratkaisuja toimintaympäristönsä aiheuttamiin ongelmiin (Harisalo 2008, 215) ja vastaamaan niiden vaatimuksia (mts. 221).
Kontingenssi- eli tilanneyhteys- tai ympäristöteorian mukaan organisaatiot pyrkivät vastaamaan
ulkoisen toimintaympäristönsä epävarmuustekijöihin ja muutoksiin mukauttamalla sisäisen rakenteensa niiden mukaisesti (Lawrence ja Lorsch 1967). Teorian mukaan pysyvissä (tai hyvin hitaasti
muuttuvissa), yksinkertaisissa ja varmoissa ympäristöissä toimivat organisaatiot ovat rakenteeltaan
hyvin muodollisia, dynaamisissa (nopeasti muuttuvissa), monimutkaisissa ja epävarmoissa ympäristöissä toimivat organisaatiot sen sijaan vähemmän muodollisia (mts. 189).
Projektin toimintaympäristön muutokset voivat johtua esimerkiksi seuraavista: markkinatilanteiden
muutokset, uudet innovaatiot, kilpailijoiden toimenpiteet, asiakkaan täsmentyneet tarpeet, ulkoiset
muutokset (viranomaiset, lait, organisaatiomuutokset), toiset kehitysprojektit ja tilaajan vaatimukset
(Pelin 2009, 213). Projekti voi epäonnistua, jos sen ympäristö muuttuu oleellisesti kesken projektin,
eikä organisaatio reagoi muutokseen (Kettunen 2009, 56). Talouden suhdanteet voivat muuttaa yrityksen tilauskantaa, teknologiassa voi tapahtua muutoksia ja yrityskaupoilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia projektiin (mts. 163). Koska projekti on tapa vastata ympäristön muutoksiin, voivat
äkilliset muutokset ympäristössä tuoda muutospaineita projektiin. Esimerkiksi tuotekehitysprojektissa on tärkeää reagoida ympäristön muutoksiin niin, että tuote on valmistuessaan kehityksen kärjessä, eikä seurata kaavamaisesti alkuperäistä suunnitelmaa (Pelin 2009, 214).
Jos asiakkaan vaatimukset ja projektille asettamat tavoitteet muuttuvat jatkuvasti, kohdataan projektissa usein ongelmia (Kettunen 2009, 56). Tämä voidaan välttää, jos johto tai asiakas määrittelee
tavoitteet selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti jo heti projektin alussa (Pelin 2009, 41). Asiakkaan tarpeiden perusteellisella analysoinnilla voidaan luoda asiakasta tyydyttävä ratkaisu käytettävissä olevilla keinoilla. Asiakkaan vaatimuksia ei tarvitse listata, vaan tarkoitus on pohtia, mitä
asiakas pohjimmiltaan toivoo ja haluaa. (Karlsson & Marttala 2001, 24–25.)
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Kontingenssiteoriasta sovellettu keskinäisen riippuvuuden teoria etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Millaisessa ympäristössä organisaatio toimii? Miten organisaatio reagoi ympäristöönsä? Organisaatioiden ympäristöjä voidaan luonnehtia keskenään kausaalisuhteessa olevien
muutosnopeuden, monimutkaisuuden ja epävarmuuden suhteen (Harisalo 2008, 223–224.):
1. Muutosnopeus kuvaa sitä, miten nopeasti organisaation menestyksen kannalta olennaiset
ympäristötekijät muuttuvat; eri ympäristötekijöillä on erilainen muutosnopeus ja organisaation on reagoitava niihin eri tavoin.
2. Monimutkaisuudella tarkoitetaan ympäristötekijöiden lukumäärää ja erilaisuutta; mitä useampia tekijöitä organisaation on otettava huomioon, sitä monimutkaisempi sen ympäristö on
ja sitä tehokkaammin sitä on hallittava. Muutosnopeuden kasvu lisää monimutkaisuutta.
3. Epävarmuus kuvaa sitä, miten hyvin organisaatio voi olla perillä eri ympäristötekijöistä ja
niiden keskinäisistä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteista; mitä epävarmempi ympäristö,
sen heikommin siitä saadaan tietoa. Ympäristön monimutkaisuus lisää epävarmuutta.
Shenhar ja Dvir (2007a, 41) ovat käyttäneet samoja ulottuvuuksia projektien luokittelemiseen:
1. Muutosnopeus kuvaa projektin aikaulottuvuutta sekä työtä ohjaavien ”pehmeiden” ja ”kovien” aikataulujen määrää.
2. Monimutkaisuus kertoo projektin tehtävien ja niiden välisten yhteyksien määrästä.
3. Epävarmuus kuvaa projektin päämäärään, tehtäviin ja ympäristöön liittyvän tiedon määrää.
Epävarmuus jaetaan vielä kahteen eri osaan: markkinoihin (projektin tavoitteisiin) liittyviin sekä
teknologiaan (tehtäviin) liittyviin epävarmuustekijöihin. Näin saadut neljä ulottuvuutta muodostavat
kappaleessa 3.2.5 esiteltävän projektinhallinnan timanttiteorian uutuus-, teknologisuus-, monimutkaisuus- ja kiireellisyysulottuvuudet. Projekteja on melko helppo tunnistaa ja luokitella näiden ulottuvuuksien osalta. (Shenhar & Dvir 2007a, 41; Turner & Müller 2003.)
Organisaation johdon tulisi kyetä tunnistamaan, millaisessa ympäristössä se toimii. Ympäristö voi
olla monimutkainen ja vaikeaselkoinen tai yksinkertainen ja selkeä, muuttuva tai pysyvä (Virtanen
& Stenvall 2010, 29). Monimutkaisen ympäristön johtamiseen muuttuvissa olosuhteissa on olemassa monenlaisia ratkaisumalleja ja suuntauksia, yhtä selkeää valtavirtaa ei ole havaittavissa (mts. 30–
34). Virtasen ja Stenvallin (mts. 34) mukaan tämä johtuu siitä, että monimutkaisuuden johtaminen
on ”epäselvää aluetta”: se ei ole selkeästi sisäistä eikä ulkoisen johtamista, mistä syystä sitä ei ole
mahdollista muokata yksiselitteisiksi käytännöiksi, vaan se muuttuu jatkuvasti ja joustaa tilanteiden
ja tapahtumien mukaan. Monimutkaisuuden johtamisen onnistumista ei myöskään ole helppo mitata, sillä se riippuu paljolti johtajien henkilökohtaisesta johtamiskyvystä (Virtanen & Stenvall 2010,
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35, ks. myös Müller & Turner 2010). Em. asiat pätevät myös projektien johtamisessa. Turner (1993,
85) on mallittanut projektien monimutkaisuutta seuraavien ulottuvuuksien avulla (kuvio 7):
1. Mukana olevien ihmisten asenteet projektia kohtaan (Attitudes)
2. Projektin määrittely: tavoitteet, strategia, teknologia ja suunnittelu (Definition)
3. Projektin toteuttaminen organisaation sisällä (Internal implementation)
4. Projektin ulkoiset ympäristötekijät (External)
5. Taloudelliset resurssit (Sponsorship)
6. Aikataulu (Schedule)

Kuvio 7 Projektin strategiamalli (Turner 1993, 85).
Saravirran mukaan projektin aikaisten päätösten tehokkuus kulminoituu nk. avainpäätöspisteisiin,
joita projektinvetäjät käyttävät jäsentämään projektia. Niihin voidaan liittää projektin eri vaiheiden
kannalta oleelliset mittarit, jotka mahdollistavat sekä projektin menestyksen arvioinnin sen eri vaiheissa että nopean palautteen ja palkitsemisen. Mitattavia menestysalueita voidaan vaihtaa tarvittaessa, ja mittareita ja niiden tavoitearvoja voidaan päivittää, jotta ne vastaisivat ympäristön muutoksia ja projektin edetessä kertynyttä viimeisintä tietoa mahdollisimman hyvin. (Saravirta 2001.)
Myös Judgev ja Müller (2005, 29) suosittelevat erilaisiin projekteihin ja projektin eri vaiheisiin kehitettäväksi kriittisten menestystekijöiden pohjalta erilaisia onnistumismittareita.
Kontingenssiteorian soveltaminen projektinhallintaan on lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana.
Projektinhallinnan puitteisiin ovat vaikuttaneet etenkin seuraavien alojen tutkimukset: innovaatioja organisaatioteoria, hallintotiede, tietojenkäsittely, tuotekehitys ja insinööritieteet. Projektien kontingenttisuutta kuvaavia malleja on tästä syystä olemassa useita, yhtä yleisesti hyväksyttyä ei ole
olemassa. (Sauser ym. 2009, 667–669.)
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3.2.4 Organisaation rakenneteoria: organisaation rakenteen vaikutus projektinhallintaan
Rakenneteorian luoja Henry Mintzberg (1990, 21) jakaa organisaatiot viiteen perusrakenteeseen,
joista kaikkia voi van Donkin ja Molloyn (2005, 135) mukaan esiintyä myös projekteissa:
1. Yksinkertainen rakenne, joka perustuu suoraan ohjaukseen ja jonka tärkein osa on strateginen huippu (esim. projektin johtaja); esim. tapahtumien järjestäminen
2. Konebyrokratia, joka perustuu työprosessien standardointiin ja jonka tärkein osa on teknostruktuuri (esim. projektisuunnittelijat); esim. rakennusprojektit
3. Ammattilaisbyrokratia, joka perustuu taitojen standardointiin ja jonka tärkein osa on operatiivinen ydin (työntekijät); esim. tutkimus- ja tuotekehitysprojektit
4. Tulosyksikköorganisaatio, joka perustuu tuotosten standardointiin ja jonka tärkein osa on
keskilinja (keskitason esimiehet ja työnjohtajat); esim. hallinnonuudistusprojektit
5. Adhokratia, joka perustuu keskinäiseen sopeutumiseen ja jonka tärkein osa on tukihenkilöstö eli nk. esikunta, joskus yhdessä operatiivisen ytimen kanssa; esim. innovatiiviset projektit
Keskityn tässä lähinnä adhokratiaan, sillä neljä muuta rakennetta ei Mintzbergin (1990, 247–248)
mukaan sovellu pitkälle menevään innovointiin, jollaista kehittämisprojekteilta ja niiden toteuttajilta
vaaditaan. Adhokratiaa on myös tutkittu hallintotieteessä muihin rakenteisiin verrattuna vain vähän
(mts. 269). Kaikkiin projekteihin adhokratia ei kuitenkaan sovi; ei ole olemassa yhtä parasta rakennetta, joka sopisi kaikkiin organisaatioihin ja tilanteisiin, vaan sopiva rakenne riippuu useista eri
tekijöistä (van Donk & Molloy 2005, 130; Mintzberg 1990, 273; Shenhar 2001, 394).
Projektiorganisaatioille on ominaista hyvin orgaaninen rakenne, jossa on mahdollisimman vähän
kaavamaisia ratkaisuja. Niille on sen sijaan tyypillistä luottamus keskinäistä sopeutumista edistäviin
yhteyskeinoihin sekä suuri horisontaalinen työhön erikoistuminen, joka perustuu muodolliseen koulutukseen ja asiantuntijoiden ryhmittelyyn toimintokohtaisiin yksiköihin ja pieniin markkinapohjaisiin projektiryhmiin (taulukko 3). Ryhmät sijaitsevat eri puolilla organisaatiota ja niissä voi olla
jäseninä sekä linjaesimiehiä että operatiivisen tason asiantuntijoita. (Mintzberg 1990, 248.)
Lisäksi Mintzberg jakaa projektiorganisaatiot operatiivisiin ja hallinnollisiin. Edelliset innovoivat ja
ratkaisevat ongelmia suoraan asiakkaidensa puolesta, jälkimmäiset palvelevat itseään. Operatiivisten projektiorganisaatioiden asiantuntijaryhmät työskentelevät usein suoraan sopimuksen mukaan,
esimerkiksi konsultti- tai mainostoimistoissa, ja hallinnolliset ja operatiiviset työt lomittuvat keskenään. Hallinnollisissa projektiorganisaatioissa sen sijaan hallinnolliset ja operatiiviset tehtävät on
eritelty toisistaan. (Mintzberg 1990, 251–253, ks. myös taulukko 3)
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Taulukko 3 Adhokratian rakenteen suunnitteluparametrit (Mintzberg 1990, 247).
Keskinäinen sopeutuminen
Tukihenkilöstö (hallinnolliset projektiorganisaatiot) tai
tukihenkilöstö ja operatiivinen ydin yhdessä (operatiiviset
projektiorganisaatiot)
Ensisijaiset suunnitteluparametrit Yhteyskeinot, orgaaninen rakenne, valikoiva hajautus, horisontaalinen erikoistuminen, koulutus, toiminto- ja markkinakohtainen ryhmittely samanaikaisesti
Mutkikas, dynaaminen (joskus vastakohtaisuuksia sisältäTilannetekijät
vä) ympäristö, nuori (erityisesti operatiivinen projektiorganisaatio), mutkikas ja usein automatisoitu tekninen järjestelmä (hallinnollisessa projektiorganisaatiossa), muodikas
Tärkein koordinointimekanismi
Organisaation keskeinen osa

Eri organisaatiotyypeistä adhokratia kunnioittaa vähiten klassisia liikkeenjohdon periaatteita, sillä
tarkkaan määritellyn määräysvallan ja säädellyn järjestelmän merkitys ei projekteissa ole yhtä merkittävä kuin muissa organisaatioissa. Toisin kuin jäykemmissä rakenteissa, tiedot ja päätösprosessit
virtaavat projekteissa joustavasti ja epävirallisesti mahdollistaen innovatiivisen toiminnan. Projekteihin palkataan tästä syystä ao. alan asiantuntijoita, joille annetaan myös valta tehdä uudenlaisia
ratkaisuja, innovaatioita. Pelkät perustiedot ja taidot eivät riitä, vaan projekteissa toimitaan monialaisissa ryhmissä, joissa eri alojen ammattilaiset voivat yhdistää osaamistaan uusien innovaatioiden
kehittämiseksi. (Mintzberg 1990, 249.) Moniammatilliset projektiryhmät ja uudet, innovatiiviset
toimintatavat olivat tyypillisiä myös PSHP:n kehittämisprojekteissa (vrt. 6.3.1.3 ja 6.3.5.3).
Projekteissa työn tulee olla innovatiivista, ei standardoitua. Suoraa ohjausta, ”pomottamista”, ei
projektiorganisaatioissa voida käyttää, sillä työ on monimutkaista; koordinointivastuu on projektissa työskentelevillä itsellään, työntekijät sovittelevat työt keskenään. Päätöksentekovalta on hajautettu sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti johtavien ja muiden työntekijöiden kesken sen mukaan,
millaisia päätöksiä pitää tehdä, kenelläkään ei ole projekteissa yksinvaltaa. (Mintzberg 1990, 250.)
PSHP:n projekteissa päätöksentekomallit vaihtelivat asiasta ja projektista riippuen, monia asioita
neuvoteltiin ja päätettiin projektiryhmissä ja erilaisilla henkilöstöfoorumeilla ja työpajoissa, osa
päätettiin ylempänä esimerkiksi ohjaus- tai johtoryhmässä (vrt. 6.3.2.3 ja 6.3.5.6).
Projektiorganisaatioille tyypillisiä ominaisuuksia ovat niiden epämääräisyys, tehottomuus ja taipumus muuttua toisiksi rakennemuodoiksi. Projekteja voidaan pitää epämääräisinä, sillä ne ovat yhtä
aikaa sekä orgaanisia että hajautettuja ja näistä syistä monien mielestä ainoita mahdollisia rakennemuotoja demokraattisemmista ja vähemmän byrokraattisista organisaatioista pitäville. Ne sopivat
erityisen hyvin mutkikkaisiin ja dynaamisiin ympäristöihin, yksinkertaisiin ja vakaisiin olosuhteisiin ne eivät sen sijaan sovellu. Projektiorganisaatioille ovat tyypillisiä myös erilaiset ristiriidat ja
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aggressiivisuus, jotka johdon tulee osata kanavoida tuottavasti, ei tukahduttaa niitä. (Mintzberg
1990, 269–273.) Myös PSHP:n projektivastaavat kertoivat ristiriidoista, joista oli selvitty (ks. kpl
6.3.5.3).
Projektit ovat tehottomia massatuotantoon suunniteltuihin ja keskitetysti johdettuihin konebyrokratioihin verrattuna, sillä projekti tekee aina ”räätälintyötä” eikä pysty standardoimaan ja toimimaan
tehokkaasti kuten byrokratiat. Projekteille tyypillisten monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen
keskinäisen sopeuttamisen keinoin edellyttää viestintää ja neuvottelua kaikkien johto- ja asiantuntijahenkilöstöön kuuluvien kesken ennen päätösten tekemistä; byrokratioissa päätökset ja käskyt sanellaan ylhäältä alas. Hidas ja tehottomalta vaikuttava yhteistoiminnallinen päätöksenteko voi toisaalta nopeuttaa projektien toteuttamista, sillä yhdessä tehdyillä päätöksillä on toimijoiden laaja tuki
ja niiden toimeenpano on yleensä siitä syystä nopeaa. Päätöksentekoprosessin lisäksi projekteista
tekee tehottomia työn epätasainen jakautuminen: työtä on ajoittain liikaa, ajoittain siitä on pulaa.
(Mintzberg 1990, 271–272.)
Projektiorganisaatioilla on ajan myötä taipumus muuttua toisentyyppisiksi, kun epämääräisyyteen
väsyneet työntekijät ja tehottomuuteen kyllästyneet asiakkaat yrittävät muuttaa projektin rakenteen
vakaammaksi ja byrokraattisemmaksi. Operatiiviset projektiorganisaatiot voivat muuttua ammattilaisbyrokratioiksi, joskus jopa konebyrokratioiksi. Rutiininomaiseksi ja massatuotantoa tavoittelevaksi muuttunut organisaatio ei kuitenkaan enää pysty tuottamaan niitä luovia ratkaisuja, joita projektilla on tarkoitus saada aikaan. Myös hallinnolliset projektiorganisaatiot voivat muuttua konebyrokratioiksi, mikä tuhoaa täysin niiden innovatiivisuuden – ja lopulta koko dynaamisiin ja monimutkaisiin olosuhteisiin rakennetun organisaation. (Mintzberg 1990, 272–273.) Myös Anell ja Wilson (2002) ovat havainneet erilaisten organisoitumistapojen välillä tapahtuneen muodonmuutoksia
tai evoluutiota: perinteiset, pysyvät organisaatiot näyttävät omaksuvan projektimaisia piirteitä ja
projektit muuttuvan perinteisten organisaatioiden kaltaisiksi (Seppänen-Järvelä 2004a, 253).
Artto, Martinsuo ja Kujala (2006, 332–342) pitävät yhtenä keskeisimpänä kysymyksenä projektien
organisointia ja toteuttamista osana yrityksen organisaatiorakennetta. He erottavat kolme erityyppistä rakennetta: funktionaalisen, projektimaisen ja matriisiorganisaation. Ne eroavat toisistaan etenkin
toiminnan koordinoinnin, päätöksenteon ja vastuunjaon osalta. Projektien merkitys ja asema ovat
erilaiset erityyppisissä organisaatioissa. Kussakin on omat etunsa ja haittansa projektien kannalta.
Myös projektipäällikön asema on erilainen erityyppisissä organisaatioissa. Toisaalta myös muut
organisaation sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat, ei pelkkä organisaatiorakenne (mts. 341).
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3.2.5 Projektinhallinnan timanttiteoria: projektin ominaisuuksien vaikutus onnistumiseen
Shenhar ja Dvir (2007a, 5–6) ovat tutkineet pitkään projektien onnistumista (mm. Dvir ym. 2006;
Shenhar 2001; Shenhar ym. 2001; Shenhar & Dvir 2007b; Shenhar & Levy 1997; Shenhar, Tishler,
Dvir, Lipovetsky & Lechler 2002) empiirisesti ja toteavat tilanteen olevan huono: heidän 15 vuoden
aikana tutkimastaan 600:sta yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin projektista vain noin
15 % oli onnistunut, 85 % oli epäonnistunut joko aikataulu- tai budjettitavoitteiden osalta. Vanha
projektinhallinnan ”rautakolmio” (aikataulu, resurssit ja tavoitteet) ei Shenharin ja Dvirin (mts. 22)
mielestä ole enää riittävä, vaan tarvitaan uusi malli, sillä projektin onnistumiseen vaikuttavat menestystekijät vaihtelevat projektin tyypin ja luonteen mukaan: ”One size does not fit all.” (Shenhar
2001, ks. myös Lööw 2002, 18.)
Shenharin ja Dvirin (Project Management Institute 2010) mukaan on olemassa kaksi tapaa nähdä
projekti. Ensimmäisen mukaan projektit ovat ennustettavia ja noudattavat lineaarista prosessia eri
vaiheineen (ks. kuviot 3 ja 4). Toisen käsityksen mukaan ne ovat ennalta arvaamattomia, epälineaarisia ja ympäristömuutokset vaikuttavat niihin jatkuvasti. He uskovat, että useimmat projektit noudattavat nykyään jälkimmäistä. He kumoavat vanhat projektimyytit muutenkin (mp.):
Myytti 1: ”Projektit onnistuvat, kun niiden aikataulu, budjetti ja tavoitteet toteutuvat.”
Todellisuus: Onnistumista pitää mitata perinteisten ajan, budjetin ja tavoitteen sijaan tehokkuuden, asiakastyytyväisyyden, tiimin tyytyväisyyden, liiketoiminnan menestyksen ja tulevaisuuspotentiaalin avulla.
Myytti 2: ”Hyvällä suunnittelulla luodaan hyviä projekteja.”
Todellisuus: Missään projektissa ei ole mahdollista suunnitella kaikkea etukäteen, sillä niin paljon voi tapahtua kesken projektin. Projektipäälliköiden tulee tehdä projektisuunnitelman lisäksi
myös lyhyemmän tähtäimen suunnitelmia.
Myytti 3: ”Kaikkia projekteja voidaan hallita samalla tavalla.”
Todellisuus: On usein vaikea luokitella erilaisten projektien hallintastrategioita. Projektinhallinnan timanttiteoria luokittelee projektit neljän ulottuvuuden mukaan: uutuus, teknologisuus,
monimutkaisuus ja kiireellisyys.
Myytti 4: ”Projektipäällikkö johtaa projektia, joku muu (esimerkiksi toimitusjohtaja)
huolehtii projektin liiketaloudellisista tavoitteista.”
Todellisuus: Projektipäällikön on ymmärrettävä myös projektin liiketaloudelliset vaikutukset.
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Tärkeimmät projektien onnistumiskriteerit ovat Shenharin ja Dvirin (2007a, 26–27) mukaan:
1. Projektin tehokkuus: mm. aikataulu- ja budjettitavoitteet
2. Vaikutukset asiakkaisiin: mm. asiakastyytyväisyys, hyödyt asiakkaille ja asiakasuskollisuus
3. Vaikutukset tiimiin: mm. henkilökohtainen kasvu ja tiimin jäsenten tyytyväisyys
4. Liiketoiminnallinen menestys: mm. kannattavuus, markkinaosuus ja kasvu
5. Varautuminen tulevaisuuteen: mm. uudet teknologiat ja uusien markkinoiden löytäminen
Projektin onnistumiskriteerit vaihtelevat riippuen aikaperspektiivistä, jolla sitä tarkastellaan (kuvio
8). Lyhyellä tähtäimellä tärkeimpiä ovat projektin tehokkuuteen eli perinteisiin projektitavoitteisiin
liittyvät kriteerit, kuten aikataulussa, budjetissa ja projektisuunnitelmassa pysyminen. Niiden onnistumista voidaan arvioida osin jo projektin toteuttamisen aikana. Pitkällä tähtäimellä merkittävimpiä
ovat tulevaisuuteen varautumiseen liittyvät kriteerit, joissa onnistumista voidaan arvioida vasta noin
kolme–viisi vuotta projektin päättymisen jälkeen. (Shenhar & Dvir 2007a, 29–31.)

Onnistumiskriteerit
Projektin onnistuminen

Tulevaisuuteen varautuminen

Liiketoiminnallinen
menestys

Vaikutukset
tiimiin

Vaikutukset
asiakkaisiin

Projektin
tehokkuus

Lyhyt

Keskimääräinen

Pitkä

Aika

Kuvio 8 Projektin onnistumisen tärkeimmät kriteerit (Shenhar & Dvir 2007a, 30).
Varmojen ja riskittömien tai hyvin matalan riskin projektien onnistumisessa tärkeimpiä ovat projektin tehokkuuteen liittyvät lyhyen tähtäimen kriteerit, epävarmemmissa korkean riskin projekteissa
tärkeintä on onnistua pitkällä tähtäimellä eli tulevaisuuteen varautumiseen liittyvissä tavoitteissa;
tiimi-, asiakas- ja liiketoimintaonnistuminen ovat tärkeitä kaiken tyyppisille projekteille (kuvio 9).
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Projektin onnistumiskriteerit tulee integroida osaksi projektisuunnitelmaa ja organisaation strategista hallintoa niin ylimmän johdon päätöksentekoprosessiin, projektitiimin sääntöihin kuin projektisuunnitelmaankin. Johdon ja projektitiimin toimintaa tulee seurata kaikkien viiden ulottuvuuden –
ei vain lyhyen tähtäimen tehokkuuskriteereiden – osalta projektin aikana ja arvioida sen päättymisen jälkeen. Heidän vastuullaan on myös saavuttaa menestystä kaikissa viidessä ulottuvuudessa,
erityisesti asiakas- ja liiketoimintatulosten osalta. Projektista vastaavat tuntevat projektin parhaiten
ja vastaavat sen onnistumisesta. Projektin onnistuminen edellyttää adaptiivista ja joustavaa projektinhallintaa: kun projektin onnistumiskriteerit muuttuvat uuden tiedon tai ympäristön muuttumisen
myötä, on projektin hallintatapaa muutettava vastaavasti. Projektin johtajaa ja tiimiä tulisi palkita
muissakin kuin aikataulu- ja budjettitavoitteissa onnistumisesta. (Shenhar & Dvir 2007a, 31–36.)

Merkitys

Tulevaisuuteen
varautuminen

Liiketoiminnallinen
menestys

Vaikutukset tiimiin
ja asiakkaisiin

Projektin
tehokkuus

Pieni

Keskimääräinen

Suuri

Epävarmuus

Kuvio 9 Projektin onnistumisen tärkeimpien kriteereiden suhteellinen merkitys epävarmuusasteeltaan erityyppisissä projekteissa (Shenhar & Dvir 2007a, 32).
Artto (2002) on havainnut Shenharin ja Dvirin onnistumiskriteereiden vastaavan Kaplanin ja Nortonin
1990-luvulla luoman tasapainotetun mittariston (Balanced Scorecard, BSC) näkökulmia. BSC yhdistää taloudellisen näkökulman (vrt. liiketoiminnallinen menestys), asiakasnäkökulman (vrt. vaikutukset asiakkaisiin), organisaation sisäisen tehokkuusnäkökulman (vrt. projektin tehokkuus) sekä
innovointi- ja oppimisnäkökulman (vrt. tulevaisuuteen varautuminen). Tasapainotettuun tuloskortistoon kootaan tavoitteita ja mittareita organisaation vision ja strategian pohjalta. Tavoitteet voidaan
jalkauttaa strategian kanssa linjassa oleviksi projektikohtaisiksi tavoitteiksi. (Kaplan & Norton 2007.)
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Projektin toteuttajien tulee hallita yhtä aikaa monta näkökulmaa. Shenhar ja Dvir (2007a) ovat kehittäneet tältä pohjalta projektien hallintaan neliulotteisen timanttiteorian (kuvio 10, taulukko 4).
Heidän mukaansa projektiohjauksen kriittiset haasteet löytyvät etsimällä vastaukset kysymyksiin:
Millaista uutuutta projektilla etsitään? Miten teknologiasidonnainen projekti on? Miten monimutkainen projekti on? Kuinka kiireellisesti se pitää toteuttaa? He korostavat projektien uniikkiutta ja
sitä, ettei uutta projektia saa toteuttaa vanhaa kopioimalla, vaan sen tyypin mukaan räätälöiden.

Kuvio 10 Projektinhallinnan timanttiteoria (Shenhar & Dvir 2007a, 50).
Timanttiteoriassa (Diamond approach) on neljä ulottuvuutta: tavoitteen uutuus, teknologiasidonnaisuus, monimutkaisuus ja kiireellisyys. Kussakin on kolme tai neljä eri tasoa. Tutkijoiden mukaan
projekteja tulee hallita eri tavoin riippuen siitä, millaisia ne ovat näiden ulottuvuuksien osalta. Teoria tarjoaa uudenlaisen viitekehyksen, jota voidaan soveltaa sekä projektien suunnittelussa että toteuttamisessa. Shenhar ja Dvir ovat tutkimuksissaan (ks. mm. Sauser ym. 2009) havainneet projekteissa sovellettujen ja niiden tyypin vaatimien hallinnointitapojen välillä suuria poikkeamia ja väittävät näiden poikkeamien vaikuttaneen projektien onnistumiseen tai epäonnistumiseen. (Shenhar &
Dvir 2007a.)
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Timanttiteoria on strukturoitu viitekehys, jota projekteista vastaavat voivat käyttää projektinaikaisen
päätöksenteon ja johtamisen apuna. Siitä on apua esimerkiksi seuraavissa vaiheissa: oikeiden projektien ja projektipäälliköiden valitseminen, resurssien jakaminen, suunnittelu, riskien arviointi,
projektinhallintatavan valitseminen, projektin rakenteen valitseminen, prosessien rakentaminen ja
työkalujen valitseminen. Timanttiteorian neljä ulottuvuutta on esitelty taulukossa 4. Se toimii kuitenkin parhaiten graafisena esityksenä (vrt. kuvio 10), josta voidaan heti nähdä, minkä tyyppinen
projekti on kyseessä sekä verrata vaadittujen ja todellisten projektinhallintatapojen yhdenmukaisuutta. Sitä voidaan käyttää myös projektin hyötyjen ja riskien tunnistamiseen: mitä suurempia ovat
projektien mahdollisuudet, sitä suurempia ovat myös niiden riskit (Shenhar & Dvir 2007a, 46–51).
Taulukko 4 Timanttiteorian neljä ulottuvuutta (Shenhar & Dvir 2007a, 46–49).
UUTUUS (Novelty):

TEKNOLOGISUUS (Technology):

Tuotteen tai palvelun uutuus markkinoilla ja asiakkaille. Uutuus vaikuttaa tuotteen vaatimuksiin ja
markkinalähtöisiin toimintoihin:

Käytetyn uuden teknologian määrä. Teknologisuus
vaikuttaa tuotesuunnitteluun, kehittämiseen, testaamiseen ja tarvittaviin teknisiin ominaisuuksiin:

– ”Jäljitelty” (Derivative): Olemassa olevasta tuotteesta paranneltu tuote (esim. uudenvärinen MP3soitin)

– ”Matala”(Low-tech): Ei uutta teknologiaa (esim.
talo)

– ”Uusi sukupolvi” (Platform): Olemassa olevan
tuotteen uusi sukupolvi (esim. uusi auto- tai lentokonemalli)
– ”Läpimurto” (Breakthrough): Maailmanuutuustuote (esim. ensimmäinen Post-it -muistilappu tai
mikroaaltouuni)

– ”Keskimääräinen” (Medium high-tech): Jonkin
verran uutta teknologiaa (esim. auto)
– ”Korkea”(High-tech): Kaikki tai suurin osa uutta,
mutta olemassa olevaa teknologiaa (esim. satelliitti)
– ”Erittäin korkea” (Super high-tech): Tarvittavaa
teknologiaa ei ole olemassa vielä projektin aloitusvaiheessa (esim. Apollon laskeutuminen kuuhun)

MONIMUTKAISUUS (Complexity):

KIIREELLISYYS (Pace):

Tuotteen sijoittuminen systeemien ja alasysteemien
hierarkiassa. Monimutkaisuus vaikuttaa koordinaatioon, organisointiin, organisaatioon ja projektinhallinnan muodollisuuteen:

Projektin kiireellisyys ja aikataulun saavutettavuus.
Nopeus vaikuttaa aikataulujen hallintaan ja tiimin
itsenäisyyteen.

– ”Normaali” (Normal): Viivästykset eivät kriittisiä
– ”Kokoonpano” (Assembly): Alasysteemi, vain
(esim. monitoimitalo)
yksi toiminto (esim. CD-soitin tai langaton puhelin)
– ”Nopeuskilpailu” (Fast-competitive): Tuotteen
markkinoille saamisaika on tärkeä liiketaloudelle
– ”Systeemi” (System): Alasysteemien kokonai(esim. satelliittiradio tai plasmatelevisio)
suus, monia eri toimintoja (esim. avaruusalus tai
auto)
– ”Aikakriittinen” (Time-critical): Valmistumisaika
– ”Järjestys” (Array): Erilaisten systeemien koko- on olennainen projektin onnistumisen kannalta
naisuus, joilla on yksi yhteinen tehtävä (esim. New (esim. Mars-luotain)
Yorkin liikennejärjestelmä tai lennonvalvonta)
– “Salamasota” (Blitz): Kriisiprojekti, johon on
pakko löytää ratkaisu välittömästi (esim. Apollo 13
tai World Trade Centerin terrori-isku 11.9.2001)
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Eri ulottuvuuksien tunnistamisen jälkeen voidaan määritellä, miten projektia tulisi hallita (kuvio
11). Uutuus vaikuttaa muun muassa markkinointiin: mitä uudempi tuote tai palvelu on projektin
tavoitteena, sitä vaikeampaa sen menestymistä on ennakoida, sillä asiakkaat eivät tunne uutuutta.
Teknologisuus vaikuttaa suunnittelu- ja kehittämistoimintoihin: projektitiimin jäsenten on oltava
teknisesti taitavia. Kompleksisuus vaikuttaa projektin toimintoihin: mitä monimutkaisempi projekti,
sitä monimutkaisempi ja muodollisempi on projektiorganisaationkin oltava. Mitä kiireellisempi
projekti on, sitä suurempi toimintavapaus ja johdon tuki tiimille on annettava (Shenhar & Dvir
2007a, 53–54.)

Kuvio 11 Timanttiteorian vaikutus projektinhallintaan (Shenhar & Dvir 2007a, 54).
Mitä uudempi tuote tai palvelu on tavoitteena, sitä joustavampi ja luovempi projektinhallintatapa
tarvitaan. Uutuus vaikuttaa myös siihen, millaisia ihmisiä projektiin tulisi palkata (Shenhar & Dvir
2007a, 75). Mitä teknologisesti haastavampi projekti on, sitä joustavampi ja monitulkintaisuutta
sekä epävarmuutta paremmin sietävämpi sen hallinnointitavan tulee olla; projektipäällikön tulee
olla paitsi hallinnollisesti myös teknisesti taitava ja valmis tekemään muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin (mts. 87). Yksinkertaisempien projektien päälliköiden tulee sen sijaan pysyä lujina ja pitää
kiinni alkuperäisistä suunnitelmista. Myös viestintä vaihtelee: yksinkertaisissa projekteissa muodollinen kommunikointi ja sovitut kokoukset riittävät yleensä, teknologisesti haastavammissa tarvitaan
lisäksi paljon epämuodollista viestintää ja spontaanimpia kokouksia ym. tapaamisia, joissa voidaan
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jakaa kokemuksia ja ongelmia (mp.). Tutkimuksessani mukana olleissa projekteissa oli em. ulottuvuuksien osalta erilaisia projekteja, ja aineisto tukee pienuudestaan huolimatta teoriaa.
Monimutkaisissa projekteissa tarvitaan muodollista ja monimutkaista projektiorganisaatiota, yksinkertaisimmissa riittää yksi organisaatio ja yksi toimiva projektiryhmä. Mitä monimutkaisempi projekti on, sitä moniulotteisempi ”sateenvarjo-organisaatio” suunnittelu-, valvonta- ja raportointityökaluineen tarvitaan eritasoisten projektinosien hallintaan. (Shenhar & Dvir 2007a, 108–109.) Projektin kiireellisyys vaikuttaa projektiorganisaation rakenteeseen: kiireellisimmissä on muodostettava puhdas projektiorganisaatio, jonka jäsenet raportoivat suoraan projektipäällikölle ja työskentelevät yhdessä toimipisteessä, vähemmän kiireellisiin projekteihin sopii myös matriisiorganisaatio,
joka kontrolloi projektin alaisia työryhmiä ja alihankkijoita (mts. 133). Shenhar ja Dvir muistuttavat, että on monia erilaisia tapoja luokitella projekteja ja ettei timanttiteoriakaan sovi kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, sillä esimerkiksi poliittiset, taloudelliset, maantieteelliset ja rahoitukseen liittyvät erot vaikuttavat projektien hallintaan (Shenhar ja Dvir 2007a, 54–55).

3.3 Strategisten kehittämisprojektien onnistuminen
Työssäni erityiskiinnostuksen kohteina ovat organisaation strategian tavoitteiden toteuttamiseksi
perustetut projektit ja projektien onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Esittelen niitä seuraavissa kappaleissa tieteellisten tutkimusten ja kirjallisuuden pohjalta.
3.3.1 Projektit organisaation strategian toteuttamisvälineinä
Mintzbergin (1994, 23–28) mukaan strategia merkitsee organisaatiolle ainakin seuraavia asioita:
1. Strategia on suunnitelma eli joukko harkittuja ja aiottuja toimenpiteitä.
2. Strategia on johdonmukaista – vaikkakaan ei aina etukäteen suunniteltua – toimintaa.
3. Strategia on organisaation valitsema asema markkinoilla (ulkoisessa toimintaympäristössä).
4. Strategia on näköala, joka määrittää organisaation tulevaisuuden vision ja suunnan.
Kari Neilimo kiteyttää strategian määritelmän osuvasti: ”Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Se on koko toimintaa ohjaava ja sitä yhteen sitova punainen lanka.” (Valli 2011, 33). Strategiseen johtamiseen kuuluu koko organisaatiota koskeva yhteinen näkemys ja proaktiivinen (ennakoiva) toiminta, jonka avulla ohjataan tulevaisuutta haluttuun
suuntaan. Tulevaisuus nähdään tehtyjen ja tehtävien päätösten summana, ja siihen pyritään vaikuttamaan. Strategiatyö on tulevaisuuden rakentamista. Proaktiivisen mallin vastakohta on reaktiivinen
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strategia, jossa toimitaan vasta jälkikäteen sopeutumalla ärsykkeisiin ja oppimalla niistä. (Määttä &
Ojala 2002.) Strateginen johtaminen voidaankin määritellä tulevaisuuden tekemiseksi (kuvio 12).

Kuvio 12 Strategian johtaminen tulevaisuuden tekemisenä (Määttä & Ojala 2002, 38).
Projekteilla pyritään edistämään organisaation strategisia suunnitelmia ja toteuttamaan niissä asetettuja tavoitteita ja päämääriä ja vastaamaan näin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin (Virtanen 2009, 152, kuvio 13). Ne tulee käynnistää harkittujen ja valittujen strategisten teemojen ympärille; niissä on kyse strategisesta osaamisen johtamisesta eli niistä valinnoista, joihin inhimillistä
pääomaa investoidaan (Seppänen-Järvelä 2004a, 257). Myös julkisissa organisaatioissa on jo varsin
tavallista, että strategiasta johdetaan hankesalkkuajattelun mukaisesti keskeisimmät projektit, ja ne
ovat ylimmän johdon tai kehittämisjohtajan vastuulla (Virtanen & Stenvall 2010, 110).

Kuvio 13 Projektin strateginen horisontti (Virtanen 2009, 152).
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Projektien onnistumista voidaan arvioida sen perusteella, miten hyvin ne edistävät organisaation
strategiaa konkretisoimalla strategisia tavoitteita tai edistämällä strategian tunnettuutta (Dietrich &
Lehtonen 2005, 387; Pelin 2009, 30; Shenhar ym. 2001; Virtanen 2009). Ne tulee johtaa strategiasta, ja myös niiden onnistumisen arviointi tulee yhdistää osaksi strategista ajattelua (Cooke-Davis
2002, 188; Shenhar ym. 2001, 719; Virtanen 2009). Menestyneimmät organisaatiot yhdistävätkin
projektisalkun arvioinnin strategiaprosessin seuraamiseen (Dietrich & Lehtonen 2005, 389).
Vaikka projekteja pidetään useimmiten lähinnä strategioiden toteuttamiskeinoina, voivat ne tuoda
uusia näkökulmia ja ideoita myös strategian uudistamiseen. Parhaimmillaan ohjelmat ja projektit
käyvät jatkuvaa dialogia strategian kanssa: synnytetään strategian mukaisia ohjelmia ja projekteja,
jotka strategiaa toteuttaessaan paljastavat tarvetta tarkistaa strategiaa, jonka jälkeen luodaan uusia
ohjelmia ja projekteja jne. Organisaatioiden strategiaprosesseissa onkin nykyään vaikea erottaa toisistaan suunnittelu- ja toteuttamisvaiheita, sillä ne kietoutuvat ajallisesti toisiinsa. Toiminnan punaista lankaa ei enää johdeta yksinomaan julkilausutusta ja aiotusta strategiasta, vaan siinä otetaan –
myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä – huomioon toteuttamisen aikana syntyneet ajatukset. Strategiaa pidetäänkin nykyisin paljolti näköalana, joka määrittää organisaation tulevaisuuden vision ja
suunnan, ei tarkkana ja määräävänä suunnitelmana ja toimenpiteinä. (Kirvelä 2007, 58.) ”Vanhan”
ja ”uuden” strategisen ajattelun eroihin kuuluvat muun muassa seuraavat vastakohdat (taulukko 5):
Taulukko 5 ”Vanhan” ja ”uuden” strategisen ajattelun eroavaisuuksia (Kirvelä 2007, 58).
Vanha strateginen ajattelutapa
- määrämuotoinen rituaali
- ylimmän johdon asia
- hallintokuntien omat suunnitelmat
- nykyhetkestä tulevaisuuteen
- strategian noudattaminen
- perustuu järkeen

Uusi strateginen ajettelutapa
- lyhyt aikaväli, jatkuva prosessi
- mahdollisimman moni, myös ”toisinajattelijat”
- yhteiset ohjelmat
- tulevaisuudesta nykyhetkeen
- strategian kyseenalaistaminen
- perustuu myös tunteeseen ja intuitioon

Organisaation strategian ja niitä toteuttavien projektien tulisi aina olla toisiinsa hyvin vahvasti kiinnittyneitä. Johdon tulee tietää, minkätyyppisiä innovaatioita organisaatio tarvitsee menestyäkseen,
ja strategia tulee pakata projektisalkkuun konkreettisiksi kehittämistehtäviksi ja projekteiksi (Virtanen & Stenvall 2010, 197). Yrityksissä on havaittu, että strategian kannalta keskeiset muutokset saadaan parhaiten läpi projekteina, joille on määritelty selkeät tavoitteet, vastuut ja resurssit. Ne pitää
sitoa strategiaan ja liiketoiminnan ytimeen: mitä kauemmas ytimestä mennään, sitä suurempia ovat
riskit. Onnistuneeseen projektiin kuuluvat myös seuranta ja mittarit sekä jatkuva oppiminen ja toimintamallien parantaminen. (Eloranta 2006, 30.) Strategisesti merkittävien kehittämisprojektien onnistu-
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miskriteerit liittyvät sekä strategiaan että asiakas- ym. suhteisiin, tilanteeseen, tuotteeseen tai palveluun sekä projektin toteuttamiseen (Artto 2002).
Myös julkisten kehittämisprojektien tavoitteena on usein strategisten linjausten vieminen käytäntöön.
Kunnissa on huomattu, että strategian laatimista huomattavasti haasteellisempaa on sen jalkauttaminen ja toimeenpano, pelkät päätökset eivät riitä. Projekteja tarvitaan etenkin silloin, kun on kyse uuden toiminnan tai palvelun kehittämisestä. Myös strategian laatiminen saatetaan toteuttaa projektina.
Strategian eri näkökulmille voidaan laatia omat ohjelmansa, jotka sisältävät ko. näkökulmaan kuuluvat projektit. Ohjelmien avulla kehittämiseen saadaan syvyyttä ja estetään samalla strategiasta irrallisten projektien muodostuminen. (Asikainen & Valve 2006, 46–47.) Projektin onnistunut toteuttaminen edellyttää myös sitä, että kaikki mukana olevat osapuolet kokevat siitä olevan hyötyä organisaatiolleen. Julkisella sektorilla tavoite on erityisen haastava.
Strateginen näkökulma on kuitenkin unohdettu monissa projektitutkimuksissa. Tuloksia pohdittaessa on huomattu, että olisi pitänyt tutkia myös kehittämishankkeiden strategista luonnetta, ei vain
panoksia, keinoja ja menetelmiä: ”Aivan liian vähän tiedetään siitä, miten ja minkälaisiin strategisiin tavoitteisiin organisaatioiden johto yhdistää kehittämishankkeet.” (Vartiainen ym. 2000, 170.)
3.3.2 Projektien onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Määritelmän mukaan projekti on onnistunut, kun sen avulla on saavutettu ne tavoitteet ja päämäärät, joihin sillä on tähdätty. Projektinhallintaoppaissa (vrt. kpl 3.2.1) projekti määritellään aikataulun, resurssien ja tavoitteen summana. Projektin katsotaan onnistuvan, kun tämä perinteinen projektinhallinnan rautakolmio (vrt. kuvio 1) toteutuu, eli kun projekti on toteutettu suunnittelussa ajassa
ja suunniteltujen kustannusten puitteissa sekä täyttää sille asetetut sisällölliset ja laadulliset tavoitteet. Lisäkriteeriksi voidaan asettaa se, miten projektiryhmä kokee projektin onnistuneen henkilöstöjohtamisen ja työviihtyvyyden kannalta (Pelin 2009, 37).
Kaikkien em. tavoitteiden yhtäaikainen toteuttaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä toteuttamisaika ja -resurssit ovat rajalliset. Projekti voidaan kuitenkin usein määritellä onnistuneeksi, vaikka aikataulu, kustannukset ja asiakkaan odotukset ja tavoitteet eivät toteutuisikaan – ja toisaalta epäonnistuneeksi, vaikka ne toteutuisivat (Gray 2001, 105; Shenhar & Dvir 2007a, 21–22; Virtanen 2009,
195–197).
Cooke-Davis (2002) erittelee projektien onnistumistekijät kolmeen ryhmään: 1. projektinhallinnan
onnistumiseen, 2. yksittäisen projektin onnistumiseen ja 3. projektien onnistumiseen yleisesti vai41

kuttaviin. Projektinhallinnan onnistumiseen vaikuttaa hänen mukaansa kahdeksan eri faktoria (mts.
185–186), yksittäisen projektin onnistumiseen projektihallinnon ja linjajohdon yhteistyö (mts. 187–
188). Projektien onnistuminen edellyttää yleisellä tasolla muun muassa sitä, että ne ovat organisaation strategisten ja bisnestavoitteiden mukaisia, että niissä yhdistetään eksplisiittistä ja hiljaista tietoa ja että niistä opitaan ja tehdään jatkuvaa parantamista (mts. 188–189).
Belassi ja Tukel (1996, 144, kuvio 14) jakavat projektien onnistumistekijät neljään eri faktoriryhmään: 1. itse projektiin, 2. projektipäällikköön ja -tiimiin, 3. organisaatioon ja 4. ympäristöön liittyviin tekijöihin. Onnistumiseen ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä on monia, mistä syystä onnistumisen
arvioiminen on vaikeaa.

Kuvio 14 Projektien kriittiset onnistumistekijät (Belassi & Tukel 1996, 144).
Hyväri (2006) on käyttänyt omassa, erityyppisiä projekteja johtaneille Projektiyhdistyksen jäsenille
tekemässään laajassa kyselytutkimuksessa lähes samaa jaottelua kuin Belassi ja Tukel (taulukko 6,
liite 1). Kaikki tärkeimmät onnistumistekijät nousivat esiin myös omassa tutkimuksessani haastatteluaineiston pienuudesta huolimatta (ks. kpl 6.3, liite 4).
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Taulukko 6 Projektin onnistumisen kannalta tärkeimmät tekijät (Hyväri 2006, 36, vrt. liite 1).
I Projektiin liittyvät tekijät

II Projektipäällikköön ja johtamiseen liittyvät tekijät

III Projektiryhmään liittyvät tekijät

IV Organisaatioon liittyvät tekijät

V Ympäristöön liittyvät tekijät

Tärkeimmät onnistumis-/epäonnistumistekijät
1. Selkeät tavoitteet ja päämäärät
2. Loppukäyttäjän (asiakkaan) sitoutuminen
3. Riittävät taloudelliset resurssit
4. Realistinen aikataulu
1. Sitoutuminen
2. Koordinointitaito
3. Tehokas johtaminen
4. Pätevyys
1. Sitoutuminen
2. Kommunikaatio
3. Tekninen osaamistausta
4. Tehokas seuranta ja palaute
1. Ylimmän johdon tuki
2. Selkeä organisaatio ja tehtävänkuvaukset
3. Projektiorganisaation rakenne
4. Toiminnallisen johtajan tuki
1. Asiakas
2. Taloudellinen ympäristö
3. Tekninen ympäristö
4. Alihankkijat

Dvir ja Shenhar (2011, 19) määrittelevät projektin hyvin onnistuneeksi (”great project”), kun sillä
on suuri strateginen merkitys organisaatiolle, se parantaa organisaation suorituskykyä ja asiakkaiden ja käyttäjien hyvinvointia, on hyvin innovatiivinen tieteen, teknologian, suunnittelun tai toiminnallisuuden näkökulmasta ja sen lopputuloksella on suuri merkitys ao. toimialalla ja se stimuloi
muita seuraamaan jalanjälkiään. Onnistuneita projekteja yhdistävät seuraavat tekijät (mts. 19 21):
1. Projekti luo unikkia kilpailuetua ja/tai erityistä arvoa omistajilleen ja sidosryhmilleen.
2. Projekti määritellään huolellisesti: sillä on voimakas visio ja selkeä tarve sekä paras täytäntöönpanotapa.
3. Projektissa luodaan uudenlaista projektikulttuuria.
4. Projektinjohtaja on erittäin pätevä ja organisaation ylin johto tukee häntä ehdoitta.
5. Projektissa hyödynnetään olemassa olevaa tietoa ja tehdään usein yhteistyötä ulkopuolisten
organisaatioiden kanssa.
6. Projektissa on kehittämistiimejä, jotka osaavat ratkaista ongelmia nopeasti sekä mukautua
liiketoiminnan, markkinoiden ja teknologioiden muutoksiin.
7. Projektitiimeissä vallitsee voimakas kumppanuuden ja ylpeyden tunne.
Eri tutkijat ovat siis arvioineet ja tutkineet projektien onnistumista hieman eri tavoin. Onnistumismittareina toimivat kriteerit vaihtelevat ajasta ja projektityypistä riippuen, ja onnistumisesta on eri
näkemyksiä (Ika 2009; Shenhar & Levy 1997). Shenhar on tutkijakollegoineen löytänyt 127 projektin onnistumista tutkiessaan yhteensä 360 eri hallinnollista (manageriaalista) muuttujaa ja 13 onnistumismittaria. Vaikka osa mittareista on yhteisiä kaikille projekteille, tuo tutkimus esiin myös erityyppisten projektien välisiä eroja. Esimerkiksi teknologisesti haastavimpia ja epävarmimpia projekteja tulee hallita eri tavalla kuin riskittömämpiä. (Shenhar ym. 2002.)
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Projektista riippuen niin paras organisointitapa kuin onnistumiskriteeritkin ovat erilaiset. Varmimmin projektit onnistuvat, kun ne on johdettu, hallinnoitu ja organisoitu oikein ottaen huomioon projektin tyyppi ja ominaisuudet, ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön haasteet ja muutokset sekä
projektiorganisaation rakenteelliset tekijät. ”Pehmeän” ja ”kovan” projektinhallintaparadigman erojen ymmärtäminen ja oikeanlaisen projektinhallintatavan valinta vaikuttavat onnistumiseen (Pollack
2007, 270). Se, kumpi on sopivampi, riippuu tilanteesta ja projektin tavoitteista (mts. 267). Onnistuneen projektin johtamisessa tarvitaan sekä ”kovia” johtamistaitoja, kuten ammattimaista suunnittelua ja kustannusten kontrolloimista että ”pehmeitä taitoja”, kuten monipuolista viestintää ja kokemuksesta oppimista (Andersen ym. 2006, 127).
Onnistuneille julkisen sektorin kehityshankkeille on tutkimusten mukaan monia yhteisiä tekijöitä,
joista viittä viimeistä voidaan pitää melko yllättävinä (Rissanen 2002, 67–68):
1. Projekti on tavoitteiltaan selvästi määritelty.
2. Projektia pidetään tärkeänä tulevaisuuden kannalta eli siihen on ladattu odotusarvoa.
3. Projektinjohtaja uskoo projektiin.
4. Projekti ei ole liian utopistinen, vaan perustuu käytettävissä olevien resursseihin.
5. Päätöksentekomenettely on selkeä ja selvitetty.
6. Vastuu projektista on määritelty.
7. Projektin suunnittelu- ja seuraamisrutiinit ovat käytettävissä.
8. Kehitystyöhön osallistuvalle organisaatiolle annetaan projektista tarvittava informaatio.
9. Projektilla on ylimmän johdon varaukseton tuki.
10. Nopea aikataulu.
11. Usein kriisinomainen lähtökohtatilanne ja pakonomainen kehityspaine.
12. Matala organisaatio, jossa johto on lähellä kehityshanketta.
13. Selvästi rajoitetut, jopa niukanlaiset voimavarat.
14. Sekalaisen osaamistaustan omaava kehitysryhmä.
Projektikonsulteilla on myös kullakin omat teesinsä: Lindin (2001, 7) mukaan onnistunut projekti
perustuu suureen ja ainutlaatuiseen ideaan, joka tuo ratkaisevan parannuksen ja luo pysyvästi uutta.
Lööw (2002, 18–19) pitää projektien menestystekijöinä ymmärrettävää toimeksiantoa, hyvää suunnittelua, selkeää jäsennystä, yhteisiä tavoitteita ja jaettuja välitavoitteita, tavoitteiden muokkausta
tarvittaessa, selkeitä odotuksia, rooleja ja työnjakoa, kokopäivätoimista projektipäällikköä, innostuneita työntekijöitä, osallistujien arvojen huomioimista, jatkuvaa tiedottamista ja perehdyttämistä,
laadukkaita pohjatietoja päätöksenteolle sekä tulosten ja välitavoitteiden seurantaa. Karisen (2009)
mukaan projekti onnistuu, kun sen laajuus on realistinen ja hallinnassa, sidosryhmät sitoutuneita,
tavoitteet saavutettavissa, organisointi ja resursointi onnistuneita ja aikataulu ja riskit hallinnassa.
Projektinhallinta onnistuu parhaiten, kun projektisuunnitelma on yksityiskohtainen ja projektityö on
ositettu niin, että projektin asettaja ja ohjausryhmä pystyvät arvioimaan edistymistä (Virtanen 2000,
147). Hyvässä projektin ohjausjärjestelmässä informaatio on luotettavaa, ohjauskierros sujuu nope44

asti, raportointi ei vaadi suurta työmäärää, ongelmat tulevat selkeästi esille, ja ne voidaan ratkaista
päätöksentekojärjestelmän avulla (Pelin 2009, 304). Kuten edellä esitin, on projektinhallinta kuitenkin vain osa projektin kokonaisonnistumista.
Projektien, hankkeiden ja ohjelmien onnistumista ei voi arvioida yksinomaan projektinhallinnasta
tutuilla lyhyen tähtäimen tehokkuusmittareilla, kuten aikataulussa ja budjetissa pysymisellä, sillä
suuri osa tavoitelluista vaikutuksista toteutuu vasta projektin päättymisen jälkeen (Shenhar & Dvir
2007a). Myös tarkastelunäkökulma vaikuttaa: projektin toteuttajilla voi olla erilainen näkemys onnistumisesta kuin asiakkailla tai organisaation ylimmällä johdolla. Teknillisen korkeakoulun BIT
Tutkimuskeskuksen Projektiliiketoiminnan tutkimusryhmän STRAP-PPO-tutkimuksessa (Strategic
Linking of Programs for Public and Private Organizations) tarkasteltiin julkisten ja yksityisten ohjelmien onnistumista usealla eri mittarilla. Osa niistä tarkasteli ohjelman onnistumista eri aikajänteillä, osa toimijoiden tyytyväisyyttä (kuvio 15). (Lehtonen & Lehtonen 2008, 18–21; 2009, 43.)
Lyhyen aikavälin mittarina käytettiin sisäistä tehokkuutta, joka kuvaa ohjelman toteutuksen tehokkuutta ja aikataulun ja budjetin pitämistä sekä tuotosten onnistumista, joka kuvaa sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista ja tuotosten laatua. Keskipitkän ja pitkän aikavälin arviointi liittyi vaikutusten saavuttamiseen sekä luotujen tulevaisuuden mahdollisuuksien merkitykseen. Vaikutusten
saavuttaminen kuvaa siitä, miten laajoja vaikutuksia ohjelmalla on ollut organisaation toimintaan ja
suorituskykyyn, tulevaisuuden mahdollisuudet puolestaan sitä, miten ohjelma on uudistanut kohdeorganisaation strategiaa ja luonut uusia toimintamahdollisuuksia. (Lehtonen & Lehtonen 2008, 18–
20; 2009, 44, kuvio 5.) Projektien onnistumista voidaan arvioida myös sen perusteella, ovatko ne
edistäneet organisaation strategian toteutumista (vrt. Virtanen 2009; Pelin 2009, 30).

Kuvio 15 Ohjelman onnistumismittarit (Lehtonen & Lehtonen 2008, 19).
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Onnistumismittarit ovat yhteydessä toisiinsa: yhden mittarin mukaan onnistuneet ohjelmat ovat
usein onnistuneet myös muilla. Vain tulevaisuuden mahdollisuuksien merkitys poikkeaa yleisestä
linjasta: myös heikosti lyhyen tähtäimen tavoitteensa saavuttaneet ohjelmat saattavat tuottaa arvokkaita oppeja ja avata merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Toteuttajatiimin ja asiakkaiden
tyytyväisyys korreloivat positiivisesti. Onnistumista edistävät erityisesti seuraavat kolme toimintatapaa: poikkiorganisatorinen toteuttajatiimi, yhteistyö ja yhteydenpito ohjelman ja organisaation
muiden toimintojen välillä sekä ohjelmajohtajien ja organisaation johdon yhteistyö ohjelman ohjauksessa ja seurannassa (Lehtonen & Lehtonen 2008, 20–22; 2009, 45.)
Ohjelmien ja projektien onnistumista on selvitetty 2000-luvulla muutamissa muissakin kotimaisissa
tutkimuksissa. Hyvärin tutkimuksen mukaan projektipäällikön johtamistyön tärkeimpiä osa-alueita
ovat suunnittelu ja organisointi sekä verkostoituminen ja viestintä. Hän tutki projektien onnistumista erilaisissa organisaatioissa arvioimalla projektin johtamisen menestys- ja epäonnistumistekijöitä
sekä tutkimalla kriittisten menestystekijöiden ja erilaisten organisaation taustamuuttujien yhteyttä.
Tärkeimmäksi menestystekijäksi osoittautui kommunikointi, jonka Hyväri arvioi keskeisimmäksi
menetystekijäksi useimmissa projektin vaiheissa. (Hyväri 2007.) Pokki on tutkinut Kuntaliiton palvelutuotannon uudistamisohjelmaan liittyviä muutospaineita ja havainnut johtajuuden, tiimityöskentelyn ja viestinnän olevan projektin onnistumisen kannalta tärkeämpiä kuin suunnittelu- ja organisointipainotteinen projektin johtaminen (Pokki 2005, 64).
Projektipäällikön kyvyistä tärkeimpiä ovat Belassin ja Tukelin (1996, 144, kuvio 14) mukaan delegointi, sovittelu, koordinointi, roolin ja vastuun omaksuminen, kompetenssit ja sitoutuminen; ryhmäläisten tulee puolestaan olla teknisesti taitavia, kommunikointikykyisiä ja sitoutuneita. Koska
projektipäällikön tehtävänä on organisoida projekti, tulee hänen myös varmistaa projektin jäsenten
ammattitaitoisuus (Pelin 2009, 68). Projektiryhmän rakenne ja osaamisprofiili on hyvä määritellä jo
projektin alussa (Ruuska 2007, 150). On tärkeää, että projektin johto innostaa projektin jäseniä,
kunnioittaa heitä ja huolehtii heistä sekä projektin toimivuudesta (Karlsson & Marttala 2001, 103–
104). Onnistuneen projektin vetäjä osaa keskustella, kuunnella, rohkaista ja neuvoa niin, että projektiryhmä pääsee vaiheeseen, jossa sen jäsenet toimivat itsenäisesti ja toisiinsa luottaen (Ruuska
2007, 135). On myös tärkeää, ettei henkilöstö oleellisesti vaihdu kesken projektin.
Projektien onnistumista edistävät myös kannustava organisaatioilmasto (Gray 2001) ja organisaation sitoutuminen projektiin (vrt. Hyväri 2006, 35–36, liite 1). Organisaatio, jossa henkilöstöllä on
mahdollisuus vapaaseen ilmaisuun, kyseenalaistamiseen, osallistumiseen, tavoitteiden määrittelyyn
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osallistumiseen ja innovointiin, parantaa projektien onnistumista (Gray 2001, 108). Organisaation
sitoutumista vahvistavan kehittämisprojektin tuntomerkkejä ovat seuraavat (af Ursin 2001, 69):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kehittämisprojekti ankkuroituu organisaation vakiintuneisiin strategioihin.
Sitä ei perusteta harkitsematta ja hetken mielijohteesta.
Se organisoidaan niin, että jää tilaa ennakoimattomalle oppimiselle.
Se pitää yhteyttä organisaation johtoon.
Sen suunnittelu ei vie koko aikaa projektista.
Viimeistään projektin kuluessa määritellään sen lopputuotos, siis jotakin konkreettista, jonka
projekti tuottaa organisaatioympäristön hyödyksi.
7. Projekti on määräaikainen. Se täytyy lopettaa selkeästi ja yksiselitteisesti.
Projektin onnistumista ei af Ursinin (2001, 70) mukaan tule arvioida vain sen tuotosten perusteella,
vaan on arvioitava myös se, mitä ne ovat opettaneet: kehittämisprojektien suurimpia ansioita on se,
että ne opettavat näkemään työssä ja organisaatiossa tapahtuvaa muutosta – ja muuttumattomuutta.
Koska perinteiset menetelmät ja mallit eivät aina toimi, on tärkeää oppia uutta koko ajan. Päämäärän ja tavoitteiden uudelleenmäärittely edellyttää sekä sidosryhmien että projektiryhmän oppimista:
oppiminen on projektin onnistumisen salaisuus. On tärkeää oppia yhteisesti sekä se, mitä asiakkaat
tarvitsevat että se, mitä projektiryhmä pystyy nykytilanteessa tekemään. (vrt. Pollack 2007, 271.)
Aikaisemmista projektikokemuksista oppimalla ja eksplisiittistä ja hiljaista tietoa yhdistämällä voidaan myös projektinhallinnan prosesseja ja käytäntöjä parantaa jatkuvasti (Cooke-Davis 2002, 189).
3.3.3 Projektien epäonnistumiseen vaikuttavat tekijät
Projekti voi epäonnistua monista eri syistä, jotka ovat useimmiten suoraan käänteisiä edellisessä
kappaleessa esitellyille onnistumistekijöille. Epäonnistuminen alkaa usein jo suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa: jos ideointi ei suju, ei projektikaan todennäköisesti onnistu. Huono ja puutteellinen
suunnittelu ilmenee muun muassa aikataulujen pettämisenä, resurssivajeena, työn keskeneräisyytenä ja sellaisten ongelmien kohtaamisena, jotka olisi voitu ennakoida ja ehkäistä. (Kettunen 2009,
56; Pelin 2009, 86; Rissanen 2002, 25; Virtanen 2000, 139.) Projektia voidaan pitää epäonnistuneena, jos se on ylittänyt suunnitelmansa jossakin oleellisessa kohdassa (Helsingin yliopisto 2006).
Projektiarvioinneissa on tehty usein aika yllättävä havainto: projekti on epäonnistunut projektisuunnitelman noudattamisen vuoksi! On toimittu alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaikka siinä olisi
ollut puutteita tai toimintaympäristö olisi muuttunut kesken projektin. Jos projektisuunnitelmaa ei
muuteta, vaikka toteutuksen aikana huomataan, että alun perin suunnitellut toiminnot eivät johda
tavoitteiden toteutumiseen, epäonnistuu projekti melko varmasti. (Silfverberg 2004, 20.) Myös seurannan ja valvonnan laiminlyönti tuo monesti ongelmia projektiin (Kettunen 2009, 56).
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Tavoitteen ja rajauksen puutteellisuus voi johtaa projektin liialliseen paisumiseen (Lööw 2002, 40).
Tavoitteiden tulisi olla haasteellisia, ajallisesti rajattuja, mitattavia, realistisia, tuloskeskeisiä, selkeitä ja opastavia, ja ne tulisi aina esittää kirjallisesti (mts. 48–49). Projekti voi epäonnistua, jos yritetään tehdä liian paljon kerralla (Kettunen 2009, 56), ja projektipäällikkö voi menettää otteensa projektiin, jos se on liian suuri (Lööw 2002, 40). Projektin laajeneminen lisää työtä ja aiheuttaa aikataulun venymistä (Ruuska 2007, 42–43). Tavoitteiden huolellinen määrittely ja rajaus ehkäisevät
sen paisumisen. Jos hyviä kehitysideoita on paljon, niistä kannattaa laatia omat projektit myöhemmin. Projektin rajauksen paisuminen oli ongelma myös PSHP:ssä.
Gray (2001) korostaa organisaatioilmaston merkitystä: henkilöstön kokemat uhat, organisaatiomuutokset ja sisäiset konfliktit heikentävät projektien onnistumismahdollisuuksia; projektit onnistuvat
paremmin porkkanan kuin kepin avulla (mts. 103). Projekti voi epäonnistua myös siksi, että projektipäällikön tai -henkilöstön osaaminen on riittämätöntä, yhteistyö ei suju tai projektihenkilöstö vaihtuu (mm. Kettunen 2009, 56). Henkilöiden, jotka toimivat projekteissa vain vähän aikaa, on usein
vaikea sitoutua projektin tavoitteisiin. Tiedonkulku vaikeutuu, jos projektihenkilöstön vaihtuvuus
on suuri. Ongelmia voi tuottaa myös se, että vastuuta joudutaan siirtelemään henkilöltä toiselle, kun
projektista lähtevät henkilöt luopuvat samalla omasta vastuustaan.
Usein taustalla on monia eri syitä, miksi projekti ei suju parhaalla mahdollisella tavalla eikä tuota
haluttua tulosta. Rissasen (2002, 12) mukaan epäonnistuminen voi olla seurausta näistä tekijöistä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tavoitteita ei pohdita riittävästi.
Innovatiivisuus puuttuu.
Johtaminen on huonoa ja motivointi vähäistä.
Projektityömenetelmä ei ole hallussa.
Ulkopuolisia asiantuntijoita ei hyödynnetä riittävästi.
Projektin tuloksista ei tiedoteta välttämättä edes asiakkaille.

Projektin epäonnistuminen voi johtua myös jostain seuraavasta (Helsingin yliopisto 2006):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Epäselvä projektin tavoitteiden tai laajuuden määrittely
Puuttuva tai epätäydellinen projektin seuranta ja kontrolli
Asiakkaan mukanaolon puuttuminen
Yritysjohdon tuen puuttuminen
Riittämätön tai sopimaton projektin johto
Riittämätön kommunikaatio
Huonot suunnitelmat tai arviot
Kyvyttömyys ymmärtää projektin koko monimuotoisuutta
Riittämätön kokemus

Projekti saattaa joutua kriisiin, jollei sen riskejä ei ole listattu suunnitteluvaiheessa eikä niihin ole
varauduttu riittävästi etukäteen (Kettunen 2009, 56). Riskienhallinta on Ruuskan (2007, 248) mu48

kaan projektihallinnan ydin: on tärkeää listata riskit, analysoida niitä, sopia toimenpiteistä, kun riskejä kohdataan sekä harjoittaa riskien seurantaa ja riskilistan ylläpitoa. Virtasen (2000, 138) mielestä projekteissa tulisi riskienhallinnan sijaan hallita kompleksisuutta eli monimutkaisuutta. PSHP:ssä
projektien riskejä hallittiin monin tavoin, ja toisaalta ymmärrettiin, ettei ole olemassa ”yhdenkoon”
projekteja, vaan niistä räätälöitiin tarpeen mukaan erilaisia (ks. kpl 6.3.5 Projektien organisointi ja
johtaminen). Toisaalta niiden toteuttamisessa törmättiin myös moniin edellä esiteltyihin epäonnistumisriskiä lisääviin tekijöihin (ks. kpl 6.3.7 Projektin onnistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät).

3.4 Projektiteorioiden yhteenveto ja työn teoreettinen viitekehys
Edellä esittelemieni projektiteorioiden ja tutkimusten mukaan erityyppisiä ja eri tilanteissa toteutettavia projekteja tulee hallita ja johtaa eri tavoin; projektinhallintaan ja johtamiseen ei ole olemassa
kaikkiin projekteihin sopivaa yhtä teoriaa ja toteuttamismallia. Projektien onnistumiseen vaikuttavat
tutkimusten mukaan yhtä aikaa hyvin monet itse projektiin, projektin johtamiseen ja hallintaan, organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Kunkin projektin toteuttamiseen liittyy lisäksi
useita ihmisiä ja muita tekijöitä sekä hyvinkin monimutkainen ja tilannekohtainen tapahtumaketju
”projektiprosessi”, joka voi katketa tai sotkeentua monista eri syistä. Yhdenkoon projekteja ei ole.
Myös projektiteorioiden paradigma, oikeana pidetty teoreettinen viitekehys, on muuttumassa (vrt.
Dvir & Shenhar 2011; Pollack 2007). Perinteisten “kovien” projektien tilalle on nousemassa joustavampi, ihmiskeskeisempi ja strategisempi ”pehmeä” lähestymistapa. Omassakin työssäni korostuvat
pehmeät tekijät, eivät niinkään kovat projektihallinnan suunnittelutyökalut yms. Projektipäälliköt
tarvitsevat työssään sekä ihmisten että asioiden johtamistaitoja (Andersen ym. 2006; Pollack 2007).
Monimutkaisen ja -tieteisen projektitutkimuksen teoreettinen viitekehys on sekin monimutkainen.
Oman työni teoria koostuu useista eri teorioista ja tutkimustuloksista. Ekologian tavoin projekteissakin ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”: mikään yksittäinen tekijä ei riitä projektin onnistumiseen, vaan
kaikkia tarvitaan. Dvir ja Shenhar (2011) esittävät tämän “What great projects have in common”
-artikkelissaan mielestäni erittäin osuvasti: ”For example, managers of great projects understand
that their project’s mission is not just to deliver a product; rather, it is to make a difference and
create a unique competitive advantage and exceptional value for customers. Similarly, having a
good project leader is not enough; he or she must have unconditional top management support.
And just building a cross-functional team is not sufficient; such teams must learn to work together,
communicate well, have a sense of pride and above all develop the ability to quickly solve problems
and adapt to changes in a fast-moving business environment.” (mts. 20-21.)
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4 TUTKIMUSKOHTEEN KUVAUS
Tutkimus on toteutettu Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, joka on yhteensä 22 pirkanmaalaisen kunnan muodostama erikoissairaanhoidon palveluita osakaskunnilleen tuottava kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa terveyttä ja toimintakykyä edistäviä terveydenhuollon palveluja sekä luoda edellytyksiä tätä tukevalle tieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle. Organisaatio (kuvio 16) muodostuu
yhtymähallinnosta, kolmesta palvelualueesta, seitsemästä toimialueesta sekä kuudesta erillisyksiköstä. Päätöksenteosta vastaavat kuntien luottamushenkilöiden muodostamat yhtymävaltuusto ja
hallitus, operatiivisesta johdosta yhtymähallinto sairaanhoitopiirin johtaja, johtoryhmä ja johtajisto.

Kuvio 16 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin organisaatio (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2011a).
PSHP:n missiona on tuottaa ”Yhdessä terveyttä – potilaan parhaaksi” ja visiona olla ”luotettava ja
kilpailukykyinen terveyspalveluiden tuottaja, jossa potilaan hyvä hoito perustuu tieteelliseen tutkimukseen, opetukseen, innovatiivisuuteen ja korkeatasoiseen osaamiseen.” Eettisiä periaatteita on
neljä: hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen ja yhteiskuntavastuullisuus.
Toiminta-ajatus perustuu ihmisläheisyyteen, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen, ja siinä korostuvat potilastyytyväisyys, prosessimaisuus ja innovatiivisuus. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007a.)
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Piirin nykyinen, vuoteen 2012 ulottuva strategia (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007a) jakautuu
seitsemään aihealueeseen, joille on kullekin määritelty kolme–kuusi tavoitetta (liite 2). Tavoitteita
toteutetaan mm. organisaation sisäisten kehittämisprojektien avulla. Osa projekteista on koko piirin
laajuisia, osa suppeampia. Nk. strategian kärkihankkeet (yhteensä 38 projektia) on määritelty strategian toteuttamisohjelmassa (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007b). Toimialueet ovat lisäksi laatineet
omat tulevaisuusohjelmansa ja määritelleet niihin liittyvät kehittämishankkeet. Strategian toteutumista seurataan Balanced Scorecard -mittareilla, joita on määritelty neljään eri näkökulmaan: asiakkuuteen, prosesseihin, henkilöstöön ja uudistamiseen sekä talouteen. Myös vuotuinen talousarvio ja
kolmivuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma valmistellaan strategialähtöisesti. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2010, 9.) Sairaanhoitopiirin strategia uudistetaan vuoden 2011 aikana, uusi strategia
”Palveluja elämän tähden” laaditaan vuosille 2012–2015 (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2011b). Piiri
panostaa jatkuvasti myös toimintaprosessien kehittämiseen (kuvio 17).

Kuvio17 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehittämistyö kaaviokuvana (Lehto 2009).
Projektityöskentely on osa PSHP:n toiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisen laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti: sen avulla yksittäiset kehittämisideat muutetaan konkreettiseksi toiminnaksi.
Projekteihin varataan erillistä kehittämisrahaa budjettiin: esimerkiksi vuoden 2011 talousarviossa
kehittämistoimintaan osoitettiin 2,2 miljoonaa euroa, josta 1 564 000 euroa käytetään piirin yhteisiin hankkeisiin (mm. TAYSin uudistamisohjelma) ja 636 000 euroa toimialueiden, aluesairaaloiden
ja terveydenhuoltoalueen hankkeisiin. Strategisista kehittämishankkeista ja tulevaisuusohjelmiin
liittyvistä hankkeista päättää sairaanhoitopiirin johtaja. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2010, 25.)
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KERUU
Toteutin työni empiirisen osan laadullisena tutkimuksena. Tässä kappaleessa esittelen tarkemmin
tutkimusmenetelmää, aineiston keräämistä ja käsittelyä sekä arvioin tutkimuksen luotettavuutta.

5.1 Tutkimusmenetelmä
Tärkeimpänä aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jota voidaan
pitää strukturoidun lomakehaastattelun ja avoimen syvähaastattelun välimuotona (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Tekemäni haastattelut voidaan luokitella asiantuntija- tai eliittihaastatteluiksi, sillä
organisaatioiden johto ja omien työtehtäviensä asiantuntijat ovat osa modernia eliittiä (Mykkänen
2001, 123). Kaikki haastatellut henkilöt ovat myös ”rajatun historiallisen prosessin tai ilmiökentän”,
johtamiensa projektien, tuntijoita ja vain harvoin korvattavissa toisella henkilöllä (Alastalo &
Åkerman 2010, 374). Analyysimenetelmänä käytin abduktiivista (teoriaohjaavaa) sisällönanalyysiä
eli tutkin aineistossa olevia merkityksiä teoriataustaan peilaten (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, 136).
Teemahaastattelun valintaan vaikutti ensinnäkin se, ettei projektinhallinnasta ollut olemassa yhtä
selkeää hallintotieteellistä teoriaa (vrt. kpl 3.2) eikä ennakkohypoteesia, joita olisin halunnut erityisesti työssäni testata, vaan tavoitteenani oli selvittää projektien onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
mahdollisimman monitahoisesti ja laajasti. Toisaalta julkisten organisaatioiden strategisten kehittämisprojektien onnistumista ei ole vielä juurikaan tutkittu, mistä syystä vastausten suuntia ja sisältöä
oli vaikea tietää ennalta, ja joustavampi haastattelu sopi menetelmäksi paremmin kuin tiukasti rajattu kysely. Ymmärtämiseen tähtäävä tutkimus sopii monimutkaisen ilmiön, projektin onnistumisehtojen, tutkimiseen hyvin myös siksi, että se mahdollistaa uusien näkemysten ja asioiden esiin tuomisen sekä antaa yleensä melko piilossa ja hiljaa pysytteleville projektivastaaville mahdollisuuden
kertoa asioista mahdollisimman vapaasti. (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, 35).
Eliittihaastatteluissa kysymyksillä ja vastauksilla on tosiasia- eli faktaluonne (Mykkänen 2001,
123), ja kerättävä tieto käsittelee tutkittavaa ilmiötä, prosessia, käytäntöjä ja faktoja (Alastalo &
Åkerman 2010, 374). Asiantuntijahaastatteluilla tavoitellaan faktojen löytämistä kahdella tasolla:
ensinnäkin halutaan saada mahdollisimman tarkkoja kuvauksia tutkimuksen kohteena olevan prosessin kulusta, toisaalta halutaan kuulla toimijoiden tapahtumakuluille antamia tulkintoja ja määrityksiä. Asiantuntijahaastateltavalla on tutkimuksessa mielenkiintoinen kaksoisrooli tutkittavan ilmiön asiantuntijana ja tutkimuskohteena – tutkijan tehtävänä on erottaa analyysivaiheessa roolit
toisistaan. Toisaalta aineiston keruu- ja analyysivaiheet kietoutuvat asiantuntijahaastatteluissa usein
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yhteen, eikä analyysivaihe erotu selvästi omaksi työvaiheekseen (mts. 372–373), vaan analysointi
alkaa jo siitä, kun tutkija tekee taustatyötä ja räätälöi kysymyksensä; haastattelijan on oltava hyvin
valmistautunut (mts. 390). Vuorovaikutteisuus ja riippuvuus syntytilanteesta voivat vähentää faktojen arvoa (mts. 377), toisaalta asiakirjatkin on tuotettu jossain tietyssä tilanteessa, tietylle yleisölle
ja tiettyä tarkoitusta varten (mts. 387). Eri aineistoja on siksi syytä käyttää kriittisesti rinnakkain.
Työni on myös eräänlainen ulkoinen projektiarviointi. ”Toiminta ja arviointi ovat saman kolikon
vastakkaiset puolet. Toiminta tuottaa arvioitavan kohteen, jota arvioinnin avulla tarkastellaan. Arviointi tuottaa viisauden siitä, että ymmärrämme mitä oikein on tapahtumassa…” (Pressman &
Wildavsky, 1984, xv, ref. Virtanen 2007, 12). Virtasen (2007, 138) mukaan arviointimetodologia on
aina tapauskohtainen, eli arvioinnin kohde ja asetetut arviointikysymykset määrittävät sitä, millä
keinoilla ja menetelmillä arviointikysymyksiin etsitään vastauksia. Myös käytössä olevat resurssit ja
aika vaikuttavat siihen, mitä menetelmiä arvioinnissa on mahdollista käyttää (Robson 2001, 124).
Arviointiasetelma kertoo niistä menetelmistä, joilla pyritään ratkaisemaan asetettu arviointitehtävä.
Tähän liittyvät ensinnäkin arviointikysymykset, jotka ovat merkityksellisiä tehtävän ratkaisemisessa. Toiseksi arvioijan tulee miettiä, kenen mielipiteillä on merkitystä ja keneltä haetaan vastauksia
esitettyihin kysymyksiin. Kolmanneksi tulee pohtia sitä, minkälaisia aineistoja arvioinnissa olisi
tarkoituksenmukaista käyttää. Lisäksi tulee pohtia sitä, millaisia arviointikäsitteitä käytetään; arvioinnissa tarvitaan sekä kohteeseen että arviointinäkökulmiin liittyviä käsitteitä. Arvioinnin kohteeseen liittyviä käsitteitä ovat muun muassa tavoitteet, panokset, tuotokset, tulokset ja vaikutukset.
Arviointinäkökulmiin liittyviä käsitteitä kutsutaan myös arviointikriteereiksi (Virtanen, 2007, 87,
113). Projektiarvioinneissa suositeltavia kriteereitä ovat seuraavat (Virtanen 2009, 135):
1. Tehokkuus: arvioidaan panoksen ja tuotoksen välistä suhdetta
2. Tuloksellisuus: arvioidaan aikaansaatuja välittömiä hyötyjä, kuten asiakastyytyväisyyttä
3. Vaikutukset: arvioidaan välittömästi ja viiveellä todennettavia projektien avulla saatuja muutoksia
4. Vaikuttavuus: arvioidaan aikaansaatujen muutosten suhdetta asetettuihin tavoitteisiin
Arviointitutkimusten tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat lomakekyselyt, haastattelut sekä
havainnoimalla kerätty aineisto. Projekteja arvioitaessa aineistona voidaan käyttää myös kirjallista
materiaalia, kuten projektisuunnitelmia, väli- ja loppuraportteja ja muuta projektissa tuotettua materiaalia. Robsonin (2001, 152) mukaan näiden valmiiden aineistojen käyttöön liittyy kuitenkin aina
ongelmia, sillä niitä ei ole kerätty arviointikäyttöön ja niiden käyttö arviointimielessä saattaa olla
ongelmallista. Valmiiden aineistojen rinnalla onkin syytä käyttää myös muita aineistonkeruumenetelmiä. Tässä työssä muita aineistoja on käytetty lähinnä projektivastaavien haastattelujen tukena.
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5.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely
Tutkimusaineistoni koostuu yhdeksästä vuosina 2007–2011 toteutetusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäisestä kehittämisprojektista. Toteutin työn haastattelemalla ao. projektien toteuttamisesta
vastanneita henkilöitä sekä tutustumalla heidän antamiinsa kirjallisiin projektidokumentteihin, kuten projektisuunnitelmiin ja väli- ja loppuraportteihin ennen ao. haastattelukäyntiä.
Idean pro gradu -tutkielmani empiiriseen osaan sain PSHP:n intranetistä vuoden 2010 joulun ja uuden vuoden hiljaisina välipäivinä löytämistäni organisaation strategiaan ja kehittämiseen liittyvistä
dokumenteista; työskentelin tuolloin vs. kehittämiskoordinaattorina sairaanhoitopiirissä. Peilasin
löydöksiäni omaan teoriaani vuoden vaihteen aikoihin. Tammikuun alussa kysyin ensin oman esimieheni mielipidettä PSHP:n kehittämisprojektien tutkimisesta. Kannustavaa palautetta häneltä
saatuani otin 11.1.2011 yhteyttä va. johtajaylilääkäriin ja kehittämispäällikköön, ja sain myös heiltä
myönteiset vastaukset. Tämän jälkeen asia eteni vauhdikkaasti. Keskustelin tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimuksessa selvitettävistä asioista eli arviointikysymyksistä PSHP:n kehittämispäällikön
kanssa kahdessa tapaamisessa sekä sähköpostitse tutkimusprosessin suunnitteluvaiheessa tammikuussa 2011. Myös haastateltavat (alun perin 10 projektivastaavaa) valittiin yhdessä kehittämispäällikön kanssa. Osallistuin lisäksi 26.1.2011 ”kuunteluoppilaana” PSHP:n sisäiseen kehittämisprojektien käynnistämiskoulutukseen, ja sain havaintojeni lisäksi runsaasti aiheeseen liittyvää materiaalia.
Tutkimusluvan sain va. johtajaylilääkäriltä 2.2.2011.
Tammikuun lopussa otin ensimmäisen kerran sähköpostitse yhteyttä haastateltaviini, ja kerroin heille lyhyesti tutkimuksestani. Kysyin samalla, sopisiko heille noin tunnin kestävä haastattelu helmimaaliskuun aikana. Sain vastausviestit ja haastattelusuostumukset nopeasti, osa ehdotti heti sopivaa
haastatteluaikaakin. Sovin tarkat ajat ja paikat sähköpostitse erikseen kaikkien haastateltavien kanssa. Pyysin lisäksi luvan haastattelun nauhoittamiseen erikseen jokaiselta haastateltavalta. Haastattelut tein ao. henkilön omassa työhuoneessa tai hänen valitsemassaan neuvotteluhuoneessa Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) eri rakennuksissa 9.–21.2.2011 välisenä aikana. Sain haastattelut paitsi sovittua nopeasti myös tehtyä hyvin lyhyessä ajassa, kahdessa viikossa.
Tutkimusmenetelmäni oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, eli esitin kaikille haastateltaville kahdeksaan laajempaan teemaan liittyviä samansisältöisiä kysymyksiä – mutta en sanatarkasti samoin –
ja pääosin myös samassa järjestyksessä, haastattelutilanteessa niitä tarvittaessa tarkentaen. Olin kertonut haastateltaville ennalta, mitä teemoja tulen haastattelussa käymään läpi, kysymyksiä sen sijaan en antanut heille missään vaiheessa. Suurin osa kysymyksistä liittyi heidän johtamansa projek54

tin toteuttamiseen sekä siihen liittyviin haasteisiin ja onnistumisiin, lopussa oli lisäksi muutamia
yleisempiä kysymyksiä kehittämisprojekteista sekä strategian toteuttamisesta ja arvioimisesta (liite
3). Muotoilin kysymykset niin, että sain niihin monimerkityksellisiä ja avoimia vastauksia. Pidin
paperista haastattelurunkoa mukanani kaikissa haastatteluissa ja kirjoitin haastatellessani muistiin
tärkeimpiä vastauksissa esiin tulleita asioita (ydinsanoja) ja huomioita. Ennen nauhoituksen aloittamista kysyin ja kirjasin ylös haastateltavaan ja projektiin liittyviä taustatietoja.
Haastattelut kestivät hieman vajaasta tunnista reiluun puoleentoista tuntiin (52:00–1:39:15); yhdeksän haastattelun yhteenlaskettu kesto oli 10 tuntia ja keskimääräinen haastattelun kesto 1:06. Tallensin kaikki haastattelut digitaalisella Olympus VN-6800PC -sanelimella. Siirsin äänitiedostot tietokoneelle heti haastattelujen tekemisen jälkeen ja litteroin ne Express Scribe -litterointiohjelmaa
apuna käyttäen mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen; viimeisen haastattelun sain kirjoitettua puhtaaksi maaliskuun alussa. Litteroin kaikki haastateltavien vastaukset sanatarkasti, omat kysymykseni sen sijaan kopioin haastattelurungosta litterointiohjelman muistiinpanokenttään. Kopioin
aina lopuksi valmiin tekstin Express Scribe -ohjelmasta ja tallensin Word-tiedostoksi. Tutkimusaineistoni muodostuu yhteensä 140 sivusta litteroituja haastatteluja (Calibra, pt 11).

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen
Haastatteluaineiston luotettavuus riippuu sen laadusta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185). Oman tutkimukseni luotettavuutta ja laatua parantaa ennen kaikkea se, että sain nauhoittaa kaikki haastattelut.
Käyttämäni sanelin toimi luotettavasti, ja haastattelupaikat olivat hiljaisia ja haastateltavalle mieluisia (vrt. Mykkänen 2001, 122). Äänitykset onnistuivat hyvin, ja litteroin kaikki haastattelut samalla
ohjelmalla ja tekniikalla hyvin nopeasti haastattelujen tekemisen jälkeen. Tein haastattelut lyhyellä
aikavälillä, ja olin valmistautunut kaikkiin samalla tavalla. Myös aineiston käsittely tapahtui yhtenäisellä tavalla ja hyvin samanaikaisesti: luin kaikki haastattelut ensin kertaalleen erikseen, minkä
jälkeen yhdistin ne yhdeksi tiedostoksi haastattelukysymyksittäin; tutustuin näin samalla uudestaan
koko aineistoon. Ennen yhdistämistä olin merkinnyt kunkin vastauksen perään ao. projektin kirjaintunnuksen (A-I). Seuraavalla lukukerralla kävin koko haastatteluaineiston läpi yhdistelmätiedostosta aikaisempaa systemaattisemmin ja vastauksia toisiinsa vertaillen ja eritellen.
Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina eli luotettavasti toistettavana, jos samaa henkilöä tutkittaessa
saadaan kahdella eri tutkimuskerralla sama tulos, kaksi eri tutkijaa saa saman tuloksen tai kahdella
eri menetelmällä saadaan sama tulos. Reliaabelius on yleensä selkeämpää määrällisissä kuin laadullisissa tutkimuksissa; etenkään haastattelututkimuksen toistettavuus ei ole helppoa, sillä ihmiselle
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on ominaista ajassa tapahtuva muutos – sekä tutkittava että tutkija muuttuvat. Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä eli tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata, ja sitä, käsitteleekö tutkimus sitä, mitä sen on tarkoitus käsitellä ja käytetäänkö siinä käsitteitä, jotka heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä. Mielestäni oma tutkimukseni on laadulliseksi työksi sekä reliaabeli
että validi: henkilöt vastasivat hyvin rehellisesti ja aiheeseen liittyen, ja olen löytänyt aineistosta
vastauksia tutkimuskysymyksiini. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185–188.)
Haastattelun suurin etu on pieneen ryhmään liittyvä monipuolinen ja syvällinen informaatio. Etenkin eliittihaastatteluilla pystytään valaisemaan tutkimuskohdetta tarkemmin ja pääsemään kiinni
tutkimuskohteen toimintaan ikään kuin sisältä käsin, mikä parantaa tutkimuksen validiteettia (Mykkänen 2001, 122–123). Vapaat vastaukset mahdollistavat uusien tulkintojen tekemisen aiheesta, ja
aineistoa voidaan kerätä joustavammin kuin vakioiduilla kyselyillä. Haastattelemalla voidaan varmistaa, että vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset, ja vastauksiakin voidaan tarvittaessa pyytää
selventämään ja syventämään. Ihmisten suora kohtaaminen haastatteluissa tekee siitä myös anonyymejä kyselyitä antoisamman tutkimustavan. (Hirsjärvi ym. 2009, 204–206.)
Haastattelututkimuksen luotettavuutta lisää se, että voidaan olla varmoja vastaajista ja heidän perehtyneisyydestään aiheeseen. Etenkin tutkimuksiin mukaan haluttavat asiantuntijat ja nk. eliittiin kuuluvat henkilöt osallistuvat mieluummin haastatteluun kuin täyttävät kyselylomakkeita: eliitin kohdalla lomakekyselyn kato on usein tavallista suurempaa (Mykkänen 2001, 110). Tässä tutkimuksessa vain yksi kymmenestä suunnitellusta haastattelusta ei toteutunut, yhdeksän muuta sen sijaan järjestyi hyvinkin nopeasti ja joustavasti.
Kaikki haastatellut henkilöt suhtautuivat tutkimusaiheeseeni ja haastattelukysymyksiini myönteisesti ja suurella mielenkiinnolla, ja onnistuin mielestäni luomaan heihin haastattelutilanteessa hyvän
kontaktin ja avoimen ja luottavaisen ilmapiirin – myymään itseni ja tutkimukseni oikein (Mykkänen
2001, 112). Yksi vastaajista totesikin haastattelun lopun ”sana on vapaa” -osassa seuraavasti:
”Mun mielest on erittäin fiksua, et sä teet näin kvalina tän jutun, sä pääset paljon syvemmälle ja sit
tää myös antaa vastaajalle paljon enemmän, kun se, et jos sää kirjotat jonkun lapun vähän sillai
puoliunessa. Mä oon ihan varma, et sä saat tästä paljon enemmän. Määkin tässä nyt paasasin, niin
tota nää tietyllä tavalla järjestyy omassakin päässä, nää asiat, palautuu siihen yhteen projektiin, ja
tietysti laajemminki ku ajattelee. Erittäin hyvä. -- Ja nyt sä myyt jo tälle porukalle tän sun gradun.”
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Mitä vakavammin vastaaja suhtautuu haastatteluun, sitä avoimemmaksi se kehittyy. Uskon, että
oma perehtymiseni ja kiinnostukseni tutkittavaan asiaan motivoi haastateltavia vastaamaan hyvin.
Aiheesta innostunut tutkija pystyy omalla olemuksellaan edistämään luottamuksellisen ilmapiirin
syntymistä, toisaalta avoimuutta ja syvällisyyttä voidaan lisätä myös anonymiteettilupauksin, jollaisen itsekin annoin kaikille vastaajille – myös se lisää varmasti osaltaan vastausten ja saamieni tietojen luotettavuutta. Havaitsin haastatellessani myös sen, että kysymysten huolellisella muotoilulla ja
tarkentamisella voi parantaa vastausten konkreettisuutta, vähentää turhia yleistyksiä ja saada vastauksia arkaluontoisiinkin kysymyksiin. (vrt. Mykkänen 2001, 120–121.)
Tutkimukseeni ja sen tuloksiin liittyy luonnollisesti myös laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä luotettavuutta heikentäviä tekijöitä, kuten kvantitatiivisiin kyselytutkimuksiin verrattuna pieni vastaajamäärä: haastatteluihin voidaan ottaa mukaan vain pieni ryhmä tutkittavia. Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei tästä syystä voi testata ja raportoida yhtä monipuolisesti ja kattavasti tilastollisten
analyysien avulla kuin määrällisiä menetelmiä käytettäessä. Tulokset ovat lisäksi aina jossain määrin konteksti- ja tilannesidonnaisia: haastateltava henkilö saattaa eri tilanteessa olla asiasta toista
mieltä kuin haastattelussa. Muun muassa näistä syistä tuloksia ei voida yleistää yhtä hyvin kuin
määrällisten tutkimusten tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2009, 205–207.)
Laadullisessa tutkimuksessa kysymykset validiteetista ja reliabiliteetista asetetaan toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa; laadullisessa työssä ei tarvitse edes pyrkiä määrällisen tutkimuksen kaltaiseen universaaliin yleistettävyyteen. En siksi itsekään väitä, että tulokseni pitäisivät paikkansa kaikissa organisaatioissa, kaikissa projekteissa ja kaikissa tilanteissa, vaan nk. ”mahdollisen logiikka”
riittää minulle: uskon, että aineistoni ja siitä tekemäni tulkinnat ovat käypiä ja pitäviä, olen tehnyt
päätelmäni perustellusti oikean aineiston pohjalta ja avannut analyyttiset kriteerini ja menettelyni.
(vrt. Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 26–29.)
Uskon, että aineistoni vastaa tutkimuskysymyksiini riittävällä tavalla. Pidän tutkimustuloksiani varsin luotettavina ja muissakin tällä hetkellä toteutettavissa ja viime aikoina toteutetuissa Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kehittämisprojekteissa jossain määrin yleistettävinä (Ruusuvuori ym. 2010, 17).
Löydökseni sopivat todennäköisesti joltain osin muidenkin julkisorganisaatioiden kehittämisprojektien toteuttamiseen. Toivoisin, että myös työni tuloksena syntyvät strategisten kehittämisprojektien
onnistumiskriteerit soveltuisivat käytettäviksi samantyyppisissä organisaatioissa ja projekteissa.
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6 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN ANALYYSI
Kappaleessa kuusi esittelen tarkemmin sekä aineistoani että sen analysointitapaa ja tuloksia. Teemahaastattelun kysymysten (liite 3) järjestyksessä kootut tulosten yhteenvetotaulukot ovat liitteenä 4.

6.1 Aineiston kuvaus
Tutkimusaineistoni muodostuu yhdeksästä vuosina 2007–2011 kokonaan tai osin toteutetusta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäisestä strategisesta kehittämisprojektista: niiden onnistumista käsittelevistä projektivastaavien haastatteluista (liitteet 3 ja 4) ja projekteissa syntyneistä kirjallisista
dokumenteista, kuten projektisuunnitelmista ja väli- ja loppuraporteista. Tutkimukseen valittiin tarkoituksellisesti laajuudeltaan ja tyypiltään erilaisia ja sairaanhoitopiirin strategian eri tavoitteita
toteuttavia projekteja. Tutkimuskohteet eivät siis ole satunnaisotos sairaanhoitopiirin projekteista,
vaan muodostavat nk. harkinnanvaraisen näytteen, sillä työssä pyritään ymmärtämään projektien
onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä syvällisemmin, saamaan niistä tietoa ja etsimään uusia näkökulmia niihin, ei tekemään tilastollisia yleistyksiä. Jo muutamaa henkilöä haastattelemalla voidaan
laadullisessa tutkimuksessa saada paljon ja merkittävää tietoa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58–59.)
Tutkituista projekteista viisi on koko sairaanhoitopiirin laajuisia ja neljä vastuualuetasoisia. Koko
piirin hankkeet sisältyvät vuosille 2007–2009 laadittuun strategian toteuttamisohjelmaan (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007b), suppeammista yksi on mukana toimialueensa tulevaisuusohjelmassa
ja kaksi TAYSin uudistamisohjelmassa. Kolme projektia oli tyypiltään lähinnä IT- eli tietojärjestelmähankkeita (A, B, C), kolme investointihankkeita (F, G, H) ja kolme voidaan luokitella muiksi
toiminnankehittämishankkeiksi (D, E, I); myös IT- ja investointiprojekteihin sisältyi paljon toiminnallista suunnittelua. Myös hankkeiden kokonaiskustannukset ja -aikataulut vaihtelivat: pienimmän
projektin kokonaiskustannukset olivat alle 50 000 euroa, suurimmat ovat miljoonaluokan projekteja.
Nopein projekti saatiin toteutettua alle vuodessa, useimmat kahdessa–kolmessa vuodessa; osa on jo
päättynyt, osa on edelleen kesken ja jatkuu vielä useamman vuoden ajan.
Haastatelluista henkilöistä viisi oli naisia ja kolme miestä; yksi haastatelluista antoi kaksi erillistä
haastattelua eri projekteihin liittyen. Valtaosa työskenteli ao. kehittämisprojektin projektipäällikkönä, yksi toimi projektinjohtajana ja yksi projektin omistajana oman virkatyönsä ohessa. Kaikilla oli
ylempi korkeakoulu- tai tohtorin tutkinto (DI, LL, LT tai TtM). Projektivastaavien työkokemus
vaihteli reilusta 10 vuodesta yli 30 vuoteen; kuusi kahdeksasta oli ollut PSHP:n palveluksessa yli 10
vuotta. Kaikilla oli lisäksi paljon (yli 10 vuotta, yli 10 projektista) tai melko paljon (vähintään viisi
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vuotta, vähintään viidestä projektista) projektikokemusta, useimmilla oli lisäksi organisaation sisäistä ja/tai ulkopuolista projektikoulutusta tai sellaiseksi soveltuvaa täydennys- tai lisäkoulutusta.

6.2 Aineiston analysointi
Työhöni sisältyy kaikkia Ruusuvuoren ym. (2010, 12) esittämiä vaiheita (taulukko 7), vaikka työ ei
käytännössä edennytkään aina samassa järjestyksessä. Aloitin analysoimisen jo aineistoa kootessani
ja siihen tutustuessani, ts. haastatteluja tehdessäni ja niitä litteroidessani. Toisaalta palasin analyysivaiheessa takaisin tutkimuskysymyksiin: Mitä olen tutkimassa? Mitä ilmiöitä minun pitäisi tutkia?
Mitkä asiat ovat analyysini kannalta olennaisia? Laadullista aineistoa tulisikin aina analysoida samanaikaisesti aineiston keruun, tulkinnan ja raportoinnin kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136).
Taulukko 7 Laadullisen tutkimusanalyysin vaiheet (Ruusuvuori ym. 2010, 12).
Vaihe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ao. analyysivaiheen tehtävät
Tutkimusongelman asettaminen ja tutkimuskysymysten tarkentaminen
Aineiston keruutavan valinta, aineiston keruu
Aineistoon tutustuminen, järjestäminen, rajaaminen
Aineiston luokittelu, teemojen/ilmiöiden löytäminen
Aineiston analyysi, teemojen/ilmiöiden vertailu, tulkintasäännön muodostaminen
Tulosten koonti, tulkinta, koettelu suhteessa aineistoon ja sen ulkopuolelle
Teoreettinen dialogi, uudelleenhahmottaminen, käytännön vaikutukset, jatkotutkimustarpeen identifiointi

Varsinainen sisällönanalyysi koostuu eri vaiheesta. Analyysivaiheessa aineistoa eritellään, ”hajotetaan osiin” teema-alueittain, käsitteellistetään ja luokitellaan, synteesivaiheessa se kootaan uudenlaiseksi loogiseksi kokonaisuudeksi ja esitetään tutkittava ilmiö uudessa perspektiivissä (Hirsjärvi
& Hurme 2001, 143). Analyysin alkuvaiheessa, litteroidessani ja ensimmäisellä lukukerralla aineistoon tutustuessani, haastattelukohtaisesta aineistosta (yhteensä 140 sivua, Calibra, pt 11) nousi esiin
kiinnostavia ilmiötä, joita olisin voinut tutkia tarkemminkin, mutta laajahkoa aineistoa oli käytännössä pakko rajata varsinaisen tutkimustehtävän rajaamaan aihepiiriin. Koska ”kaikkia maailman
asioita ei voi tutkia yhden tutkimuksen puitteissa” (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92), jätin jo analysoinnin alkuvaiheessa projektien sinänsä hyvin mielenkiintoiset sisällölliset tavoitteet ja niiden onnistumiseen liittyvät asiat pois jatkotarkastelusta ja keskityin yleisempiin ja koko aineistoa yhdistäviin
asioihin – tutkimuskysymyksiini. En kuitenkaan poistanut sisältöasioita haastattelulitteroinneista.
Seuraavaksi järjestin litteroidut ja kirjainsymbolein (projektit A–I) merkityt haastatteluvastaukset
kysymyksittäin uudeksi tiiviimmäksi (yhteensä 106 sivua, Calibra, pt 11) yhdistelmädokumentiksi,
jonka luin uudella systemaattisemmalla tavalla: vertasin vastauksia keskenään, luokittelin ja etsin
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vastauksista yhtäläisyyksiä, eroja ja poikkeuksia. Osin pystyin kvantifioimaan tuloksia eli laskemaan, kuinka moni vastaaja ilmaisi vastauksessaan saman asian. Kokosin tulokset myös taulukkomuotoon (liite 4). (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, 136–137; Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) Koska
aineisto oli koottu melko järjestelmällisellä teemahaastattelulla, oli sen pilkkominen ja palojen uudelleen kokoaminen suhteellisen helppoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92), avoimia vastauksia olisi
ollut varmasti huomattavasti työläämpää koota yhteen.
Käytyäni aineiston läpi muutamaan kertaan ja tehtyäni litteroituun aineistoon alustavia huomioita ja
muistiinpanoja kirjoitin alustavat tulokset haastattelukysymysten mukaisessa järjestyksessä maaliskuun lopulla. Tämä toimi mielestäni hyvin, ja oli melko järjestelmälliseen työskentelytapaani sopivin. Tuloksia kertyi sivumääräisesti paljon, sillä halusin antaa haastateltavieni puhua itse, omin sanoin. Haastattelututkimusten mielenkiintoisinta ja arvokkainta antia ovat mielestäni juuri nämä aidot ja alkuperäiset narratiivit, sillä niissä on sanottu asiat juuri niin kuin ne ovat – niin tässäkin.
Luottamuksellisuuden vuoksi kaikki vastaukset ovat anonyymejä. Se ei kuitenkaan mielestäni heikennä niiden arvoa millään tavoin, päinvastoin se lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä vastaajat
saattoivat anonyymeinä vastata kysymyksiini vapaammin ja uskoakseni myös hyvin rehellisesti.
Analysoin tuloksiani teoriaohjaavan eli nk. abduktiivisen päättelyn avulla, eli minulla oli teoriasta
nousevia johtoideoita, joita pyrin todistamaan etsimällä aineistosta yksittäisiä asioita ja laajempia
teemoja aikaisemman tiedon ja teorian ohjaamana (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, 136). Laadullisen
aineiston ja uuden tiedon tarkoitus ei kuitenkaan ole testata teoriaa, vaan ”aukoa uusia ajatusuria”
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoriat auttavat analysointia,
kun niihin pohjautuvat käsitteet tuodaan valmiina ja havaintojen tekemiseen liittyy valmiita ajatuksia ja käsitteitä. Samalla aiempi tieto vaikuttaa analyysiin uusia ajatuksia herättävästi, aineisto ikään
kuin keskustelee teorian kanssa koko ajan. (vrt. Ruusuvuori ym. 2010; Tuomi & Sarajärvi 2009.)
Pyrin löytämään haastattelujeni avulla merkityksellisiä vastauksia tutkimuskysymyksiini, joten oli
luonnollista, että haastattelukysymykseni perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Teoriat ”puhuivat” ensimmäisen kerran jo haastattelurunkoa suunnitellessani, ja niiden avulla sain alustavaa järjestystä tuloksiini jo ennen ensimmäisenkään haastattelun tekemistä. Aineiston koottuani etenin ensin aineistolähtöisesti. Työni johtopäätösosassa liitän
tuloksiani teoreettisten näkökulmien lisäksi myös PSHP:n kehittämisprojektien ja strategian arviointiin liittyviin ajankohtaisiin käytännön ongelmiin; PSHP:ssä ei tällä hetkellä ole käytössä riittävän toimivaa arviointimallia ja -kriteereitä kumpaakaan.
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6.3 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja niiden tarkastelu
Esittelen tutkimukseni tuloksia haastatteluteemojen ja -kysymysten (liite 3) mukaisessa järjestyksessä. Projektin toteuttamisaikataulua ja resursseja, tavoitteita ja tuloksellisuutta, vaikutuksia ja vaikuttavuutta, organisointia ja johtamista, projektien toteuttamiseen liittyviä haasteita, projektista oppimista, projektin onnistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä strategian tavoitteiden toteutumista ja arviointia koskevat empiiriset tulokset on koottu myös taulukkomuotoon (liite 4).
6.3.1 Projektin toteuttamisaikataulu ja -resurssit
Projektin aikataulun, kustannusten ja laadun seurantaa on tehtävä jatkuvasti, mutta projektin tehokkuutta kuvaavan ”rautakolmion” (kuvio 1) toteutuminen ei ratkaise projektin onnistumista (ks. Gray
2001, 105; Shenhar & Dvir 2007a, 21 22; Virtanen 2009, 195–197).
6.3.1.1 Aikataulu
Nopein projekti saatiin toteutettua alle vuodessa, useimmat kahdessa–kolmessa vuodessa; suuria
rakennus- ja muita investointeja vaativat projektit ovat hitaampia. Haastatteluhetkellä projekteista
neljä oli jo päättynyt, viisi jatkui edelleen (liite 4). Projektit olivat lähempänä kehittämisprosesseja
(vrt. Seppänen-Järvelä 2004a) kuin selkeän alun ja lopun omaavia projekteja, sillä useimmat olivat
”ottaneet ensimmäiset askeleensa” esiselvityksen laatimisella jo ennen projektin asettamista, eivätkä
ne myöskään loppuneet tyypillisen projektin tapaan, vaan kaikki haastatellut arvioivat kehittämisen
jatkuvan projektin päättymisen jälkeen: ”Nythän se on alussa.” (G) ”Ei lääketiede pysähdy, tulee
uutta ja aivan varmasti on kehitettävää, semmonen jatkuvan kehityksen malli.” (H) Monet kertoivat
tarkemminkin ”seuraavista askelista”, joita hankkeessa tai sen päätyttyä tullaan ottamaan.
Aikataulut olivat tiukkoja, alkuperäinen toteuttamisaikataulu piti vain neljässä projektissa: ”Koko
aika meille raportoidaan sitä, että aikataulussa ollaan.” (G) ”Suurin piirtein on pysytty suunnitellussa kokonaisaikataulussa. Aikataulullisesti se on aika tiukka, jos kolmessa vuodessa puretaan
pois kaikki vanhat hallinnon rakenteet, kaikki organisaatiosysteemit, muutetaan kaikki tietojärjestelmäkoodit, esimiessuhteet, työhuoneet ja aloitetaan sitten uudelleen, niin kolme vuotta on lyhyt
aika siihen, mut että näyttää olevan myös mahdollinen.” (I) Projektin aikataulussa pitäminen oli ao.
projektipäällikön vastuulla: ”-- meillä on ollu käytännössä vähän tällaset lukukausi- ja vuosikohtaiset tavoitteet, ja ne on paloiteltu sitten ja toteutettu sitten suurin piirtein siinä aikataulussa, kun se
on aina se tavoite asetettu. Projektipäällikkö on siitä sitten vastuussa, että niin tapahtuu.” (I)
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Hyvärin (2006, 36) mukaan aikataulun tulee olla realistinen. Viidessä projektissa aikataulua jouduttiin muuttamaan joko alkuperäisen aikataulun epärealistisuuden tai hankkeen laajenemisen vuoksi:
”-- kun mä sit tammikuun alussa lähin tätä projektisuunnitelmaa tekee, niin mulle sanottiin, et ensimmäisiä tuloksia pitää tulla jo maaliskuussa. Ja se tuntukin ihan mahottomalta. Ja sitte seuraava
etappi oli, että pitää olla jo syyskuussa. Ja mä onneks kuitenkin kerkesin nopeesti päästä sisälle ja
tajuamaan, et eihän tää voi näin nopeesti valmistua, niin sitten mää sain, mä vaan rupesin väljentää sitä aikataulua ja sitä tekemistä, ja sain onneks runtattua sitä, et ei se voi noin mennä. -- jo ennen kesää puhuin, että tän on pakko jatkua seuraavana vuonna, että tätä tekemistä on niin valtavasti. Ja se oli pakko sillon ruveta puhumaan, koska sitten piti elo-syyskuussa jo jättää seuraavan vuoden hanke-esitykset.” (B) ”Mutta sekin tosiaan, kun se on niin laaja, että siin on välillä tullu kaikenlaisia lisäosia, mitä nyt maailma on tuonu tullessaan, -- ihan uutena, joka ei ollu alkuperäsessä
suunnitelmassa. -- ja sit se tavallaan vaan kiinnitettiin tähän projektiin. Et se on venyny ja paukkunu liitoksistansa.” (C)
Projektit olivat aikataulullisesti haastavia, sillä useimmilla pyritään saamaan aikaan suuria toimintatapa- ja kulttuurimuutoksia. Toisaalta projektipäälliköt ymmärsivät, ettei kaikkia aiottuja tavoitteita
ja muutoksia ole mahdollista saada aikaan vielä projektin aikana, vaan tulosten ja vaikutusten saaminen vaatii pitemmän ajan (vrt. Shenhar & Dvir 2007a, 29 31): ”Projektin tavoitteenahan oli luoda se uus toimintamalli. Organisaation ja talon sisällä sen kulttuurin muuttaminen ja ennen ku se
sitten rupee näyttämään, niin menee useempi vuosi. -- Tää on tosi pitkä prosessi. Ja tosiaan sit tää
toimintamalli, joka täällä on, on syntyny vuosikymmenien kuluessa. Niin ei voi aatella, et joku tulee
ja projektin tekee, et sen jälkeen kaikki sanoo, et tää oli hyvä juttu, et toimitaanpas tällä tavalla,
vaan siel on hirveen paljon tekijöitä, jotka ylläpitää tätä perinteistä toimintamallia, ja ennen kun
sitten niitä pikku hiljaa muutetaan, niin se on, viis vuottakin on lyhyt aika.” (G)
Projektien alkuvaihe oli usein hyvin nopeatempoinen ja tuottelias, myöhemmin vauhti kuitenkin
yleensä hidastui: ”Se alku oli lähinnä semmonen, et me lähettiin juokseen 10 kilometrin matkaa
muutaman neljä-viis kierrosta jäljessä muita.” (F) ”Mä tein siinä sen ensimmäiset, kun mä huhtikuun alussa alotin, niin sinne jonnekin touko-kesäkuulle erittäin tiukasti, että mä sitten sain sellasen
jo alustavan projektiraportin siinä jo ennen kesääkin valmiiks.” (H)
Projektien edistymistä hidastivat sekä omasta organisaatiosta johtuvat syyt, kuten henkilöstöresurssien riittämättömyys ja päätöksenteon hitaus, että ulkopuolisten tahojen aiheuttamat viivytykset:
”-- täällä ei pystyttykään sit lähtemään ihan tällä aikataululla, niin meillä se venähti vähän tänne
2011 vuoden puolellekin, mut se oli ihan sitte tiedossa. Että se tuli ihan sieltä, että kun ollaan tuolla
62

perustyössä, niin sielt ei pystytty irrottamaan projektityöhön väkee, niin se oli se yks juttu.” (B)
”Sanotaanko, et minusta riippumattomista syistä on aika paljon jouduttu muuttaa tekemisen järjestystä ja ehkä vähän sitte kiireelläkin tekeen nopeasti asioita --” (F) ”Se ei johdu taloudesta, se ei
johdu alkuperäsestä suunnitelmasta, vaan niistä heidän tarjoamista palveluista.” (A) Kahden projektin aloitusta viivästytti TEHYn työtaistelu-uhka vuonna 2007.
6.3.1.2 Taloudelliset resurssit
Riittävät taloudelliset resurssit ovat kolmanneksi tärkein projektiin liittyvä onnistumistekijä, jonka
merkitys on suuri etenkin pienissä projekteissa (Hyväri 2006, 36); toisaalta projekti voi onnistua,
vaikka se ylittäisi budjettinsa (mm. Shenhar & Dvir 2007a, 21 22). Rissasen (2002, 68) mukaan
niukat voimavarat ovat yhteinen tekijä monille menestyneille hankkeille, eivät onnistumisen este.
Tutkimieni projektien kokonaiskustannukset vaihtelivat suuresti: pienimmän kustannukset olivat
alle 50 000 euroa, suurimmat ovat miljoonaluokan hankkeita. Suurin osa projekteista toteutettiin
PSHP:n tai ao. toimialueen kehittämisrahalla, suurimpia rakennus- ja tietojärjestelmäinvestointeja
rahoitettiin investointirahoituksella. Pelkkä sairaanhoitopiirin kehittämisraha ei kaikkien projektien
toteuttamiseen riittänyt, alkua pidemmälle ainakaan: ”-- koin, et se ei ollu riittävästi, mitä saimme
nyt tuossa noin.” (H) ”Että se kehittämisraha riitti siihen starttiin, mutta ei pitemmälle.” (E)
Taloudellisten resurssien niukkuuteen etsittiin yleensä ratkaisua omalta toimi- tai vastuualueelta:
”-- et täs on tullu toimialue sitten vastaan.” (H) ”Käytännössä tää toimialueen kehittämisraha on
ollu semmonen suora taloudellinen resurssi, mikä nyt voidaan laskee.” (I) ”PSHP:n kehittämisrahojen lisäksi siinä on tosta mun omasta vastuualueesta on ollu osittain vakanssi tässä käytössä.”
(C) Yksi projektipäällikkö haki hankkeelleen myös ulkopuolista rahoitusta: ”Ei tot työtä pystyis
tekemään, jos me ei olis ulkopuolelta, et kylhän tää ois jääny lillukanvarsien keräilyks, jos ei olis
ulkopuolelta itse hankkinu rahaa, et eihän tää talo tue täntyyppistä kehitystoimintaa.”(F)
Budjetissa pysyminen teetti töitä ja vaati tiukkuutta ja tarkkaa kustannusten seurantaa sekä projektipäälliköltä että projektin omistajalta: ”-- me hinkattiin joka ikistä asiaa, ja mitä niin sanotusti tilattiin sieltä järjestelmän toimittajalta, niin me ei otettu sielt, et okei se maksaa niin ja niin paljon, et
selvä otetaan, vaan me aina hinkattiin niitä. Et olihan se hirveen raskasta, mut et se tuli tuolta mun
projektin omistajalta päin, et ne pitää hyvin tarkkaan aina kattoo joka juttu.” (B) ”-- hän on sen
omistaja ja hän on niitä seurannu.” (H) ”Mutta sitten muuten on kyllä pärjätty, et me on oltu kohtuutiukkoja ton rahan kanssa, et ihan se tietojärjestelmäkin oli edullinen.” (C)

63

6.3.1.3 Henkilöstöresurssit
Projektin taloudelliset resurssit heijastuivat suoraan sen henkilöstöresursseihin, jotka puolestaan
vaikuttivat mm. aikataulussa pysymiseen. Henkilöstöresurssit ja organisointi vaihtelivat projektien
välillä ja myös saman projektin sisällä eri vaiheissa. Yhden projektin toteutti projektipäällikkö yksin
osa-aikaisen (20 %) sihteerin avustuksella, toisen oli toteuttamassa useita kokoaikaisia työntekijöitä
sekä laajat projektiryhmät. Em. ääripäiden välillä oli monenlaisia variaatioita, ratkaisumalleja oli
lähes yhtä monia kuin hankkeita. Neljässä projektissa oli päätoiminen projektipäällikkö (100 % tai
lähes 100 %), kahdessa osittain (40–60 %) irrotettuna muista töistään ja kolmessa oman toimensa
ohella eli ”otona”. Kahdessa projektissa oli lisäksi apuna määräaikaista konsulttiapua.
Mahdollisuus muista töistä irrottautumiseen nähtiin projektin onnistumisen kannalta hyvin tärkeänä:
”Et se, että me ollaan pysytty aikataulussa ja kaikki tää tekeminen, niin tää on ihan kyllä iso on
sitä, ettei tee vaan jollain vasemmalla kädellä, et kyllä siihen oikeesti projektityöhön pitäis antaa
ihmisille aikaa ja mahollisuus tehdä sitä, eikä aina vaan sen työn ohella.” (B) Oman työn ohessa
tekeminen koettiin ongelmallisena: ”Otona, että siihen liittyy nää kaikki -- työt sitte ja kaikki tämmönen henkilöstöhallinnollinen ja sitten monta, monta, monta projektia siinä ohella. Et kyl nää on
ihan tämmösiä, yöllä tehdään.” (C) ”Projektipäällikkö on tehnyt tässä sitten 2009 kesästä niin oto,
kaikki vastuuparit ovat tehneet tätä oto, kehittämisryhmät ovat tehneet tätä oto, kaikki työryhmät
ovat tehneet tätä oto ja koko henkilöstö. Ylilääkäri on tehnyt sitä sitten kaiken muun oto, että...” (I)
Projektipäällikön lisäksi pilottihenkilöt tulisi saada irrotettua omista töistään: ”-- kylhän mä tiedän,
kun mä oon tuota työtä tuol tehny ja sopeuttamistoimet menossa, siellä mentiin ja edelleenkin mennään pienellä henkilöstömäärällä, niin tässähän projekti tarjos niille pilottihenkilöillekin sijaistamismahdollisuuden, että ne ei tullu otona, vaan et me maksettiin projektilta pilotti-ihmiset. Et tää
oli sitä hallintaa justiin. Ja se ihan toimi kyllä. Sen takia on pysytty tos aikataulussa sitte.” (B)
Neljässä projektissa henkilöstö pysyi samana koko hankkeen ajan, kolmessa tapahtui merkittäviä
muutoksia vastuuhenkilöiden osalta ja neljässä työryhmien osalta; kahdessa tehtiin siis muutoksia
molempiin (ks. myös 6.3.5.1 ja 6.3.5.3). Yhden projektin ensimmäinen projektipäällikkö jäi eläkkeelle, toiseen palkattiin projektijohtaja ja kolmanteen -suunnittelija. Työryhmät muuttuivat neljässä projektissa: yhdessä projektiryhmä lakkautettiin alkuvaiheen jälkeen, toiseen perustettiin ohjausryhmä, kolmanteen piti ”matkan varrella ongelmien myötä” muodostaa uusi pienryhmä ja neljännessä vaihtuivat projektiryhmät. Muutosten ei kuitenkaan yleensä koettu aiheuttaneen ongelmia,
vaan ne nähtiin tarpeellisina. Projektin laajeneminen vaikutti yhden hankkeen resurssitarpeeseen.
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Projektiryhmät olivat moniammatillisia (ks. kpl 6.3.5.3), mikä koettiin tärkeäksi (vrt. Mintzberg
1990, 249): ”Nää ryhmät on täysin moniammatillisia, tääl on myös sairaalahuoltajat, välinehuoltajat, sihteerit lääkäreiden, kätilöiden ja sairaanhoitajien lisäks ja atk-asiantuntija, että nää on hyvin
laaja-alasia ryhmiä. -- Aina sitte se ihminen, kenen työhön se osa-alue kuuluu, mitä suunnitellaan,
ni on sitten tietysti sen asian paras asiantuntija.” (H) ”Ne oli tämmösiä moniammatillisii kehittämiryhmii, joissa oli varmaan neljästä kymmeneen työntekijää suurin piirtein per kehittämisryhmä.” (I)
Projektiryhmät vaihtelivat myös kooltaan, sopivan pieni ryhmä koettiin hyvänä: ”Tehtiin pienellä
porukalla, oikein hyviä oli ne meidän ryhmän tapaamiset. Ja kun on tarpeeks pieni se ryhmä, ja
sitoutunu, niin sit se onnistuu.”(C) ”Et se, että oli pieni ryhmä, niin oli välillä paniikkitunnelmaa, et
meit on ihan liian vähän, ei me riitetä, ja aika paljonkin oli sitä -- niin mää monta kertaa kiittelen,
et mää oon paljon tyytyväisempi, et meil on tää tiivis porukka ja me pysytään koko ajan käsityksessä, et mitä me kukin tehdään, ja mennää vaikka sit, vaikka mentäis vähän hitaamminki”. (B)
Selkeä työnjako on toiseksi tärkein organisaatioon liittyvä projektin onnistumistekijä (Hyväri 2006,
36). Osa projektipäälliköistä kertoi delegoineensa töitä ja vastuuta ryhmäläisille: ” -- et mä oon yrittäny, et mitä vähemmän mä oon vastuus asioista, sitä parempi, jos sitä vaan saadaan siirrettyä
muille, et saa muut ihmiset ottaa sitä vastuuta ja viemään sitä uudistusta eteenpäin ja tekeen sitä
muutosta.”(F) ”Kyllä mää jaan tehtäviä, ja ne on tullu tehtyä. Tänään viimeks tuli yks nakitus prosessikuvauksen tarkentamisesta.” (H) Yksi kertoi tehneensä pääosan työstä projektiryhmän toimiessa lähinnä ”ohjausryhmänä”: ”No meil oli se työryhmä, mut se perustu oikeestaan se työryhmätyöskentely siihen, että mä tein ja esittelin ja sain kommentit työryhmältä. Eli se varsinainen työnteko
jäi mulle.” (C) Projektivastaavat toimivat useimmiten myös laadunohjaajina omissa projekteissaan.
6.3.2 Projektin tavoitteet ja tuloksellisuus
Selkeästi määritellyt tavoitteet ja päämäärät ovat tärkein projektiin liittyvä menestystekijä (Hyväri
2006, 34–35). Projektin tavoitteiden oletetaan perinteisen kovan projektinhallintaparadigman mukaan ajateltaessa säilyvän samoina alusta loppuun, ja niiden toteutumisen kuvaavan projektin onnistumista. Näin ei kuitenkaan käytännössä aina tapahdu, vaan tavoitteet muuttuvat matkan varrella.
(Pollack 2007, 269.) Virtasen (2009, 156) mukaan tavoitteiden määrittely on dynaaminen prosessi:
ne syntyvät vaihe vaiheelta, niitä ei saa ”hakata kiveen” projektisuunnitelmassa. Vastaavia havaintoja nousi esiin omasta aineistostani: projektien määrittelyt olivat haastateltujen mielestä onnistuneet, mutta tavoitteita oli myös muutettu tilanteiden muuttuessa (kpl 6.3.2.1, liite 4). Tavoitteiden
lisäksi tuloksellisuuteen vaikuttavat myös muut, etenkin asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvät asiat.
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6.3.2.1 Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tutkimissani projekteissa tavoitteita pidettiin selkeinä, vaikka neljässä hankkeessa alkuperäiset tavoitteet olivat muuttuneet kesken projektin (liite 4): ”Mä aattelen, että tää on ollu semmonen, näin
iso hanke, että se projektisuunnitelma ei ollu sillä tavalla määräävä, et me oltais pystytty ihan täysin kuvittelemaan aina kaikkia etukäteen, et mitä tehdään ja missä aikataulus tehdään. Et koko ajan
niitä tavoitteita ja niitä aikatauluja, mitä me ollaa asetettu, me on jouduttu peilaamaan jotenkin
suhteessa siihen, miten porukka pysyy siinä jutussa mukana ja miten ehtii sit tekemään. Et tietysti
arki tuottaa aina semmosia ylimääräisii kommervenkkejä, vaikkapa tän hankkeen aikana sairaanhoitopiirissä on vetästy laaja sopeuttamisohjelma läpi, jossa on erilaisia tehostamiseen liittyviä
vaateita, jotka sitten taas on vaikuttaneet siihen, että niille on täytynyt antaa sitten myös aikaa.” (I)
Ulkoisissa ja sisäisissä ympäristöissä tapahtuneita muutoksia (toimialueen laajeneminen, kustannusten paisuminen, yhteistyötahojen intressien muuttuminen, uudet säädökset, sopeuttamisohjelma) ei
kauhisteltu, vaan niitä pidettiin jopa projektin toteuttamista edistävinä, ja projektien suunnittelu ja
sen tavoitteiden ja laajuuden rajaaminen onnistuivat yleensä hyvin. Muuttuvissa olosuhteissa, monimutkaisissa projekteissa ja tavoitteiden muuttuessa ”pehmeä” projektinhallintatapa on parempi,
kun taas pysyvissä olosuhteissa ja yksinkertaisissa projekteissa ”kova” toimii paremmin. Projektien
toimintaympäristöissä muutos on hyvin tavallista, joskus jopa jatkuvaa. Etenkään strategisissa projekteissa ei ole aina mahdollista suunnitella kaikkea ennalta, vaan suunnitelmia on voitava muuttaa
projektin edetessä. Monimutkaisten projektien tavoitteiden määrittely ja uudelleen määrittely viekin
usein enemmän aikaa kuin niiden seuranta ja kontrollointi. (Pollack 2007, 270–271.)
Projektivastaavat olivat tyytyväisiä tuloksiin: ”Ja tosiaan, osin näyttää, että maailma on parempi
paikka hankkeen jälkeen. Kaikilta osin meillä ei oo vielä siitä näit tuloksia käytettävissä, että se on
osin vielä kesken.” (I) Tilainvestointeja vaativia tavoitteita ei ollut mahdollista toteuttaa vielä:
”Kaikkea ei ole vielä toteutettu, koska niihin liittyy isoja tila-asioita jne. Ja ne on erittäin isoja kysymyksiä, ei kaikkia niitä, pala palalta.” (D) Myös keskeneräisten projektien tavoitteiden toteutumiseen luotettiin hyvin vahvasti. Projektipäällikön kokemus auttoi tavoitteiden saavuttamisessa.
Projekteissa syntyi myös ei-aiottuja lopputuloksia, ”ekstraa”. Sellaisina pidettiin paitsi projekteissa
syntynyttä uutta tietoa ja uudenlaisia sisällöllisiä ja toiminnallisia ideoita myös keskustelua, kun
muutosta pelkäävää henkilöstöä oli pitänyt rauhoitella. Projektien myötä syntyi myös uutta tieteellistä tutkimusta ja uusien toimintamallien (mm. erilaiset työpajat) koulutuksia.
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6.3.2.2 Asiakastyytyväisyys ja -palautteet
Asiakkaiden tyytyväisyys on tärkeää kaikentyyppisille projekteille (mm. Shenhar & Dvir 2007a).
Keskeisin projektin ympäristöön liittyvä menestystekijä, asiakas, oli otettu hankkeissa hyvin huomioon (vrt. Hyväri 2006, 36). Myös koko projektin onnistumiseen liittyvistä tekijöistä toiseksi tärkein, loppukäyttäjien sitoutuminen, oli onnistunut monissa hankkeissa hyvin, olivat ne sisäisiä tai
ulkoisia (mp.). Osalla projekteista oli vain organisaation sisäisiä asiakkaita eli PSHP:n henkilöstö,
jota käsitellään seuraavassa kappaleessa. Ulkoisia asiakkaita olivat useimmissa tapauksissa potilaat
ja heidän lähiomaisensa. Uusista toimintamalleista kerättiin asiakaspalautetta eri menetelmillä, ja ne
olivat yleensä myönteisiä: ”Palautteita kerätään, ja nehän on erittäin kannustavia.” (E)
Uudenlaisena asiakastyytyväisyyttä parantavana toimintatapana oli alettu järjestää mm. potilastyöpajoja perinteisempien asiakaskyselyjen lisäksi: ”Mehän ollaan tehty paljon akiivista kyselytyötä
meidän potilaille. Meil on ollu semmonen kaavake, oli tossa varmaan about vuosi sitten, sadalle
potilaalle tehtiin semmonen. Sittehän nytte, kun tuolla menee toi asiakastyytyväisyysmittaus sairaalan tasolla, ollaan sinne erikseen pistetty tila, kai se on muillakin toimialueilla, kun näit tiloja nyt
täällä suunnitellaan. Ja tähän liittyen niin me järjestettiin semmoset potilasworkshopit, et me on
kutsuttu -- ja sit kyselty niiltä kaikenlaista, potilailta itteltänsä. Et kyllähän tää ihan hirveen innostuneen vastaanoton on saanu. -- Nythän ne kulkee tuol kerroksia hisseillä ja eksyy käytävissä, et siit
jatkuvasti tulee palautetta, et eksyin matkalla ja tämmöstä. Niin semmosesta päästään kokonaan.
Että onhan siis ihmiset, jotka on potilailta näitä kuullu, niin ovat kovin innostuneita olleet.” (H)
Asiakastyytyväisyyttä seurattiin myös uudella prosessimittarilla: ”Yks osa tätä hanketta oli, että me
kehitettiin tämmönen potilaspalautejärjestelmä, jos on tämmönen prosessimittari, et potilaitten näkökulma siitä, et miten se prosessi toimii. Ja semmosta mittaria meillä ei ollu aikasemmin käytössä
-- että ihan positiivisia on nää potilaitten ja sit toisaalta huoltajien palautteet tällä hetkellä. Yleistyytyväisyys 1–5-asteikolla on siellä nelosen pintaan -- ihan kohtuullisen hyvä.” (I)
6.3.2.3 Henkilöstön tyytyväisyys ja muutosvastarinta
Loppukäyttäjien sitoutuminen projektiin ja sen tuotoksiin sekä sisäisten asiakkaiden eli henkilöstön
tyytyväisyys ovat tärkeitä projektin onnistumiseksi (Hyväri 2006, 36). Ne vaihtelivat samassakin
projektissa: ”Osaan asioista on tyytyväisyys alkanu lisääntyy ja osa varmaan kipuilee edelleen --”
(A) ”-- mut me on siitäkin kyllä haukkuja ja kritiikkiä saatu, että eihän nyt koskaan voi olla kaikkia
miellyttävä. Mut siis noihin, noista me ollaan myös hyvää palautetta saatu --” (B) Henkilöstö antoi
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osalle positiivista palautetta: ”-- ihan mielettömästi kiitosta. Sitä pidetään helppona, sitä pidetään
nopeena, sitä pidetään sellasena, kun se ei vie tuolta toimialueelta aikaa.” (C) Osa sai negatiivistakin palautetta: ”Mut ne, jotka on ollu sairaanhoitopiiristä, ni ei oo ollu kauheen tyytyväisiä.” (E)
Muutosvastarintaa oli lähes kaikissa projekteissa, mutta sitä pidettiin luonnollisena ilmiönä; muutosvastarintaa on kaikissa terveissä organisaatioissa (vrt. Stenvall & Virtanen 2007, 14). Se kuuluu
asiaan, koska ”sitä totutaan tietysti tietynlaiseen omaan tuttuun ja turvalliseen.” (B) ja ”Aina kuuluu muutokseen se, että ihmiset hirveesti valittaa kuinka huonosti asiat on, mutta että sit kun ruvetaan muuttamaan jotain, ne pelkää muutosta. Et ihmiset toivoo samanaikasesti, et kaikki muuttus ja
samanaikasesti, et kaikki säilyis ennallaan. Mut että musta se on osa sitä kokonaisuutta.” (G)
Projektipäälliköt ymmärsivät muutosvastarintaan liittyviä syitä ja olivat jo miettineet ratkaisujakin
ilmiön nujertamiseksi ja ihmisten mukaan saamiseksi. Se, että henkilöstö lähti mukaan suunnittelemaan, edisti projektin ja muutoksen toteuttamista: ”-- me ollaan tehty työpajoja, missä ihmiset itte
ja keskenään on mietiskelly tätä tänhetkistä tekemistä, ja et siin ei oo mitää järkee, ja sit ku se itte
sen huomaa, se voi mennä eteenpäin. Mut jos sä tämmöseen perinteiseen top-down-tyyliin meet
käskyttään, nii eihän siit mitään tuu, vaan pitää saada ne ihmiset itse oivaltaan, mitä me yritetään
tehdä. -- Me lähettiin siitä, et me saatais toi henkilöstö mukaan, eli henkilöstö mukaan innovoimaan
muutosta ja uusia toimintamalleja. Ja siinä me ollaan onnistuttu hyvin, et se alkaa elämään omaa
elämäänsä tuolla, sellanen toimintojen kehittäminen, et se on menny aika hyvin.” (F) ”Ja me käytettiin alkuvaiheessa aika paljon efforttia siihen, ett me keskusteltiin -- koko henkilöstön kanssa siitä, et millä tavalla maailma olis sitten parempi paikka, kun tämä hanke on viety läpi.” (I) ”-- ja nyt
sit me ollaan itse määritelty, että mikä on se järkevin tapa, toiminnallinen tapa järjestää ne --” (H)
Osa projektipäälliköistä pyrki aktiivisesti osallistamaan työntekijöitä muutokseen liittyvien pelkojen
hälventämiseksi eri tavoin, toisaalta heidän mukaan saamistaan ja muutoshalukkuuttaan edisti se,
ettei nykyisiin tiloihin oltu tyytyväisiä (vrt. Stenvall & Virtanen 2007, 50): ”Mä oon ainaki itte pyrkiny siinä ykkösvaiheeskin tosi paljon sillai osallistaa. Et mä tein sen, et mä kiersin ihan joka ainoon osaston, et mä menin sitten osastotunneille, ja mä kerroin juuri siihen kyseiseen osastoon liittyvistä. Et tää suunnittelu on yritetty pitää koko ajan läpinäkyvänä. Ja on ollu noita toimialueen
omia infotilaisuuksia ja näin. Ja kylhän se on, et kun nää tilat nyt on mitä on. Et kyllä tätä niin innolla sillai odotetaan, et onhan tietysti pelkojakin, et kuin mun nyt sit käy, ja muuttuuko työnkuva ja
muuttuuko työkaverit. Ja varmasti on semmosiakin ihmisiä, jotka ei riemusta kilju, mutta ne varmaan on vähemmistöö. Just tänään viimeks mietittiin yhdessä ryhmässä hyvinvointinäkökulmaa, et
meidän täytyy joka ainoon yksikön kohdalla miettii se hyvissä ajoin ennen muuttoo. Et meil on
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semmosia hoitotyön kehittämisprojekteja hoitajille näihin yksiköihin, missä heidän työnkuvansa
muuttuu eniten.” (H) ”Hirveen paljon siinä alussa oli levottomuutta ja epäuskoa, et kun tilat on
ollu pitkään huonot, niin kun epäiltiin, et tuleeko se, ja joku lupas syödä hattunsakin, jos se tulee,
että semmosta on. Musta se on muuttunu myönteisemmäksi. Varmaan vieläkin pelätään uutta.” (G)
Projektivastaavat pitivät henkilöstön tyytyväisyyttä ja hyvinvointia tärkeänä asiana, jota kannattaa
kartoittaa mahdollisimman monipuolisesti sekä projektin aikana että sen päättymisen jälkeenkin:
”No me mitattiin henkilöstön tyytyväisyyttä silloin projektin aikana 2009 vuonna kolmen kuukauden
välein, että meillä on kyllä käsitykset niistä, ei käsitykset, vaan mittauksetkin.” (G) ”Me tehtiin aika
laaja yksikön sisäinen kartotus VTT:n organisaatiopsykologian yksikön kanssa, et missä kunnossa
meidän henkilöstö on, ja miten ne kokee tän nykyisen johtamisen ja työn tekemisen, tehtii kartotus,
tulokset tuli just. Se on tarkotus uusii tos vuoden puolentoista päästä ja sit taas siitä vuoden puolentoista päästä. Seurataan, et miten henkilöstö kokee tän muutoksen. Et jos siin mennään huonoon
suuntaan, niin sit pitää miettii, et tehdäänkö me oikeita asioita. -- henkilöstötyytyväisyyskysely, missä ne kun ne lähtee vuorosta, niin pudottelee erivärisiä naamoja postilaatikkoon. Se on päivittäistä
feedbackiä, päivittäistä työnjohtoo. Sekin liittyy tähän projektiin, me haluttiin, et tulee sellanen mittaus sinne.” (F) ”Mä oon ajatellu, et kun nyt tässä kerkiän keväällä, ett mä teen Webropol-kyselyn
koko henkilöstölle, jos on yks kysymys: Kannattiko? Kyllä – ei.” (I)
Myös keskustelu ja yhteistoimintamenettely auttoivat henkilöstön sopeuttamisessa muutokseen:
”Yks sellanen positiivinen asia, tämmönen ekstra-asia on, että organisaatiomuutoksiin saattaa liittyä semmosta kaikua, että monet ihmiset mielellään poistaa varmistimen, kun alkaa puhumaan siitä
aiheesta. Mut että se tapa, jolla tätä nyt on viety tän kolmen vuoden ajan, niin siihen on liittynyt
hirveen paljon keskustelua erilaisilla foorumeilla, ja et itse asiassa on pyritty hirveen kattavasti
saamaan meidän henkilöstön mielipiteitä, ja kun tätä projektia ja sen suuntaa ja tavoitteita ja aikatauluja on valmisteltu ja päätetty, niin sen reflektiopintana on toiminu koko henkilöstö. Et siinä vaiheessa, kun muodostu nää uudet rakenteet, niin käytiin koko henkilöstön osalta semmonen keskustelu, et minkälaista osaamista, ja miten nää profiloituu, kenen intressit on työskennellä missäkin, esimiessuhteet saatto muuttua siinä yhteydessä ja ihmisten työnkuvat saatto muuttua siinä yhteydessä,
mut et ne käytiin sillai tällasen yhteistoimintamenettelyn mukasesti siinä kohtaa. Ja mä aattelen, et
meiän tuloskuntomittauksen perusteella, niin ne vuodet, missä oli ollu kaikkein eniten äksöniä näitten rakenteitten osalta, 2008–2009, niin henkilöstön tyytyväisyys oli aika hyvä ottaen huomioon,
että oli kuitenkin aika isoja muutoksia ja se vois tuottaa aika paljon tämmöst turvattomuuttakin siihen, et mitä tää nyt sitten, et mitä tästä tulee.” (I)
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6.3.2.4 Ulkopuolisten tahojen tyytyväisyys ja kiinnostus
Projektin onnistumista määrittelevät myös sen innovatiivisuus ja kilpailijoiden suhtautuminen: onnistunut projekti on innovatiivinen tieteen, teknologian, suunnittelun tai toiminnallisuuden näkökulmasta, sen lopputuloksilla on suuri merkitys ao. alalla ja se stimuloi muita seuraamaan jalanjälkiään (Dvir & Shenhar 2011, 19; Hyväri 2006, 36, liite 1).
Monet PSHP:n ulkopuoliset tahot olivat kiinnostuneita Suomen mittakaavassa aivan uudenlaisia
toimintatapoja kehittävistä projekteista ja niiden tuloksista, ja osa projektivastaavista oli käynyt
esittelemässä tuloksia myös Pirkanmaan ulkopuolella: ”-- kaupalliset tahot on erittäin kiinnostuneita. Ja tiedän, että meitä on benchmarkattu siinä mielessä, et me ollaan kuitenkin saatu aikaan jonkunlainen lähtökohta kolmen toimijan yhteistyölle. Niistä on tullu palautetta muualta, et niist ollaan
kiinnostuneita.” (E) ”Eihän semmosta tääl kukaan tee, et onhan ne kiinnostuneita.” (F) ”[konsultti] oli tästä ihan, et tää on jotain uutta ja hienoo ja oli tosi ilonen, et saatiin tämmönen aikaseks. Ja
sitten on kyllä tullu paljon, mä oon käyny esittelemässä sitä muualla, niin kyllä on tullu semmosta
kiitosta ja semmosta, että tosi hyvä juttu, ja että meillekin voitais, et ihan ulkoo tullu kaikkee kans,
että on saanu kiinnostusta.” (C) Projektien tuloksista oli viestitetty myös PSHP:n omistajakunnille
ja erityisvastuualueille ja saatu niistä hyvää palautetta.
Uudet toimintamallit olivat herättäneet kiinnostusta kansainvälisestikin: ”Siis tää meidän juttuhan
herättää kansainvälisesti huomiota, täs kävi Pisasta just Italiasta tos kuuntelemassa --” (F) ”-- kyllä tää siellä on herättäny kiinnostusta, ja yks belgialainen professori kysykin, et voiks tulla TAYSiin
töihin. -- ulkomaalaiset mielellään tulee kattomaan rakennusta ja uudentyyppisiä toimintamalleja.
Et se lähestymistapa, joka meillä on, se on sellanen, joka kaikilla länsimailla jollakin tavalla pitää
ratkasta. Et sillä tavalla mä nään, et tällä on laajempaakin kiinnostusta.” (G)
Innovatiivisuutta edistävät projektiorganisaatiot ovat Virtasen (2009, 237) mukaan oppivia organisaatioita, jotka kykenevät uusiutumaan tehtävien ja tavoitteiden muuttuessa, ja niissä työskentelee
usein hyvin kunnianhimoisia ja oppimishaluisia ihmisiä. Uusien innovaatioiden kehittäminen projekteissa on erittäin merkittävää organisaation tulevaisuuden kannalta (Dvir & Shenhar 2011, 19).
6.3.2.5 Taloudellinen onnistuminen
Liiketoiminnallinen menestys on tärkeää kaikkien projektien onnistumiselle (Shenhar & Dvir
2007a). Projektivastaavat pitivät hankkeitaan taloudellisesti kannattavina, ja ensimmäisiä tuloksia
on jo nähtävissä: ”Niin, että onko ne haulit, mitä on käytetty uudistuksen tekemiseen, niin tuottaneet
70

enemmän hauleja? Meidän tuottavuuslukujen perusteella niin meidän tuottavuus on parantunut
näiden kolmen vuoden aikana.” (I) ”-- tuotantoluvut nousi tollaset 20–25 %, mut ei ne tiedä, onks
ne tän projektin taikka jonkun muun takia, mutta positiivista tulosta.” (F) Havaitut muutokset eivät
aina johdu yksinomaan ko. projekteista; nettomuutoksia ei ole selvitetty (vrt. Virtanen 2009, 133).
Projektien talousvaikutuksia ja panos-tuotos-suhdetta oli vaikea arvioida, laskennallinen kustannushyöty-analyysi oli tehty vain kolmelle projektille. ”-- tosi vaikeetahan on tällasta laatutyötä laskee,
et minkälainen taloudellinen hyöty siitä on. -- Mut sanotaan, että toi satsaus, joka tohon laitettiin,
on kyllä mun mielestä mahdollisimman pieni saataviin hyötyihin nähden.” (C)
Tuottavuutta on vaikea arvioida lyhyellä aikavälillä tai heti projektin päättymisen jälkeen (vrt. Lehtonen & Lehtonen 2008; Shenhar & Dvir 2007a): ”-- kun se on tän vuoden alusta, niin ei vielä nähdä sitä tuottavuusvaikutusta. Ehkä vuoden päästä voidaan arvioida sitä.” (D) ”Ja ainahan, kun
uutta toimintaa alotetaan, niin olettamus on, et se ei tuota heti alussa, ja nää sijotukset syö niitä
tuloja siitä alusta. Mut kyl mä nyt näkisin, et aika kivasti se on lähteny.” (E)
Monien projektien taloudelliset odotukset kohdistuivat tulevaisuuteen: ”-- tällä on kovat taloudelliset tavoitteet. Eli kyllä toteutuessaan tämän pitäisi olla erittäin kannattava.” (A) ”Siis tarkotuksenahan on, jos nyt aatellaan laajemmin sosiaali- ja terveydenhuoltoa, koko kuntataloutta, -- eihän
me näin voida jatkaa, et meidän on pakko nostaa työn tuottavuutta ja tavallaan tehdä vähemmällä
enemmän, et samalla henkilöstöllä tehdä enemmän töitä 10 vuoden päästä, et eihän nää organisaatiot muuten pyöri. -- Vähemmällä enemmän, että kyl me samalla porukalla pystytään hoitaan vähän
enemmän asioita, että sellasta virettä vähän on, että siihen päästään. Se on näkyvissä nyt jo.” (F)
Projektin taloudellinen tehokkuus arvioitiin hyväksi, vaikkei sitä ollut aivan suoraan pystyttykään
laskemaan missään projektissa. Kustannuksia ja tuotoksia seurattiin ja niistä raportoitiin lähinnä
ohjausryhmille. ”Viivanalusjohtaminen”, kustannusten seuraaminen ja karsiminen ei silti saanut
kannatusta kaikilta; tärkeintä on saada henkilöstö mukaan suunnittelemaan ja innovoimaan: ”Meidän pitää pystyy luottaan siihen, että me kaivetaan sitä hukkaa ja turhan tekemistä pois, ei tehdä
päällekkäisyyksiä. Nostetaan sitä kautta sekä sen työn laatua että sitä työhyvinvointia. Että sehän
nyt eniten turhauttaa tehdä turhia asioita ja päällekkäisyyksiä. Et mä uskon, että sitä kautta tulee sit
ne talousvaikutukset. Ja et se on myös se, et miten ihmiset saadaan tekemään tota, innovoimaan –
hae tuolta rivihoitaja, että nyt aletaan innovoimaan, et miten saadaan rahaa poltettuu vähemmän,
niin eihän niist kukaan lähde mukaan. Mut jos lähtee innovoimaan, et miten saadaan tuotettua parempilaatust hoitoa ja parempilaatust työtä ja vähemmän häsläystä, ne lähtee heti mukaan.” (F)
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6.3.3 Projektin vaikutukset ja vaikuttavuus
Projektien aiotut ja ei-aiotut vaikutukset ja vaikuttavuus (= aikaan saatujen vaikutusten suhde yksittäiselle projektille asetettuihin tavoitteisiin) ovat tehokkuuden ja tuloksellisuuden ohella projektien
tärkeimpiä arviointikriteereitä (Virtanen 2009, 131 132). Kriteerit vaihtelevat mm. aikaperspektiivistä ja projektin epävarmuusasteesta riippuen (Shenhar & Dvir 2007a, 30 32).
6.3.3.1 Sisällöllisten tavoitteiden toteutuminen ja lyhyen tähtäimen vaikutukset
Selkeät tavoitteet ja niiden saavuttaminen on tärkein projektiin liittyvä onnistumistekijä (Hyväri
2006, 34). Projektien aiotut tavoitteet oli saavutettu osin tai kokonaan tai ne tullaan saavuttamaan;
haastatellut kertoivat projektiensa konkreettisista ja uudenlaisista aikaansaannoksista. Myös vaikutuksia oli jo saatu aikaan: ”Sit vielä vaikuttavuudesta, että täähän on ainutlaatunen, että tällasia
järjestelmiä ei oo missään sairaanhoitopiireissä käytössä. -- että me ollaan edelläkävijä.” (C)
Kolmessa projektissa kaikki lopputuotokset oli jo viety käyttöön ja kahdessa lähes kaikki. Keskeneräisissä niitä otettiin käyttöön vaiheittain; isoja muutoksia tehdään pienin askelin: ”Sitä viedään
vaiheittain. Voi sanoo, että hanke elää tässä rinnalla, ja se käyttöönotto elää tässä rinnalla. Eli me
mennään niin kuin rinta rinnan koko ajan.” (A) ”Me viedään sitä koko ajan käytäntöön. Meidän
tapa tehä noit workshoppeja ja kehittää sit tuolla kentällä sitä tekemistä. Mä en usko sellaseenkaan
projektin tekemiseen, et me tehään tässä pilvilinna tommoseen paksuun mappiin ja sit jaetaan se
henkilöstölle, että nyt tää alkaa ens vuonna. Et ei se kulttuuri sillai muutu. Et mä uskon, et sitä pitää vähitellen muuttaa viis vuotta. Kulttuurinmuutos kestää 10 vuotta organisaatiossa.” (F)
Osa projektien tuotoksista voidaan ottaa käyttöön vasta uusien tilojen valmistumisen jälkeen, joissain taas oli lähdetty liikkeelle käyttöönotosta: ”Mut perusperiaate on se, että me ei siirretä vanhaa
toimintamallia uusien seinien sisälle, vaan me muutetaan myös niitä toimintamalleja. Ja niitä sit
sen mukaan, mitä meil on mahdollisuuksia, testataan.” (G) ”Mehän itse asiassa lähettiin siitä käyttöönottosuunnitelman hakemisesta, kun me haettiin sitä pilottialuetta. Ja tavallaan, sehän on meille
tässä esimerkkinä, että semmosen kautta kannattaa ehkä nyt lähtee kohti isompaa ja laajempaa,
johon ei voitu suoraan hypätä, et meil on tässä tässä kohtaa poikkeava etenemistapa.” (E)
6.3.3.2 Pitkän tähtäimen vaikutukset
Laajemmat strategiset kehittämisprosessit, joiden osaksi kehittämisprojektit on luotu, olivat usein
alkaneet jo kauan ennen projektin aloittamista ja tulevat jatkumaan vielä pitkään niiden päättymisen
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jälkeen. Ilmiö kertoo Seppänen-Järvelän (2004a, 254) mukaan prosessien hitaudesta ja siitä, että
projektikulttuuri tuottaa helposti toisiaan seuraavia hankkeita, jotka eivät välttämättä ole riittäviä
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kaikki projektivastaavat olivatkin yksimielisiä siitä, että kehittämistyö jatkuu projektin jälkeen: ”Varmasti tulee olemaan paljon yksityiskohtia, joita pitää kehittää
vielä tulevina vuosina.” (I) ”-- senhän täytyy elää tän, mitä tulevaisuus tuo ja mitä tekniikka tuo
tullessaan, niin senhän pitäis mukana kehittyy ja elää.” (B) ”Ja tän perustyön päälle voidaan vasta
lähtee sit rakentaa sitä, että kun me tunnetaan niitä potilaitten tarpeita, jos me hyödynnetään aidosti sitä tietoo, mitä meillä on, niin me pystytään sitten järjestää toi toiminta niin.” (C)
Pitkällä tähtäimellä merkittävimpiä projektin onnistumiskriteereitä ovat tulevaisuuteen varautumiseen liittyvät kriteerit, mutta niissä onnistumista voidaan arvioida aikaisintaan vasta noin kolme–
viisi vuotta projektin päättymisen jälkeen (Shenhar & Dvir 2007a, 29–31). PSHP:n projekteihin
liittyi paljon erilaisia tulevaisuuden odotuksia. Niiden uskotaan vaikuttavan mm. rekrytointeihin,
hoitotyön laatuun, tehokkuuteen ja työhyvinvointiin (vrt. kpl 6.3.2.3): ”-- ja mä uskon, et sil on vaikutusta sitten meidän työnhakuihin, et me voidaan olla siinä mielessä kiinnostavampi työpaikka. -kaikella täntyyppisellä toiminnalla pitää olla vaikutusta siihen, että työn laatu kehittyy ja parantuu.” (E)”-- ne säästää tolla jonku 500 hoitopäivää osastolla. -- Saadaan vuorokaudessa suurempi
osa leikattua kun aikasemmin. Työn laatu.” (F) ”Tällä hetkellä hoitotakuu toteutuu -- työhyvinvointi on parantunut tän hankkeen puitteissa. Jossakin kohdassa on sitten huonontunutkin toki.” (I)
Pitkällä tähtäimellä projekteilla uskotaan olevan taloudellista vaikuttavuutta (vrt. kpl 6.3.2.5): ”Ja
tänä päivänä sitten, kun nää tuottavuus- ja taloudellisuusodotukset on myös voimakkaat, vahvat,
niin kyl näkisin, et tällä panostuksella voitais paremmin myös siihen vastata.” (E) ”Nyt meidän
pitäis saada mietityksi ja pohdituksi se, että miten sillä samalla rahamäärällä, vaikka ei saataisi
yhtään lisääkään, niin voitasiin tuottaa paremmin terveyttä. Ja se on niinku mä sanoin, niin se on
iso kysymys, et siihen menee vähän aikaa. -- Ja paitsi sitä, että paljonko rahaa kuluu ja paljonko
suoritteita tehdään, niin myös se, mikä sen oikea vaikuttavuus on. Se, että tehdään jotain suoritteita
niin sehän ei oo tae yhtään siitä, että onko ne oikeita suoritteita tai vaikuttavia suoritteita.” (G)
Myös organisaation potilaslähtöisyyden, potilasturvallisuuden sekä potilaiden saaman tutkimuksen
ja hoidon uskottiin paranevan PSHP:ssä (vrt. kpl 6.3.2.2): ”Et pitkällä tähtäimellä mä ajattelen
niin, et meillä ei täällä enää potilaat pallo hukassa ihmettele, et mihin ne menee seuraavaks tai ne
ei pyöri täällä ympyrää, että siis missä on oikee ovi. Et kun ajatellaan, et tää kääntyy vähitellen
byrokraattisesta, sisältäpäin rakennetusta yrityksestä siihen, että se onkin ulkoopäin lähtevää se, et
miten rakennetaan. Ja ulkoopäin tarkotan nyt niitä potilaita. Et me ei rakenneta tätä juttua niin,
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että meidän mielest tää on näin, vaan se että se aidosti mahdollistaa sen, et me palvellaan näitä
henkilöitä, meidän täytyy kuunnella niitä, ja me rakennetaan tää prosessi siitä lähtökohdasta.” (C)
”-- paranee entisestään, potilasturvallisuus kaiken kaikkiaan, henkilöstön hyvinvointi on parempaa
ja sitte tää perhenäkökulma on otettu joka vaiheessa huomioon, sillä voi olla vaikka kuinka kauaskantoisia vaikutuksia, mitä me ei edes tiedetä. -- Et kyl, kyllä mä aattelisin, et tää tekee niille hyvää
verrattuna nykyiseen.” (H) ”Mä aattelen, että parhaimmillaan, ja että tavoiteltavaa on, että potilaat saa täällä erittäin hyvää tutkimusta ja hoitoo, jota toteutetaan niin, että veromarkkoja käytetään säädyllisesti.” (I)
Kysymykseeni ”Missä ollaan 10 vuoden päästä?” sain vastaukseksi visioita tulevasta toiminnasta,
joka tulee muuttumaan paitsi asiakkaiden, myös työntekijöiden, hoitomenetelmien sekä toiminta- ja
johtamismallien osalta: ”Uskon, että meil on parempia vaihtoehtoja tarjolla, ja enemmän ikään
kuin kilpailua myös tällä alueella. Mä uskon, että 10 vuoden päästä meidän työssä olevat työntekijätkin on eri tavalla orientoituneita.”(A) ”-- voi tulla semmosia innovaatioita, joista meillä ei oo
hajuakaan, mitä ne on.” (G) ”Mä luulen, et meidän sairaanhoitopiirin toimintamallit, johtamismallit, tulee vähän muuttuun, ja mä väitän, et se on osittain meidän ansioo.” (F)
Tulevaisuuden visio vastaa Virtasen (2009, 75) esittelemää asiakkaille lisäarvoa tuottavaa prosessiorganisaatiota, jossa asiakasnäkökulma on vastuutettu organisaation ylimmille portaille asti ja joka
tähtää lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Projekteilla on organisaatiossa suuri strateginen merkitys,
ja niiden asema ja sisällöt määräytyvät asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Projektit ovat väylä organisaation uudistumiseen, ja niillä mahdollistetaan sen menestyminen tulevaisuudessa (mts. 76).
6.3.3.3 Projekti oli tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi
Kahdeksan vastaajaa yhdeksästä oli sitä mieltä, ettei samoja tuloksia olisi voitu saavuttaa ilman
projektia, sillä isot hankkeet ovat vaikeasti hallittavia ja vaativat rakennetta ja työkaluja onnistuakseen: ”Ei ainakaan näin kokonaisuutena, ehkä korkeintaan sillain, että jotain pieniä osa-alueita -Ei semmost ois voinu hallita.” (A) ”-- vaikka se syöte oliskin joku muu ku hanketyöskentely, niin mä
luulen, että se kuitenkin täytyis organisoida jonkunlaiseksi hankkeeksi. Et sitä on vaikee hallita ja
hallinnoida, jos ei siinä oo jotain rakennetta ympärillä.” (E) ”Mä aattelen, että tämmöstä tulosta
ilman tätä hanketta niin ei olis taatusti tullut. Jotakin muutosta olis tapahtunu, mutta et hankkeessa
on kuitenkin se idea, et on tavoite, jolla lähdetään muokkaamaan maailmasta jonkun tietyn tavoitteen mukaista, tietyssä aikajänteessä ja tietynlaisilla tämmösillä laatutyökaluilla. Laatutyökalujen
käyttö niin se parantaa projektin läpiviemisen ja valmistumisen edellytyksiä.” (I)
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Projektien toteuttamiseen tarvitaan rahaa sekä tekijöitä: ”Ei, kyllä siihen täytyy rahaa varata.” (C)
”-- mulla on vahva käsitys tullu monien projektien tekemisen kautta, että kyllä se onnistuminen vaatii tähän sen panostuksen ja sen projektoinnin ja sen otsikon ja jonkun henkilön, joka vahtii ja tekee
ja sillai. Ei siihen ole teoreettisia esteitä, mutta siihen on usein sellasia käytännön esteitä.” (D)
”Mä epäilen, että ei. -- kun ihmisillä on paljon töitä, että tämmönen asia olis hoitunu niillä täällä
töissä olevilta oman toimen ohessa. Jos se ois onnistunu, nii se ois tehty. Et kyllä mä nään, et tarvittiin tämmönen projekti.” (G) ”Ei, koska tää on ihan massiivinen työ, et ei sitä.” (H)
6.3.4 Projektin toteuttamiseen liittyvät haasteet
Suurimpina haasteina pidettiin niukkoja henkilöstöresursseja (5/9 vastaajaa), muutosvastarintaa
(4/9), organisaatiosta johtuvia syitä (4/9), aikataulua (2/9) ja toimintatapamuutoksia (2/9). Yksittäisiä mainintoja saivat muutosjohtaminen ja ihmisten mukaan saaminen, projektin laajuus, muut osaprojektit ja niiden aikataulu, lääkärikoulutus, sisällöstä sopiminen ja tilattujen palvelujen saaminen.
”Kiihkeitä”, ”kammottavia” tai ”ikäviä” vaiheita oli koettu yhtä lukuun ottamatta kaikissa projekteissa, mutta niistä oli selvitty ”purjeita reivaamalla”, ja karikoista oli luovittu läpi kokemuksella.
Projektin suuntaa, aikataulua tai tavoitteita muutettiin tarvittaessa joustavasti, ja karikoista selvittiin.
Henkilöstöresurssien niukkuus ja muun työn ohella tekeminen haittasivat toteuttamista viidessä
hankkeessa: ”Ei ikinä katota sitä, et pystyyks toi ihminen tekee. -- et ei anneta aikaa, ei aidosti lasketa projekteille oikeita resursseja.” ”Meidän perustehtävä on potilastyö, potilaittein tutkimus ja
hoito -- et kuinka paljon siihen sitten on mahdollista niputtaa kehittämistyötä siihen kokonaisuuteen
sen arjen työskentelyn ohessa.” (ks. myös kpl 6.3.1.3)
Neljä projektipäällikköä koki muutosvastarinnan haitanneen projektin etenemistä voimakkaasti (vrt.
kpl 6.3.2.3): ”-- se muutosvastarinta oli yllättävää, sen kanssa piti tehdä työtä, useita palavereita.”
”Muutosvastarinta, se mikä on täs ollu tosi yllättävä, mikä on välillä vieny itteltäki tosiaan elämänilon, sellasen niinku draivin.” ”-- ne kokee uhkana selkeesti tämmösen uudistamisen.”. Muutosvastarinta liittyi erilaisiin toimintatapamuutoksiin ja vanhasta luopumiseen.
Organisatorisia haasteita aiheutui eri syistä: ”johto ei ymmärtäny”, ”ohjausryhmän toiminta olis
voinu olla vähän erilainen”, ”meidän itsenäiset päätöksenteot”, ”[organisaatio] on kankee ja vanhanaikanen, et se ei mahdollista tämmöstä innovatiivista uudistusta”. Myös tiukat aikataulut aiheuttivat ongelmia: ”-- se johtaa siihen, et me lasketaan rimaa, pudotetaan tavoitteita, koska et sä niit
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deadlinejakaan voi ylittää.” Mitä kiireellisempi projekti on, sitä suurempi toimintavapaus ja johdon
tuki projektitiimille olisi annettava (Shenhar & Dvir 2007a, 53–54.)
Organisaation sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä projektin aikana tapahtuneita muutoksia
ei kauhisteltu, vaan niitä pidettiin jopa projektin toteuttamista edistävinä: ”Sopeuttamisohjelma vaikutti, sit tilasuunnittelu ja sairaanhoitopiirin uudistamisohjelma -- on tukeneet tän hankkeen eteenpäin menemistä. Esimerkiksi uusi intranetti toimii meiän arkistona ja julkaisualustana tän hankkeen
aikana tehdyille kaikille työkaluille. Ja toisaalta sitten tää hankkeen toteutus on ollut meidän osalta
sopeuttamisohjelman toteuttamista, että tää on meiän osalta ollu sitä, et me on mietitty, et mikä
tässä meidän tekemisessä on arvoo tuottavaa ja mikä on hukkaa ja mistä kannattaisi luopua ja mikä
ei tuota potilaalle mitään järkevää, missä me yliprosessoimme asioita tai jotain muuta sellasta.”
Kaksi projektivastaavaa ei pitänyt projektiaan tavoitteiltaan eikä tyypiltään erityisen haastavana,
muiden mielestä oma hanke oli jossain määrin haasteellinen: monimutkaisuus (2/9), tavoitteen uutuus (3/9), teknologinen haastavuus (2/9), kiireellisyys (2/9), projektin sisältöasiat (2/9) ja laajuus
(2/9) aiheuttivat lisähaastetta toteuttamiseen ja projektin hallintaan. Projektipäällikön kokemus ja
tiukkuus saivat projektin tuntumaan selkeältä: ”Ei, must tää on ihan ok ja selkee. Mut toi selkeys
saattaa johtua just siitä, et kun mä oon tosiaan tehny aikasemmin.” ”-- must tää oli kuitenkin aika
selkee se lähtökohta. Ite oon hyvin sentyyppinen, et jos sovitaan, et lähetään tekeen jotain, niin tehdään sitten se, eikä lähetä muuttelemaan kesken kaiken johonkin muuhun.”
Yhtä projektia vaikeutti se, että ”-- omistajan tuki puuttu. Johto ja tää projektin omistajan tuki, siis
mä koen projektipäällikkönä sellasiksi isoiksi jutuiksi.” Myös uudenlainen tapa suunnitella aiheutti
hankaluuksia: ”Et joillekin on vaikee ymmärtää, et miks me tehdään tämmöst toiminnallist, toimintamalleja uusiks mietitään tai muuta vastaavaa.”
Haasteita lisäsi myös se, jos projekti laajeni alkuperäisestä rajauksestaan: ”Se on täällä muuten
semmonen myös kans, mitä tapahtuu koko ajan, että sitä rajausta ei pidetä. Kun sit yht'äkkiä huomataan, et täähän liittyy tähän, täähän liittyy tähän, täähän liittyy tähän. Et kun mä yritän koko
ajan pitää kirkkaana mielessä, et mutta kun meidän on nyt tehtävä tämä ja sen jälkeen voidaan. Eli
tääl on se tyyli, et lähettäis äkkiä niinku ottaa se koko elefantti kerralla ja sitte et siin ei tavallaan
hyväksytä sitä, että se projekti leviää niin pahasti, et ei tapahdu mitään.” Kokeneella projektipäälliköllä oli onneksi lääke ”elefanttitautiin”: ”Mutta siihen ois tungettu jo vaikka mitä, monta kertaa,
jos ei ois itte pitäny niitä erillään niitä asioita.” Jos uusia hyviä kehitysideoita syntyy projektin
aikana paljon, kannattaa niistä suunnitella uusi hanke myöhemmin (ks. kpl 3.3.3).
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6.3.5 Projektien organisointi ja johtaminen
Ei ole olemassa yhtä parasta organisaatiorakennetta, joka sopisi kaikkiin projekteihin ja tilanteisiin,
vaan projektit ovat uniikkeja myös rakenteeltaan; sopiva rakenne riippuu useista projektiin, organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä (van Donk & Molloy 2005, 130; Mintzberg
1990, 273; Shenhar 2001, 394). Myös PSHP:n projektien organisointi- ja johtamistavat vaihtelivat.
6.3.5.1 Kehittämisprojektien organisointi PSHP:ssä
Organisaatioon liittyvistä tekijöistä tärkeimpiä ovat ylimmän johdon tuki, selkeä organisaatio ja
tehtävänkuvaukset, projektiorganisaation rakenne ja toiminnallisen johtajan tuki (Hyväri 2006, 35).
PSHP:n projekteissa suositellaan käytettäväksi kuvion 18 mukaista rakennetta (Pommelin 2011).

Kuvio 18 Projektin organisaatiokaavion malli (Pommelin 2011, dia 62).
Kaikilla tässä työssä tutkituilla kehittämisprojekteilla oli projektin omistaja ja projektipäällikkö,
mutta muuten organisointi vaihteli. Pienimmillään projektin toteutti projektipäällikkö yksin, laajimmissa oli monitasoinen organisaatio alaprojekteineen ja asiakohtaisine työryhmineen, joissa oli
mukana kymmeniä ihmisiä: ”Tää on organisoinniltaan erittäin monitasonen sen takia, et tää on
erittäin iso ja laaja hanke.” Organisointia oli lisäksi tarpeen muuttaa projektin edetessä ilmenneiden ongelmien tai muuttuneiden tarpeiden ja toteuttamisvaiheiden vuoksi viidessä projektissa.
Myös projektien henkilöstöresurssit ja delegointitavat vaihtelivat (ks. kpl 6.3.1.3), samoin kuin se,
millaista tukea projektipäällikkö koki saaneensa johdolta: osa projekteista sai tukea riittävästi, osa
liian vähän (ks. kpl 6.3.5.5). Mallista huolimatta projektiorganisaatioita räätälöitiin PSHP:ssä hyvin
tapauskohtaisesti (vrt. van Donk & Molloy 2005, 130; Mintzberg 1990, 273; Shenhar 2001, 394).
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PSHP:n projektit olivat pääosin joustavia niin organisoinnin, aikataulujen kuin rajauksenkin osalta,
vaikka myös ”kiveen hakatun” projektisuunnitelman noudattamista esiintyi. Projektin onnistuminen
edellyttää kuitenkin yleensä adaptiivista ja joustavaa projektinhallintaa (Shenhar & Dvir 2007a).
Virtanen (2009) on jakanut organisaatioiden projektitoimintakulttuurit kahteen ryhmään: kurinalaisiin ja tavoitteisiin sidottuihin sekä joustavan analyyttisiin. Kurinalaisissa projektipäälliköt kontrolloivat projektia mekaanisesti, rationaalisen suunnittelubyrokratian oppien mukaan ja projektisuunnitelmaa kirjallisesti seuraten: projekti toteutetaan suunnitellusti, tapahtui sen aikana mitä tahansa.
Joustavan analyyttisessä kulttuurissa menettelytavat sen sijaan joustavat suhteessa projektin elinkaareen ja asetettuihin aikatauluihin, ja projektia voidaan tarvittaessa asemoida ketterästi uudelleen
niin, että projektin tavoitteet täsmentyvät ja oppiminen mahdollistuu projektin myötä. (mts. 90–91.)
6.3.5.2 Projektipäälliköt
Projektin johtamiseen liittyvistä onnistumistekijöistä kuusi merkittävintä ovat sitoutuminen, koordinointitaito, tehokas johtaminen, pätevyys, tilannejohtaminen ja muutosten johtaminen (Hyväri
2006, 35). PSHP:n projektipäälliköiden tehtäviä on esitelty kuviossa 19. He vastaavat siitä, että projekti edistyy, mutta vastuuta jaetaan myös muille: ”Täs on ollu aika monen tasoisia ja monen kokoisia asioita, niin niihin on pyritty aina löytämään sitten, sopimaan, et kenen vastuulla se on ja
millä aikajänteellä ja sitten saamaan se sitä kautta tehdyksi. Ja projektipäällikkö sitten on tietysti
aina vastuus siitä, ett ne asiat toteutuu.” Projektipäälliköistä oli myös ollut apua ja tukea toisilleen.

Kuvio 19 Projektipäällikön tehtävät Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pommelin 2011, dia 4).
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Neljässä projektissa oli päätoiminen projektin vetäjä, kahdessa osin (40–60 %) irrotettuna muista
töistään ja kolmessa oman toimensa ohella eli ”otona”. ”Otona” tekemisen katsottiin onnistuvan,
mikäli muita töitä ei ole liikaa. Projektilla tulee olla riittävästi tekijöitä, jotta se pystytään toteuttamaan (vrt. Kivinen 2011, 26). Jos muita töitä on paljon, ei projektia ehditä tekemään niiden ohessa:
”Ja sitte se mun viesti on ollu koko ajan, että sillon, kun tehään projektia, niin sillon tehään projektia. -- Sitä pidetään vähän semmosena, et sitä pitäis vaan tehdä työn ohella sitä projektityötä. Niin
ei ne tulokset kyllä voi olla, eikä se sitoutuminen, ei sitä voi revetä.” ”Projekteja tehdään omalla
väellä, ja sit jos saadaan kehityshankerahaa, niin voidaan ottaa joku lääkäri tai hoitaja vähäksi
aikaa projektille. -- Se pitäis hyväksyy, että ei nää tule, nää ei vaan synny nää asiat, et jos tehdään
joku uus juttu. Se on mun mielest semmonen puute, et ei ymmärretä, et on vanhatkin työt.”
Projektipäälliköiden saama kannustus ja palaute vaihtelivat. Joku kertoi saaneensa kiitosta ”-- oon
saanu useamman kerran positiivista palautetta, että onhan se tietysti ihan kiva kuulla, että projekti
etenee erinomaisesti, että saa ikään kuin vähän palkintoo siitä, että on hyvin hoitanu.”, kaksi projektivastaavaa koki saaneensa ”palkaksi” lisää töitä: ”Ei oo muuta, ku että sillon tällön saat kuulla,
et oot tehokas ja hyvä, ja et tää on hyvä juttu ja saat kiitosta, et täähän on tosi niinku bueno. Ja läts,
lisää töitä.” ”No lisää töitä. -- Et ei täs mitään semmosta kannustinta ole tehdä täntyyppistä työtä.
-- Mä en oo ihan varma, nyt kun tiedän, et rupeisinko mä tekeen tätä uudestaan.” Projektin vetäjää
ja tiimiä tulisi palkita projektin tavoitteissa onnistumisesta. (Shenhar & Dvir 2007a, 36).
Projektivastaavien piti itse pysyä rauhallisina ja kärsivällisinä (vrt. Stenvall & Virtanen 2007, 105):
”-- meikäläisellähän ei oo täntyyppisessä hankkeessa vara repiä pelihousujaan tai menettää malttiaan, et sitä pitää vaan se suunta säilyttää ja sen kokonaisuuden hallinta, et jos joku tulee tohon
viereen nakkeleen niskojaan, niin hänel on varaa olla sellanen.” ”-- me ollaan oltu hirveen kärsivällisiä projektiryhmänä. Eli kun on ollu sitä muutosvastarintaa -- Et me ei olla lähetty siihen tappeluun ja huutoleikkiin, mitä jossain on ollu niin uskomattomia palavereita, et on tullu naamalle
vaikka mitä, niin ollaan otettu asiat asioina ja yritetty ystävällisesti selvittää kuitenki.”
Virtanen (2009, 188 189) on koonnut yhteen projektipäälliköiltä vaadittavia taitoja ja persoonallisia
ominaisuuksia, ne ovat hyvin moninaisia: sisältöosaamista, projektiosaamista ja -kokemusta, tavoitteellisuutta, päättäväisyyttä, käsitteellisen ajattelun taitoa, huumorintajua, hyvää ihmistuntemusta ja
keskeneräisyyden sietämistä. Haastattelujeni perusteella PSHP:n kehittämishankkeiden projektipäälliköt täyttävät vaatimukset varsin hyvin. Heillä on monipuolista tiedollista ja taidollista osaamista, kokemuksellista tietoa, ihmisten ja asioiden johtamistaitoa ja innovaatiokykyä. Kokeneet
projektipäälliköt ovat arvokkaita avainhenkilöitä organisaatioilleen (mts. 66 67).
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6.3.5.3 Projektiryhmät
Hyvärin (2006, 36) mukaan projektiryhmään liittyvät tärkeimmät onnistumistekijät ovat sitoutuminen, kommunikaatio, tekninen osaamistausta ja tehokas seuranta ja palaute; esimerkiksi ryhmän
koolla ei ole vastaavaa merkitystä projektin onnistumiseen. PSHP:ssä projektiryhmäläiset olivat
pääosin hyvin sitoutuneita projektiin: ”Osalliset henkilöt on pääsääntösesti erittäin sitoutuneita,
mut täytyy sanoo, et onhan sielkin jotain marginaalisii ilmiöitä näkyny.” (A) ”-- pääsääntösesti
kaikki oli kokouksissa, joissa ei ollu erityisen hyviä kahvitarjoiluita eikä käsiraudoilla ketään pultattu kiinni pöydänjalkoihin, että pysyivät ihan siinä. Porukka oli itse asiassa sisäisesti motivoitunutta tekemään asioita sen hankkeen eteen.” (I) ”Asioita oli helppo hoitaa, ne tuli kokouksiin, asiat
eteni sillä tavalla, kun oli sovittu ja ihmiset teki sen, mitä oli aikonu tehdä.”(G) ”Ykskin varamies
tulee aina, vaikka siel olis alkuperänen tyyppikin paikalla.” (H)
Ristiriidat ja aggressiivisuus ovat tyypillisiä projektiorganisaatioille (Mintzberg 1990, vrt. kpl
3.2.4), eikä ryhmissä oltu aina yksimielisiä kaikista asioista:”Sehän ei tarkota, että siel olis oltu
kovin yksimielisiä aina kaikesta --” (I) ”On siel pääsääntösesti ihan hyvä henki, et johonkin asiayhteyteen voi näkyä joskus semmosta, et joku on enemmän jotain mieltä ja joku vähemmän, mut noin
enimmäkseen yleisesti ottaen se on ihan hyvä.” (A) ”Yhteistyö sujui muuten, vaikka kyllähän me
kaikki ollaan persoonia, et välillä kiristy tunnelma, ja mä tiedän, kun oon oppinu tuntee, et kun on
deadline tulossa, niin toi rupee kiukuttelee kohta. Siis olihan se tämmöstä, ei sille mitään voi.” (B)
”Kyl se musta projektiryhmäs aika hyvin menee. Et siel on muutama, jotka herättää keskusteluu,
pitääki olla, tai jos ei oo ketää, niin menee sit aika huonosti. Kyl se, sellasii keskusteluja, vähän
kritiikkiäkin tulee, niin ei mun nyt viime aikoina oo tarvinnu ees vastata siihen, vaan joku muu on
ottanu aloitteen ja vastannu kritiikkiin projektin puolesta.” (F)
Ryhmien koko vaihteli. Pienissä projekteissa oli pienet muutaman hengen ryhmät, jotka koettiin
hyvin toimiviksi: ”-- meillä oli tiivis ja pieni ryhmä, että vaikka se oli haavottuvakin, kun piti, yks
ihminen joutu jakautuu moneksi monessa. Mut että se oli hallittavissa, ja meillä tosiaan oli säännöllisesti joka viikko kokous ja tiedottaminen keskenämme pelas.” (B) ”-- pientyöryhmä on ollu se,
joka on valmistellut, koonnut, tehnyt valmistelevaa materiaalia, jota on voitu sitten reflektoida muilla foorumeilla joko sen vastuupariporukan tai asiantuntijaryhmän tai sitten koko henkilöstön kanssa. Ja sitten taas sieltä tulleen palautteen perusteella niin niitä asioita on kasattu eteenpäin.” (I)
Yksinkertaisimmissa projekteissa riittää yksi organisaatio ja yksi toimiva projektiryhmä. Monimutkaisemmissa projekteissa tarvitaan sen sijaan muodollista ja monimutkaista projektiorganisaatiota:
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mitä monimutkaisempi projekti on, sitä moniulotteisempi ”sateenvarjo-organisaatio” suunnittelu-,
valvonta- ja raportointityökaluineen tarvitaan eritasoisten projektin osien hallintaan. (Shenhar &
Dvir 2007a, 108–109.) Laajimmissa projekteissa oli PSHP:ssäkin erilaisia alatyöryhmiä, joissa oli
mukana jopa kymmeniä ihmisiä, aktiivista työtä teki kuitenkin vain osa: ”-- alatyöryhmiä erittäin
monta, kun niitä prosesseja, joihin nää asiat liittyy, on erittäin monta ja niissä kussakin on meiän
asiantuntijoita, ikään kuin niitä henkilöitä, joil on näis prosesseissa rooleja ja tehtäviä.” (A)
Kokousten lisäksi projektityötä tehtiin erilaisissa työpajoissa ja luovia menetelmiä apuna käyttäen:
”-- meil oli workshopit, missä toimittiin, ne oli hyviä, must ne oli oikeen onnistuneita. Meil oli asiasisällöllisii workshoppeja ja sit oli näitä -- teknisiä workshoppeja.” (B) ”Et sit se toimintamallien
suunnittelu oli semmosta, mikä tapahtu täällä klinikalla. -- Sitten me pidettiin henkilöstön kanssa
tällanen ideariihi, yks päivä, missä me mietittiin, että mitä voitasiin tehdä.” (G)
Moniammatilliset projektiryhmät olivat tyypillisiä PSHP:n projekteille (Mintzberg 1990, 249, ks.
myös kpl 3.2.4). Ryhmät koottiin työntekijöistä, johtoa ei tietoisesti aina haluttu mukaan niihin:
”Siin on hoitajia ja lääkäreitä, -- kaikki edustettuna käytännös, kaikki työpisteet ja kaikki erikoisalat edustettuna. Ja tota, projektiryhmään en ole tarkotuksella pyytänyt ihan tällästa meidän yksikön ylintä johtoa -- Koska mä nään, et heidän läsnäolo taas tappaa heidän alaistensa innovaation,
ja et ne ei uskalla olla mieltä. -- se on hyväksytty ja ymmärretään tavallaan, et ne ketä siel on, ni
pystyy sit omal tavallaan sitoutuu, mitä tehdään.” (F)
Paitsi projektipäällikön, myös projektiryhmiin nimettyjen toivottiin saavan työaikaa tehtäväänsä:
”Mä toivoisin näissä projekteissa aina, että ne projektiryhmän jäsenet, et niille aidosti eroteltais
aikaa. Niille katottais aika, et tää on teidän projektiin käyttämä aika, jollonka se ei jää pelkästään
sen vetäjän vastuulle. -- Ehkä sitä olis voinu ittekin olla sillai, et antaa niitä tehtäviä enemmän, mut
kun ei heilläkään oo työhön lisäaikaa, vaan se on niinku, siinä otona tehdään. Tulee joku pyyntö, et
nyt tulee tämmönen projekti, mutta ei mitään vähennetä, vaan se on siihen päälle liimataan niitä,
jos sä suostut tulla projektiin, niin se on sun töihis aina lisää.” (C)
Hyvärin (2006, 36) mukaan selkeä työnjako on toiseksi tärkein organisaatioon liittyvistä onnistumistekijöistä. Työn- ja vastuunjako projektiryhmän jäsenten kesken onnistui useimmissa hankkeissa
hyvin, ja ryhmän jäsenet ottivat vastuuta työstä, vaikka tekivät sitä ”otona”: ”Aika hyvin, niist on
tommonen 4–5 aika hyvin semmost vastuunkantajaa. Kyl ne ottaa. Et siin on taas se, et ne tekee
oman toimen ohella, että siin on se aika ja aikaresurssi vastaan. Sairaalas mennää aika kireellä
miehityksellä, et ei niil oo ees mahollista ottaa vapaata virkatyöstään ja tehä projektityötä.” (F)
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6.3.5.4 Ohjausryhmät
Hyvärin (2006, 36, liite 1) mukaan ohjausryhmä on neljänneksi merkittävin organisaatioon liittyvä
menestystekijä. PSHP:ssä ohjausryhmiin valittiin projektipäällikön lisäksi sairaanhoitopiirin, ao.
toimi-, palvelu- tai vastuualueen johtoa sekä mahdollisten yhteistyötahojen ja omistajakuntien edustajia. Yhdessä hankkeessa ohjausryhmänä toimi sairaanhoitopiirin johtoryhmä ja yhdessä toimialueen johtoryhmä. Toimialueen johtoryhmälle rooli sopi, mutta piirin johtoryhmän kokouksissa ei
ollut riittävästi aikaa projektin asioille: ”-- siinä onkin sen jälkeen tullu, ei ehkä pelkästään tämän
projektin osalta, vaan muidenkin osalta, et sairaanhoitopiirin johtoryhmä ei voi sinänsä toimia ohjausryhmänä. -- johtoryhmän kokouksessa pystytään käyttämään täntasosiin asioihin noin viis minuuttia per aihe. Ja sit taas tämmösen projektin kannalta et pysty esitteleen viidessä minuutissa, et
mitä oot tehny ja mitä on aikomus ja saamaan reflektointia, et onks tää hyvä, eli se ohjausryhmän
funktio ei toimi viidessä minuutissa. Ja sitten että tähän aiheeseen ois käytetty tunti tai puoltoista
sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa, niin se oli mahdottomuus.” (D) Julkisorganisaatioiden
johtoryhmien asialistojen pidentyminen on nykyään hyvin yleistä (Virtanen & Stenvall 2010, 109).
Ohjausryhmä ei saisi olla liian suuri, ja sen tulisi tuntea roolinsa: ”Ohjausryhmän kanssa niin, se oli
liian iso, siis alun perin piti olla pienempi ohjausryhmä, mutta kun alotettiin, niin sitten joku sano,
et kyllähän toikin pitäs pyytää ja kyllähän toikin ja kyllähän toikin, ja sit se vaan paisu ja paisu. -että täytyishän ohjausryhmänkin ymmärtää, mitä varten ne on, et ei se oo määrittelyryhmä. -- sit
tää toka vuosi meni paljon helpommin, jotenkin tuntu, et ne osas jo käyttäytyä sen mukaan, ku mikä
heidän rooli olikin. Et mä olin niihin ryhmiin kyllä tyytyväinen, voi sanoo näin lyhyesti.”
Ohjausyhmältä olisi kaivattu enemmän asiantuntemusta, tukea ja palautetta, ei pelkkiä aikatauluja:
”-- et nää on kuitenkin aika spesifejä asioita, ja sit jos tämmösen ohjausryhmän pitäis antaa fiksuja
kommentteja, niin niitten pitäis olla todella sisällä näissä asioissa.” Olisi myös tärkeää saada ohjausryhmä kutsuttua suhteellisen helposti kokoon aina tarvittaessa.
6.3.5.5 Johdon rooli ja sitoutuminen
Organisaation ylimmän johdon tuki on tärkein organisaatioon liittyvä onnistumistekijä, myös toiminnallisen johdon tuki on merkittävä (Hyväri 2006, 36, liite 1). Johdon tulisi ymmärtää, että hankkeet ovat tärkeitä organisaatiolle, ja mistä onnistuneet projektit muodostuvat, vain siten voidaan
saada lisää onnistuneita projekteja (Dvir & Shenhar 2011, 21). Projektit menestyvät kannustamalla,
positiivisiin asioihin panostamalla ja aikaansaannoksia kehumalla (Virtanen 2009, 150).
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Johdon sitoutuminen näkyi taloudellisena ja henkisenä tukena sekä kiitoksena: ”-- kun mä oon tehny täst ensimmäisen ehdotuksen, ni siihen suhtauduttiin myönteisesti. -- ja tää on kuitenkin saanu
pieniä panostuksia, kun meil on paljon kilpailevia aiheita, niin kyl se joku osotus on.” (E) ”-- kun
tehtiin ne linjaukset ohjausryhmässä, niin ne tehtiin sen mukaan, mitä oli sovittu. Ja sit se, jos joku
asia askarrutti, johtoa oli hyvin helppo lähestyä ja sieltä sai vastaukset ja asioita vietiin eteenpäin.
-- koko aika hyvin kannustava ja tukeva se suhtautuminen.” (G) ”-- toimialueen kehittämisrahaa
suunnattiin tähän hankkeeseen -- Ja ohjausryhmän kautta me saatiin kauheen hyvää palautetta toisaalta aina siitä, mitä me oltiin tehty ja myös sit näkökulmia ja vähän laajempaa perspektiiviä siitä,
et mihin suuntaan sitä kannattais viedä ja mihin kannattaa keskittyä seuraavassa vaiheessa.” (I)
Ohjausryhmässä mukana olleiden odotettiin viestivän projektista eteenpäin enemmän: ”-- et ei ne,
vaikka oli sovittu, et ne siellä omilla alueillaan vie asiaa eteenpäin, niin ei ne ollu kyllä vieny tai sit
oli hyvin vähän vieny tai hyvin sitte niin.” (B) Projektinomistajasta ei aina koettu olevan apua – jos
ei haittaakaan – projektipäällikölle: ”Projektinomistajan tehtävät, se on ollu yks semmonen huonosti
toimiva asia.” (B) ”Että en mä koe, että projektin omistajasta mitään haittaakaan oo ollu.” (F) Osa
haastatelluista olisi kaivannut enemmän tukea johdolta ja aikaa johtoryhmältä: ”Mää nään sen
semmosena, et kun mää yritän toteuttaa sitä strategiaa, niin mullehan pitäis antaa niitä suuntaviivoja, meenkö mä oikeeseen suuntaan, mä oon ajatellu tehdä tän näin, siis kannustaen ohjata.” (C)
Ylimmän johdon sitoutumisen katsottiin edellyttävän sitä, että se puhuu asian puolesta, ei vain hyväksy, että tehdään: ”-- että hyväksytään se, että tehdään ja että puhutaan niitten puolesta, ne on
kaks eri asiaa. Jos tämmösii toimintakulttuurin muutoskeissejä lukee teollisuudesta tai terveydenhuollosta maailmalta, nii et jos top management hyväksyy, niin ei oo riittävä tämmöseen kulttuurinmuutokseen, vaan sen pitää puhua sen puolesta.” (F)
Johdon sitouttamisen parantamiseksi ehdotettiin johtoryhmälle järjestettäviä seminaaripäiviä, sillä
organisaatiomuutos edellyttää aina myös johdon omaa muuttumista: ”-- jos ajatellaan, et strategiasta periaatteessa pitäis löytyy kaikki nää BSC-mittariston alueet, niille luodaan kehittämistarve ja
visio, ja niille visioille sit tehdään näit hankkeita ja projekteja, niin mä näkisin, et niitten tärkeys
tunnustettais niin korkeelle, että esimerkiks vaikka tietyin säännöllisin väliajoin otettais vaikka koko
sen johtoryhmän päivä tai tämmönen seminaari, jossa käytäis sen osa-alueen asioita niin, että niihin aidosti oltais tutustuttu etukäteen, mitä on tehty ja sitte, että siellä lähdettäis liikkeelle tämmösestä positiivisesta kannusteesta.” (C) ”Niitten pitäis saada semmonen herätys tähän, et pitäis olla
uudistumisen tarve selkeemmin, et niitten pitäis ymmärtää, et mitä tehdään ja miks tehdään. Ehkä
semmonen ylimmän johdon päivän seminaari tästä filosofiasta ja teoriasta, mitä me tehdään.” (F)
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6.3.5.6 Päätöksenteko projektiin liittyvissä asioissa
Suoraa ohjausta, ”pomottamista”, ei projektiorganisaatioissa tule käyttää, vaan koordinointivastuu
on projektissa työskentelevillä itsellään, ja he sovittelevat työt keskenään. Päätöksentekovalta tulee
hajauttaa sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti johtavien ja muiden työntekijöiden kesken sen
mukaan, millaisia päätöksiä pitää tehdä. (Mintzberg 1990, 250.) PSHP:ssä päätöksenteko vaihteli
asiasta ja projektista riippuen, ja sitä oli hajautettu kaikissa projekteissa – yhdessäkään ei ollut ”itsevaltiaita”. Osa päätöksistä vietiin PSHP:n hallitukseen asti, osa ratkaistiin virkamiespäätöksinä,
osasta keskusteltiin yhdessä henkilöstön kanssa ja osa päätettiin projektiorganisaation eri tasoilla:
”Ohjausryhmä teki linjauspäätökset ja niihin asioihin, mihin tarvittiin, haettiin sitten hallitukselta
päätökset.” (G) ”Ja sitten on ollu sellaisia päätöksiä, että on käyty jossakin foorumilla keskusteluu
siitä, et miten me saadaan meidän käytettävissä olevat tilat jaettua parhaalla mahdollisella tavalla,
ja siitä on käyty konsensuskeskustelua, ja sitten sen jälkeen on tehty taas virkamiespäätöksiä.” (I)
”Kaikki suunnitteluun liittyvät päätökset me voidaan tehdä ihan, et se on meidän työ.” (H)
Osa projektipäälliköistä kertoi tehneensä päätöksiä yksin tai projektiryhmänsä kanssa, osa vei asioita projektinomistajan ja ohjausryhmän päätettäviksi. Eri tilanteissa sovellettiin erilaisia päätöksentekotapoja; epämuodollinen päätöksenteko havaittiin joskus muodollista paremmaksi (Dietrich &
Lehtonen 2005, 388): ”Aika paljon mä noit päätöksii teen ja sit projektiryhmäs niitä käsitellään ja
käydään läpi, et siel me hyväksytään kaikki meidän tilasuunnitelmat ja henkilöstösuunnitelmat, et
siellä keskustellaan, ja ohjausryhmä sit yleensä kuittaa. Et kyl me siel on pyritty niitä asioita tuomaan sinne ja keskusteleen. Se on koitettu pitää sillain aika avoimena.” (F) ”Joo, se onkin aika
mielenkiintonen juttu, että kuinka paljon tässä voi projektipäällikkönä päättää, ja mikä on sitten,
millon projektin omistaja sanoo. Ja kylhän se niin on, et projektin omistaja sanoo viimesen sanan,
varsinkin talousasioissa. Sanotaan niin, et mä oon vähän semmonen ihminen, et mä en kyllä itekseni uskallakaan enkä haluakaan tehä päätöksiä, et kyllä kai mä noudatan sitä protokollaa, että sit
viedään ohjausryhmään tai kysytään siltä omistajalta.” (B)
Projektipäälliköt raportoivat projektin edistymisestä ennen kaikkea ohjausryhmälle: ”Ohjausryhmä
ei ollut mukana toiminnan suunnittelussa, lähinnä mä raportoin niistä linjauksista. Ohjausryhmältä
sai siunauksen, et kuulostaa hyvältä, et edetkää vaan siihen malliin.” Osa raportoi myös PSHP:n
johtoryhmälle tai hallitukselle sekä toimintakertomuksessa: ”Siis meil ei oo tällä hetkellä semmost
pakollist seurantasysteemiä, meil on ollu aikasemmin hyvin tarkka, mutta nyt ei oo ollu, niin me ei
olla muuta ku todettu lähinnä toimintakertomusmielessä, että mitä on saatu hankkeessa aikaan.”
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6.3.5.7 Projektin viestintä
Muutosviestintä on vaikeaa, sillä sen tulisi olla dialogista, uutta ymmärrystä ja oivallusta tuottavaa
ja innostaa muutoksen tekemiseen (Stenvall & Virtanen 2007, 75). Teknologisesti haastavimmissa
projekteissa tarvitaan paljon epämuodollista viestintää ja spontaaneja kokouksia ym. tapaamisia,
joissa voidaan jakaa kokemuksia ja ongelmia, yksinkertaisimmissa muodollinen kommunikointi ja
sovitut kokoukset riittävät yleensä (Shenhar & Dvir 2007a, 87).
Projektien viestintätavat vaihtelivat. Viidelle projektille oli tehty viestintäsuunnitelma, neljälle ei.
Käytännössä viestintää toteutettiin monia eri viestintäkanavia hyväksi käyttäen: ”-- voi sanoo, et
monia eri kanavia, monilla eri tavoilla, me ollaan kierretty johtoryhmiä, yhteistyöryhmiä, jotka on
henkilöstön ja työnantajien yhteisiä foorumeita, järjestetty infotilaisuuksia, intranetissä jne. Ja koko
ajan viestintäihmiset oli täs mukana aktiivisesti miettimässä, mitä sanomaa viedään.” (A)
Viestintä koettiin hyvin haasteelliseksi: ”Menee ja ei mee. Ei se helposti mee. Jossain kohtaa ihan
suoraan meidän foorumeilla, et vaikka me kuinka yritettäis parhaamme, niin mä tiedän, et me ei
tulla onnistumaan, koska se edellyttäis sitä, et jokainen henkilö pitäis jotenkin henkilökohtasesti
tavoittaa -- Se on vaikeeta, ja kilpailevaa viestintää on niin paljon, niitä tärkeitä asioita, joista yksittäisen työntekijän pitäis kuulla, niit on koko ajan hirveen suuri määrä.” (A) ”-- en oo ihan varma, että mikä varma informaatioo on tarpeeks. Et kun luulee, et on tarpeeks informaatioo jaettu,
niin jos vetäis sen saman ruljanssin kymmenen kertaa läpi, niin se rupeis olee aika lähellä.” (F) ”-viestintä on oikeesti hirveen haastava kysymys, ja tämmönen hallinnollinen viestintä, et miten saa
samanlaiset viestit läpäsemään tämmösen organisaation, jos on 150 ihmistä, jota se koskettaa.” (I)
Viestien uskottiin menevän perille oikein ajoitettuina ja konkreettisena, ei yleisinformaationa:
”Et tietysti sitä yleisinformaatioo voi antaa, mut se ei yleensä puhuttele sillon, kun se asia ei viel
liity mihinkään tekemiseen. Mut sit kun se tekemisenä tulee ajankohtaseks, ni se ihminen pitäis tavottaa siinä kohtaa.” (A) ”Et mä luulen, et se konkretisoituu siinä vaiheessa, kun me ruvetaan ihan
oikeesti viemään sinne, -- ni sit se niinku lähtee konkreettisen tapahtuman kautta henkilöstöön.” (C)
Sisäistä viestintää tehtiin mm. intranetin kautta, toisaalta sitoutetettiin mukana olevia henkilöitä
viestimään tahoillaan:”-- joka kokouksesta tehdään pöytäkirja, ja pöytäkirjat jaellaan sitten paitsi
tonne ryhmäläisille, niin ohjausryhmälle. Ja sittenhän ne tulee tänne nettisivuille, meillä on erittäin
hyvä toi atk-yhdyshenkilö, niin jos mä tänään lähetän, niin se on huomenaamulla täällä. -- joka
ainoolta osastolta on sitoutettu näitä ihmisiä tähän, nyt on heillekin alusta lähtien painotettu, että
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se on myös heidän tehtävä viestiä koko ajan, tuoda sieltä kentältä tänne ja täältä sinne.” (H)
”Hankkeen alkuvaiheessa nää meni erilaisten foorumeitten kautta aina yksiköitten henkilöstölle, sit
meil on ollu klinikkafoorumeita, joissa on ollu sitten jossakin vaiheessa hirveen hyvä osanotto, et
siel on ollu 70–80 meidän vastuualueen työntekijää keskustelemas näistä asioista. Meil oli PROuutiset, -- , mitkä meni sähköpostilla koko meidän henkilöstölle.” (I)
Ulkoista viestintää toteutettiin osassa: ”Ja sitten tää viestintä sen jälkeen, kun meiän omat palikat
alko olemaan jonkunlaisessa järjestyksessä, niin tää viestintäsuunnitelmassa tuli liitännäiseksi tää
ulospäin tapahtuva viestintä, et miten erityisvastuualueet, miten tän alueen eri muut yhteistyötahot
ja muut toimijat niin saavat tiedon näistä meidän organisaation muutoksista --” (I) Hankkeista oli
kirjoitettu myös paikallislehdissä. Avoimuus ja läpinäkyvyys edistivät hankkeiden toteuttamista.
6.3.6 Projektista oppiminen
Projektioppimisella on Virtasen (2009) mukaan neljä eri tasoa: yksilön, projektin, projektisalkun ja
organisaation taso. Oppimisen motiivit, tavoitteet, keinot ja mahdollistajat vaihtelevat tasosta riippuen. Yksilötasolla motiivina on ammatillinen kehittyminen, projektin tasolla sen menestyksekäs
toteuttaminen, projektisalkun tasolla hyödyn tuottaminen organisaatiolle ja sen tavoitteiden edistäminen ja organisaation tasolla organisaation menestyksen turvaaminen. (mts. 201 207.) Oppimismyönteinen organisaatiokulttuuri on projektien onnistumisen kannalta olennaisen tärkeä (mts. 100).
Haastattelemani projektivastaavat kertoivat oppineensa projektista hyvin monenlaisia asioita ja uskoivat myös projektiryhmän ja koko organisaation oppineen siitä monia isoja ja pieniä asioita, vaikka kaikilla projektivastaavilla, kuten myös useimmilla ryhmäläisillä oli aikaisempaa projektikokemusta ja -osaamista. Aiemman kokemuksensa vuoksi heillä ei mielestään ollut tarvetta osallistua
PSHP:n sisäisiin kehittämisprojektien käynnistämiskoulutuksiin, vain yhden projektin päällikkö oli
osallistunut niihin ao. projektin tiimoilta. Hän näki koulutuksen tarpeelliseksi: ”Se, mikä hyöty niissä on, niin se on varaus: se on aika ja mielentila jollekin asialle. Ja se porukka sitten käyttää sen
yhdessä varatun ajan siihen, et mitä tässä ollaan tekemässä.” (I) Koulutus arvioitiin kuitenkin tarpeelliseksi toisentyyppisissä projekteissa: ”Mä ymmärrän, et jos tuol alueilla joku lääkäri tai sairaanhoitaja rupee vetämään jotain projektia, niin on todella hyvä, et semmonen järjestetään.” (C)
Virtasen (2009, 91) mukaan joustavassa ja analyyttisessa projektikulttuurissa projektin vetäjän merkitys on suuri: hän on ihmisten innostaja ja eteenpäin opastaja. Muutosprojektin toteuttaminen perustuu onnistumisten jakamiseen, yhdessä oppimiseen ja luottamukseen (mp.). Muutoksen tekemi-
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nen vaatii uudenlaisten ratkaisujen keksimistä ja on haasteellista: ”-- jos haluaa funktio-organisaatiossa jotain näkyvää ja tuntuvaa, pitää kaataa raja-aidat, eikä olla niin tarkka sen hierarkian
kanssa. Et se semmonen epävirallinen tapa kehittää, viedä asioita, pitää kokouksia ja työpajoja,
must se toimii vaan paljon paremmin.” (F) ”-- kun vanhat systeemit puretaan, ja kun lähetään rakentamaan uutta, niin siin on hyvin monenlaisii intressejä, jotka ei välttämättä oo semmosia, että ne
loksahtelisivat ihan sulasti yhteen niin kuin legopalikat vierekkäin, vaan että siin on aika paljon
yhteensovitettavaa ja semmosta, mikä on hankalaa yhteensovittaa.” (I)
Osa projektivastaavista oli oppinut uusia asioita itsestään: ”Et mä tykkään hallinnoida tällasia asioita, et jotenkin se käy multa helposti – verkostoituminen.” (H) ”Et semmosen epävarmuuden ja
semmosen riskin, ja kaiken semmosen epämukavuuden sietokyky on harjaantunu matkan varrella.”
(I) He kertoivat oppineensa myös erilaisia käytännön asioita: ”sopimuksen sisältöön liittyvät asiat”,
”reippautta ja uskallusta”, ”uuden tuotteen käyttöönotto, sen riskinhallinta, sen organisointiin liittyvät ongelmat”, ”pöytäkirjan kirjottamisesta lähtien ja kustannuslaskentaa”.
Projektiryhmän jäsenten arveltiin oppineen mm. ”mieli matalalla” -olemista ja projektityöhön liittyvää järjestelmällisyyttä: ”-- monelle on ollu opiks, et mitä hankkeessa voi tapahtua ylipäätänsä. Ja
että sekin, että jos mennään niinku mieli matalalla, et minkälaist se on. -- Silloin, jos ollaan semmosilla alueilla, et se koskee omaa työtehtävää, työaluetta, nii nää ei oo helppoja.” (A) ”-- et joku
ihminen, joka ei ollu välttämättä tehny aikasemmin projektia, ni on kehittyny ja huomaa asioita.
Tietyst se on luonneasiakin, et joku ei vaan oo niin järjestelmällinen, no semmost järjestelmällisyyttä ja semmosta. -- että nyt tää tehään loppuun, koska tää vaikuttaa tohon ja tämmöstä.” (B)
Organisatorista oppia saatiin ”työnjaosta, toisenlaisista toimintatavoistakin”, ja siitä, että ”johtoryhmän rooli ohjausryhmänä ei ole asianmukainen”. Uutta ajatettelutapaakin oli opittu: ”Mä luulen, et ne on oppineet sen, että tämmönen yksin sen oman funktion osaoptimointi ei oo mielekästä. -Et me ollaa lähetty siitä, et ruvettas aattelee arvovirtoja, et mitä lisäarvoo tuotetaan potilaille, puhutaan tämmösistä arvovirroista. Kyl mä nyt tuol ilokseni huomasin, et yks, joka on mukana tos
työryhmäs, halus tehdä arvovirtakartotuksen yhteen potilasryhmään. Et on niinku läksyt opittu. Et
ne on hyvin tehokkaita workshoppeja, mitä me koitettiin vetää tos joku aika sitten, mihin kaikki tuli
ihan helvetin ennakkoluulosina.” (F) Yhdessä projektissa oli opittu, että poliittisia päätöksiä vaativat projektit kannattaa teettää oman organisaation ulkopuolisella.
Projektipäälliköt olivat myös käyneet kertomassa projektista muille; hyviä käytäntöjä ja kokemuksia on tärkeää jakaa, kun vastaavia toimintoja kehitetään esimerkiksi eri sairaanhoitopiireissä (vrt.
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esim. Isolauri 2011; Stenvall & Virtanen 2007, 205): ”Ne haluu kuulla, et miten henkilöstön sais
mukaan ja miten näit eri funktioita ollaa saatu yhteen, että miten niit työpajoja vedetään ja miten
niit tuloksii viedään käytäntöön.” (F) ”-- kävin monessa paikassa puhumassa, ja kyllä tää on koettu
mielenkiintosena konseptina.” (G) ”-- et ympäri suomenniemen siitä on oltu kiinnostuneita. -- Et ei
tartte kaikkien keksii jokaista pyörää uudestaan, ihan sekin ja just se, ettei mustasukkasesti vaan
pidä siitä omastaan kiinni.” (H)
Kysymykseeni ”Mitä tekisit toisin, jos nyt aloittaisit uuden kehittämisprojektin johtamisen?” sain
vastauksia mm. organisoinnista (tekisi toisin), pöytäkirjojen kirjoittamisesta (ei kirjoittaisi enää itse)
ja viestinnän merkityksestä: ”-- näissä tulee myös erilaisia tämmösiä mielikuvajuttuja, joita täytyy
sitten parhaalla mahdollisella informaatiolla ja viestinnällä yrittää jotenkin hallita. Ja siis se, et
senhän takia me ollaan niin paljon järjestetty niitä erilaisia tilaisuuksia, et me voidaan konkretisoida ja vastata suoraan kysymyksiin, että sellasen hallitseminen, että ei tehdä omaa tulkintaa tai lueta
rivien välejä ikään kuin väärin, ettei synny vääriä käsityksiä ja väärinymmärrystä asiasta.” (A)
Resusseista ja rajauksista huolehdittaisiin tiukemmin, tarvittaessa aloitettaisiin uusi projekti: ”Ja se,
että pitää tiukasti kiinni siitä, et jos tajuaa sen, -- et pitää tolla ajalla puristaa, et pitää saada tommoset tuotokset, nii ei, se ei onnistu tällä porukalla, ei tolla aikataululla, ei tolla rahalla, vaan et
me tehään nyt nämä, ja sitte se on jatkoprojekti, jos halutaan vielä noi, rajaaminen.” (B) ”Ehkä mä
projektipäällikkönä niin itse varaisin omaan kalenteriini selkeemmin aikaa sille hanketyölle, ja mä
luulen, et se sama koskee aika montaa muutakin hankkeessa mukana ollutta, joka liittyy siihen, et
tehdään oto. Mikä on se tasapaino, et mikä on muuta työtä ja mikä osa työajasta käytetään siihen
hankkeen toteuttamiseen.” (I) ”Huolehtisin resursseista paremmin, tekisin lyhyen, ytimekkään projektisuunnitelman, lyhyemmän kun aikasemmin -- pitäis olla myöskin tämmöstä tietynlaista kovuutta
enemmän mennä sanoo, eikä niellä kaikkia uusia tehtäviä, mitä tyrkätään, kun huomataan, et toi
tekeekin noita hommia ihan hyvin, niin sit sille tyrkätään niitä kahta kauheemmin.” (C)
6.3.7 Projektin onnistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Projektien onnistumista edistäneet ja estäneet tekijät vaihtelivat projekteittain; haastattelemani projektivastaavat mainitsivat vastauksissaan monia kappaleissa 3.3.2 ja 3.3.3 esiteltyjä onnistumistekijöitä (liite 4). Parhaina yksittäisinä asioina, joita ao. projektilla saatiin aikaan, mainittiin pääasiassa
erilaisia sisällöllisiä asioita, yhdessä projektissa parhaana saavutuksena pidettiin henkilöstön mukaan saamista ja yhdessä verkostoitumista. Tutkittujen projektien sisällöllisiä asioita ei ole tarkoituksellisesti eritelty tarkemmin tässä työssä (ks. kpl 6.2).
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Viisi projektivastaavaa koki onnistuneensa parhaiten henkilöstöjohtamisessa: yksi projektiryhmän
karikoitten luovimisessa, yhteistyön hakemisessa, neuvotteluissa ja keskusteluissa, yksi innostamisessa, yksi ryhmän toiminnan johtamisessa, yksi henkilöstön mukaan saamisessa ja yksi ihmissuhteissa, verkostoitumisessa ja ryhmädynamiikassa. Yksi onnistui parhaiten aikataulussa ja budjetissa,
yksi pitkäjänteisyydessä (haluaa viedä asiat loppuun) ja yksi toimintamallien suunnittelussa; yksi ei
vastannut kysymykseen. Edellisiä viittä projektivastaavaa voidaan pitää fasilitaattoreina, innostajina
(vrt. Pollack 2007) ja muutosjohtajina, jälkimmäisiä toimitusjohtajina (vrt. Müller & Turner 2010).
Projektivastaavat arvioivat kukin oman projektinsa kokonaisonnistumista viisiportaisella asteikolla:
a) erittäin hyvin, b) hyvin, c) kohtalaisesti, d) huonosti, e) hyvin huonosti. Kahden mielestä projekti
onnistui erittäin hyvin, yhden mielestä ”hyvin, taikka erittäin hyvin”, kolmen mielestä hyvin, kahden mielestä ”kohtalaisen hyvin” ja yhden mielestä kohtalaisesti. Keskimäärin ne onnistuivat hyvin.
Tärkeimpinä projektin onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä pidettiin aikatauluun (4/9), projektin
tuloksiin (3/9), taloudellisiin resursseihin (3/9), henkilöstöön (3/9), johdon sitoutumiseen (2/9), projektin organisointiin (2/9), viestintään (2/9), projektiryhmän sitoutumiseen (1/9), innostukseen (1/9),
potilaslähtöiseen suunnitteluun (1/9) sekä projektiosaamiseen ja -kokemukseen (1/9) liittyviä asioita. Yksi vastaaja mainitsi lisäksi yhteisen tahtotilan puuttumisen hanketta haittaavana asiana.
Eritäin hyvin onnistuneille projekteille oli yhteistä johdon sitoutuminen, kummankin projektin vastaava mainitsi sen ensimmäisenä: ”Musta se johdon sitoutuminen on olleellinen. Jos sitä ei olisi,
niin se ei olis näin nopeesti edenny.” (G) ”Me on saatu sairaanhoitopiirin johtoryhmä ymmärtää
meidän tarpeet, ja meille on resurssoitu ne tilat.” (H) Hyväri (2006, 36) nostaa johdon sitoutumisen
tärkeimmäksi organisaatioon liittyväksi onnistumistekijäksi. Aineiston pienuudesta huolimatta johdon sitoutuminen näyttäisi vaikuttavan hyvin merkittävästi PSHP:n projektien onnistumiseen:
”Varmaan siinä se keskeinen asia, minkä takia tää on edenny näin hyvin on, että talon johto on ollu
erittäin sitoutunut tähän, eli tuki ja kannustus on ollu alusta lähtien hyvin selkeä. Ja ohjausryhmässä on linjaukset sovittu ja niissä on pysytty, ei oo tehty toisella tavalla kun on sovittu. Ja sit se, että
mul on sellanen olo, että kaikkien tahtotila on, että tää onnistuu.”
Projektiryhmän sitoutuminen ja innostus suunnittelu edistivät projekteja; sitoutuneisuus on tärkein
projektiryhmään liittyvä onnistumistekijä (Hyväri 2006, 36). Tämä tuli hyvin esiin PSHP:ssä, sillä
työ edistyi parhaiten vaiheissa, joissa oli innostuneita tekijöitä, nk. ”kuumia pelaajia”: ”Kyllähän
projektiryhmä oli hyvin sitoutunu” (B) ”Me saatiin innokkaita ihmisiä tekemään.” (E) ”-- se meni
tosi hyvin, et henkilöstö lähti mukaan tosi innoissaan.” (F) ”-- täällä on hyvä draivi jotenkin, ett
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täällä on innostusta.” (G) ”-- kehittämisryhmät on olleet suorastaan kuumia pelaajia, et ne on olleet tosi innostuneita siitä ja vieneet sitä kauheen pitkälle ja olleet sillain hirveen valmiita radikaalistikin uudistaan toimintatapoja. Sitä on ollu hieno kattoo. Ja sit joku sellanen kohta, kun on tuntenu, et iso ryhmä on ottanu tämän asian onnistumisen jotenkin vastuulleen ja kantaakseen, ja sen on
tuntenut suorastaan fyysisenä kokemuksena -- et ihmiset on olleet sitoutuneita.” (I) Yksi koki projektin edenneen ”vuoristorataa” (vrt. Stenvall & Virtanen 2007, 51): ”Ja kyllä melkein jokasen kokouksen jälkeen tuntuu, et taas saatiin tosi paljon aikaseks, vaikka siten taas, kun mä oon yksin tuol
huonees, nin mä aattelen, et mä en ehdi millään. Et se menee vähän vuoristorataa.” (H)
Aikataulun venyminen koettiin kolmessa kohtalaisesti tai kohtalaisen hyvin onnistuneessa projektissa (A, C, E) onnistumista heikentävänä asiana. Aikataulussa pysyminen edisti yhden onnistumista: ”No se meni aikataulussa, sillä saavutettiin ne tavoitteet, se listas ne, ja niitä ollaan nyt toimeenpanemassa. Eiköhän siinä oo kolme hyvää syytä.” (D) Tuloksiin oltiin tyytyväisiä toisessakin
projektissa. Yhdessä käytettävyysongelmien arvioitiin heikentävän projektin onnistumista. Aikataulun ja muiden ”rautakolmion” tekijöiden (ks. kuvio 1) onnistuminen on tärkeää projektinhallinnan
onnistumisen osalta, mutta ei ratkaise projektin onnistumista.
Riittävät taloudelliset resurssit edistivät kolmen projektin henkilöstöresurssointia ja sitä kautta niiden onnistumista: ”-- et meillä oli rahaa tarjota noille alueille, et ne pysty irrottaa sitä väkee.” (B)
”-- varmaan se, et mä oon saanu ulkopuolista rahaa -- Mä luulen et se on vieny jonkun verran
eteenpäin kans.” (F) ”Se, että tähän palkattiin ekstraihminen viemään projektia eteenpäin, kuitenkin tää on näin nopeesti viety läpi, näin iso hanke, niin se, ois se varmaan menny. Mut kyl se varmaan edesautto sitä, et se eteni aikataulun mukasesti.” (G)
Kahden projektin onnistumista edisti se, että muutosta vietiin henkilöstöstä lähtien ”alhaalta ylös”,
eikä organisaatiolähtöisesti ”ylhäältä alas”: ”henkilöstö on valmis siihen” (I) ”-- ihmiset kokee tän
omaksensa, et ei täs o toimialajohtaja sanonu, että nyt rupeette tai sairaanhoitopiirin johdos joku
päättäny, et nyt rupeette tekemään, vaan tärkein on se, et tää lähtee meilt sisältä. -- ainoa tapa tehdä oikeeta muutosta on, et se lähtee hyvin syvältä organisaation sisältä se muutos, tarve ja alotteet,
et sen johdon pitää haistella ja tukee sitä muutosta, mikä tulee sisältä, eikä top-down käskyttää sitä
muutosta, koska ei sillon tällanen terveydenhuollon henkilöstö, ei ne mihinkään lähde mukaan.” (F)
Viestintä edisti yhden projektin onnistumista, toisessa sen vähäisyys saattoi heikentää onnistumista.
Onnistunut organisointi edisti yhden hankkeen toteuttamista, mutta oli haasteellista toisessa. Projektiosaaminen ja -kokemus auttoivat osaltaan yhden projektin valmiiksi saamista.
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6.3.8 Strategisten tavoitteiden ja projektien onnistumisen arviointi
Projekteilla toteutetaan organisaatioiden strategisia tavoitteita, ja projektien onnistumisella on siksi
erittäin suuri strateginen merkitys. Se, miten strategisten projektien onnistumista tulisi arvioida, on
kuitenkin osoittautunut hankalaksi monissa organisaatioissa, myös PSHP:ssä. Tässä kappaleessa
etsitään uudenlaista ymmärrystä ja ratkaisuja yhteen työni keskeisimpään tutkimuskysymykseen.
6.3.8.1 Projektit PSHP:n strategian toteuttamisvälineenä
Seitsemän projektin nähtiin toteuttavan ja konkretisoivan strategian tavoitteita hyvin tai erittäin hyvin, kahdella oli yhteys siihen (liite 4): ”-- tietysti se on tän sairaanhoitopiirin strategian mukaista,
että tääl on tämmönen fokussairaalastrategia.” ”-- meidän toiminta tän hankkeen puitteissa niin se
a) toteutti meidän toimialueen tulevaisuusohjelmaa, joka taas sitten b) toteuttaa sairaanhoitopiirin
strategiaa ja sitä kautta se on ollut sellasta toimintaa -- tavoitteitten mukasta.”
Vastauksissa viitattiin myös PSHP:n uuteen strategiaan ja arvoihin: ”No nythän ollaan juuri strategiaa muuttamassa, ja sinne ollaan laittamassa potilas keskiöön, että toi mitä mä äsken sanoin, eiköhän se oo ihan yks yhteen.” ”Meilhän on PSHP:ssä arvot, miten me toimitaan, ja sitten on strategia, mut jos sä meet kyseleen tuolta käytäviltä, niin kukaan ei niitä arvoja tunne työntekijöistä,
mikä on must aika kummallista organisaatiossa. Meil tää homma lähtee aika pitkälle siitä, et meil
on nää arvot, ja sitten meil on nää meiän toimintaperiaatteet, jotka tukee arvoja, ja sit meil on nää
tämmöset työkalut, menetelmätyöpajat, millä me taas opetetaan meidän periaatteita ja PSHP:n
arvoja henkilöstölle, ja nää on ne tavat, millä me kehitetään meiän toimintaa. Ja taas sillä me saadaan taas tuloksia, henkilöstön hyvinvointi saadaan eli ihmisen kunnioittaminen paremmaks ja potilaan oleminen paremmaks -- yhteiskuntavastuullisuus, saadaan tehtyä parempaa laatua halvemmalla. Henkilöstö sit hahmottaa sen tekemisen kautta organisaation arvot ja meidän toimintaperiaatteet, et meil on potilasvirtaorientaatio, me ollaan potilaskeskeisiä, yhteiset työtavat, stardardoidaan meidän tekeminen ja jatkuvan parantamisen toimintamalli, potilasturvallisuus. Mikä taas tukee sairaanhoitopiirin arvoja. Eli tää on tää triangeli, missä me pyöritään. Et mun mielestä tää,
mitä me tehdään opettaa organisaation arvoja. Tällä hetkellä ne on ihan pihalla niistä.” Strategiaa
saadaan käytänössä siirrettyä tehokkaasti vain puhumalla ja fyysisissä kohtaamistilanteissa, ei vain
tekstiä paperisena tai sähköisenä jakamalla, mistä syystä projektit ovat Virtasen (2009, 144) mukaan
hyvä keino strategian jalkauttamiseen. PSHP:ssä strategian tavoitteita käsitellään yksiköiden kokouksissa; työntekijöille kahvihuone on tärkeä strategian käsittelyfoorumi (Ruoranen 2011, 141). Sitä,
miten hyvin sairaanhoitopiirin henkilöstö tuntee strategiset tavoitteet, ei ole tutkittu.
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6.3.8.2 Strategisten kehittämisprojektien onnistuminen
Jotta strategista kehittämisprojektia voitaisiin pitää onnistuneena, pitäisi sen vastaajien mukaan:
1. Tuottaa hyötyä potilaille (esimerkiksi parempaa hoitoa ja tutkimusta) (6/8)
2. Tuottaa hyötyä henkilöstölle (esimerkiksi lisätä työhyvinvointia) (5/8)
3. Tehostaa toimintaa ja sen tuottavuutta (4/8)
Yksi vastaaja liitti kaikki kolme aspektia yhteen: ”-- meil on tää potilas ja henkilöstön hyvinvointi
ja rispekti keskiössä, et kyl ne on ne, mist lähetään liikkeelle. Ja uskotaan, et se, miten me tehdään
asioita, se tuo taas kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden ja laadun paranemisen.”
Kolmen vastaajan mielestä projektin pitäisi saavuttaa konkreettiset tavoitteensa. ”Niin ja se, et ei
saa olla strategiaa strategian takia tai tehä projektia vaan projektin takia, vaan siin pitää olla ihan
konkreettiset tavoitteet, ihan oikee merkitys, niin se on näin maalaisjärjellä ajateltuna.”
Yksittäisiä mainintoja saivat myös: ”hyödyttää laajasti”, ”vie strategiaa eteenpäin” ja ”tuottaa
jotain uutta -- myöskin valtakunnassa ja mahdollisesti kansainvälisestikin, et lähetää ihan uudella
tavalla kattoo. Niin kyl mun mielestä sekin pitää olla, et se olis vaikka jo siinä paperissa, projektisuunnitelmapaperissa: mitä uutta, mitä kokonaan uutta tämä tuo tullessaan, jolloinka voitais puhua
sillai, että oltais jollain tavalla edelläkävijöitä.” Dvir ja Shenhar (2011, 19) korostavat uudessa
artikkelissaan onnistuneen projektin innovatiivisuutta ja sitä, että projektin lopputuloksella on suuri
merkitys ao. toimialalla ja että se stimuloi muita seuraamaan jalanjälkiään.
Kahden vastaajan mielestä ei voi olla yhdenlaisia kriteereitä kaikille hankkeille. ”Et jos hankkeen
tarkotus on esimerkiks kuvata joku tilanne, et se on pelkästään se tavote, et saadaan se nykytila
oikein kunnolla selvitettyä, niin se voi olla, että se on vaan se kriteeri, jolla sitä voi arvioidaki.”
”-- sellasta onnistumista voidaan tällasessa strategisessakin projektissa ihan eri tavalla siitä projektista riippuen mitata, et se on hyvin, hyvin, hyvin paljon projektikohtanen se asia. Esimerkiks
tässä projektissa niin se mittaamisaika on niin mahottoman pitkä, et sä et pysty vieläkään sanoo, et
onnistuko se, koska sitten kun on ison asian alkuasiasta kysymys ja toteemisesta ja näyttämisestä, ja
sitten siitä tehdään seuraava ja siitä seuraava ja se lopputulos on tuolla, niin siitä katoo se suora
yhteys, koska niillä jatkoilla on myös merkittävää vaikutusta.” Kriteerit vaihtelevat mm. projektityypistä ja aikaperspektiivistä riippuen (Shenhar & Dvir 2007a, 30 32; Virtanen 2009, 197 198).
Tällä hetkellä PSHP:ssä ei ole käytössä projektien onnistumisen arviointikriteerejä: ”No se mikä
tietysti täälläkin ja varmasti monessa muussakin paikassa on aiheuttanu keskeisesti kritiikkiä, on se,
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että miten niitä arvioidaan pidemmällä aikavälillä. Ja tietysti ensinnäkin aina tällasta kehittämishanketta tehtäessä pitäis miettiä myöskin se, et onks sitä arvioitavissa jälkikäteen ja koska ja miten.
-- Kyllä siinä joitain arviointeja on, niitä loppuraportteja arvioidaan ja sitä toimeenpanoa arvioidaan vielä vuosi myöhemmin kysymällä, et no mitäs saitte tällä aikaan ja meniks nää nyt käytäntöön jne. Mut et sitä arvioitais systemaattisemmin ja joillain mittareilla, jotka olis rakennettu sinne
jo projektisuunnitelmaan aluks, niin sitä on vähän.” Esitän johtopäätösosassa (ks. kpl 7.2) tutkimuksen pohjalta nousseita uusia kriteereitä strategisten projektien onnistumisen arvioimiseen.
6.3.8.3 Strategisten tavoitteiden toteuttamistavat
Strategian tavoitteita voitaisiin haastateltujen mielestä toteuttaa muutenkin kuin kehittämisprojekteilla, esimerkiksi tutkimuksena tai tuotekehittelynä, pienimuotoisempina miniprojekteina ja pilotteina, määräyksinä, sopimuksina ja osana normaalia työtä ja johtamista: ”-- isompia asioita, jotka
vaatii ilman muuta projektoinnin, jotta se menee eteenpäin, tai jonkun henkilön irrottamisen siihen
miniprojektiinkin. Mut että onhan meillä paljon semmosiakin asioita, jotka vaan otetaan käyttöön
ilman projektia. Katotaan, sovitaan virkatyönä asiat ja tää toteuttaa nyt tätä osioo, ja nyt pannaan
toimeks ja se on siinä.” ”-- tuotekehittelyä, joka ei olis niin hanketyöskentelytyyppisesti organisoitua tai mietittyä. Vois olla esimerkiks jotenkin kevyemmin organisoitua. Että ne työskentelytavat ei
tarvis olla niin raskaat, ja siitä huolimatta siinä vois käyttää erilaisia menetelmiä siinä työskentelyssä ja valmistelussa.” ”Mistä tahansa asiasta, jos me halutaan muuttaa, me ensin pilotoidaan ja
katotaan, mitä me siitä pilotista opittiin ja miten jatketaan.”
Kehittämistä oli tehty myös toiminnan kehittämisenä ja esimies- ja johtamistyönä: ”Suurin osa olis
varmaan tullu toiminnan kehittämisenä muutenkin.” ”-- ihan johtamisen avulla saada aikaan muutoksia, jos kiinnitetään huomiota. Et tämmösissä isoissa organisaatioissa tuppaa olemaan niin, et
täällä koko ajan kulkee paljon informaatiota, ja sille käy samalla lailla kuin itse kunkin sähköpostilaatikossa oleville jutuille, et siel ne uppoaa ja painuu. Et jos halutaan oikeesti viedä jotain asioita,
niin sitä pitää pitää esillä ja jotenkin ilmaista, et se on meidän suunta ja et tätä me tavoittelemme.
Ja et kyl tääl on semmosia esimerkkejä, että joitakin asioita on sairaanhoitopiiritasoisesti johdettu
ja ne ovat läpäisseet koko toiminnan ilman, että se on ollu mikään kehittämishanke.”
Projektia oli pidetty jopa ”kirosanana”, ja henkilöstö oli väsynyt projektien aiheuttamaan lisätyöhön
ja jatkuviin muutoksiin: ”-- et kun aina on projekti projektin päälle, et kyllähän monia asioita on
kehitetty, ennen kun projektit oli keksitty ja voidaan sillain pienimuotosemmin ihan työn lomassakin
tehdä, että kaikkia asioita ei tarvi projektoida. Ja sit se on myös se, et henkilöstöhän alkaa olla ihan
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hirmu väsynyt, et kyllähän se mullekin ennen tätä projektia, ennen kun mä oon tähän lähteny, niin
vähän niin kun kirosana on ollu toi projekti ja varsinkin prosessi. Ja sitte kun siinä pitäis aina ottaa
se huomioon, et sitä pitäis jollain tapaa resurssoida. Se kun on niin valitettavan usein ollu, et sitte
sinne kirmataan sinne kokoukseen jostain kesken potilastyön tai puoltoista tuntia myöhässä, kun et
ehtiny, niin sitte se ei oo kauheen motivoivaa eikä palkitsevaa.”
Yhden haastatellun mielestä toiminnallista suunnittelua ei saisi ajatella projektina: ”-- ihmisten ei
pitäis antaa ymmärtää, että tää päättyy koskaan, sit ollaan jo hakoteillä tavallaan. Mun mielestä ei
pitäis puhuu projekteista. Investointiohjelma voi olla projekti, kun se investointi se loppuu joskus, -mut jos tämmöst toiminnallista suunnitelmaa ja toiminnan kehittämistä tehdään, ei saa puhuu projekteista, must se on vähän vaarallista. Tän sairaanhoitopiirin perinnehän on, et tääl tehdään ihan
hirveesti projekteja, ja ne kirjotetaan mappiin ja pannaan hyllyyn, ja sä et kuule niistä enää. Jos
tääl nyt rupee puhuu projekteista, niin se on se, miten ihmiset aina mieltää sen, et taas joku porukka
puuhastelee omiaan ja tekee projektin, ja sit se laitetaan mappiin ja katotaan seuraava.”
6.3.8.4 Strategian tavoitteiden toteutumisen arvioiminen
Strategian vaikuttavuutta pitäisi haastateltujen mielestä kysyä erityisesti potilailta ja henkilöstöltä:
”Mun mielest sitä pitäis enemmän mitata, et mikä on sen oikee vaikuttavuus tohon toimintaan. Sitähän voitais kysyä potilailta tai henkilökunnalta, mun mielestä ne on ne ehdottomat, ainakin mun
työssäni, ne tärkeimmät sidosryhmät, joilta se pitäis kysyä, eikä sillai, että no musta tuntuu, et tää
on nyt vaikuttanu näin paljon tai projektiryhmän mielestä nyt muuttu tällänen ja tapahtu tällänen ja
tällänen.” ”Joka tapauksessa jollain tapaa se pitää kysyä ruohonjuuritasolta, mutta toi mittaristo
mitä meilläkin käytetään, niin ainakin tavallisena työntekijänä kun niit on kattellu, niin jotenkin
kuitenkin sillai jollain tapaa ylimalkanen. -- ettei se jää semmoseks sanahelinäks, niin se pitäis
päästä, oikeesti päästä kysyy sieltä työntekijöitä itteltään. Hirveen helposti se strategia on sitä, et
sitä pyöritellään jossain johdossa ja luullaan, että nyt on meillä tässä hieno strategia, ja ne, ketkä
on siellä töissä, ei edes tiedä mitä tarkottaa sana strategia, saati sitten, että mitä se sisältää. Et se
on hirveen helposti kauheen kaukana siitä, mitä ihmiset oikeesti tekee.”
Strategian tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, samoin muutosten mittaamisen: ”-- yks keskeinen on
tää, et onko strategiasta vuositavoitteet olemassa, tai siis konkretisoidut tavoitteet, mille tasolle ne
tavoitteet on, niitten seuranta ja analysointi.” ”-- nykytila kuvataan aika tarkkaan, ja sit katotaan
se, et mihin ollaan tultu ja koitetaan mitata sitä muutosta ihan vaikka hyötyneliöinä tai henkilöstön
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hyvinvointina tai asiakaspalautteena -- henkilöstön, et miten ne kokee kulttuurin, johtamis- ja toimintakulttuurin, ja sit meil on nää potilashuomautukset ja asiakaspalaute -- talousmittareita --”
Tavoitteiden toteutumista arvioidaan ”värivaloilla”: ”Ja sitten meillä on värivalosysteemi nykyään,
jolla pääsis arvioimaan yhdellä silmäyksellä, et jos se on vihree, niin on menny aivan loistavasti, ja
jos se on ihan punanen, niin on menny päin honkia, ja jos se on siltä väliltä, sitä pystyy lukematta
sitä saamaan sellasen kokonaiskäsityksen.”
BSC-mittarit, joilla seurataan PSHP:n strategian toteutumista, saivat osalta kiitosta: ”Se on yks ihan
hyvä jäsennys ja tarjoo monta näkökulmaa tämmöseen todellisuuteen. Et mä aattelen, et johtamistyön näkökulmasta se on ihan ookoo.” ”-- ne on ihan kohtuullisen hyvät noin sairaanhoitopiirin
tasolla, mutta kyl me tarvitaan ja niinku meil onki meidän yksilöissä käytössä, niin muita, jotka sit
täsmällisemmin kertoo muun muassa sen yksikön palveluista tai palveluissa onnistumisesta.”
Nykyisillä mittareilla ei kuitenkaan aina pystytä osoittamaan, onko haluttu muutos saatu aikaan,
eikä tietojärjestelmistä saada tarvittavia tietoja: ”-- ei ne musta oo niin notkeita, et ne reagois näin
nopeisiin muutoksiin, mitä tapahtuu vuosittain tai viiden vuoden syklillä. Mun mielestä ne hyvin
huonosti palvelee tämmöstä muutoksen mittaamista.” ”-- asiakasmittari on 10 vuotta ollu samana,
se mittari, eikä mittaa kokonaisuutta.” ”Strategiakin voi olla kirjoitettu ja muotoiltu aika monella
eri tavalla. Ja sairaanhoitopiirissä on tietynlainen määritelty strategia, ja sitten on määritelty strategisia menestystekijöitä, ja niille tietyt BSC:n mukaiset mittarit ja niitä seurataan sitten säännöllisesti, ja se on yks tapa tsekata sitä, miten se kokonaisuudessaan toteutuu. Yks kysymys on sitten se,
että miten me saadaan tietojärjestelmistä kaikki semmonen oikea tieto, mitä me tarvitaan sen asian
seuraamiseen, niin siinä riittää vielä työnsarkaa itse kullekin.”
Mittaristossa nähtiin myös johtajuuteen ja eri näkökulmien tasapainottamiseen liittyviä ongelmia:
”-- on hirveen iso ongelma, kun siin ei oo sitä johtajuutta määritelty, et määkin voisin, niin kun mä
täytän sitä, niin mul on kolme eri johtajaa, joita mä voisin siinä ihan hyvin ajatella, jos mä oon
omassa kliinisessä työssäni. Ja sit ei oo missään määritelty, millään tapaa. Niin se on ainakin ongelma. Koska johtajuudestahan johtuu hirveen paljon asioita, et se pitäs ehdottomasti määritellä
paremmin.” ”-- jakona ymmärrän sen, et kaikkien tapahtumia pitää seurata, mut että hajaantuuko
resurssit liian tasasesti, jos pyritään tasapainoon niiden välillä.”
Erityisen haastavana pidettiin hyvien tuottavuus- ja vaikuttavuusmittarien löytämistä:” -- tuottavuusasia, täähän on aiheuttanu erittäin paljon kritiikkiä ja aiheesta juuri terveydenhoidossa, koska
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meidän tuottavuusmittarit tällä hetkellä on niitä, et me mitataan itse asiassa näitä suoritteita, kuten
poliklinikkakäyntejä, vuodeosastopäiviä, leikkausten lukumääriä jne., joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä sen lopputavoitteen eli sen vaikuttavuuden eli ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden ja
sen kanssa. Eli sitä pitäis peilata eri asiaan. Mutta yhteneväisiä mittareita tähän vaikuttavuuteen ei
oo olemassa, ei niitä oo maailmassa missään olemassa. -- sellasta yhteistä, joka soveltuis koko systeemiin, jolla nähtäis kanssa jollain värivaloilla, kuinka meidän vaikuttavuus paranee.”

6.4 Projektien onnistumiskriteerit muuttuvat ja projektimyytit murtuvat
Projektinhallinnan onnistuminen ja projektin onnistuminen ovat kaksi eri asiaa (Belassi & Tukel
1996; Cooke-Davis 2002): vaikka projekti pysyisi suunnitellussa aikataulussa, budjetissa ja saavuttaisi aiotut tavoitteet, sitä ei aina voida pitää onnistuneena. Projektin onnistumista ei siis voi mitata
pelkillä perinteisillä tehokkuuskriteereillä, vaan kriteeristöä pitää laajentaa muihin näkökulmiin.
Shenharin ja Dvirin (2007a, 26–27) mukaan tärkeimmät projektien onnistumiskriteerit ovat:
1. Projektin tehokkuus: mm. aikataulu- ja budjettitavoitteet
2. Vaikutukset asiakkaisiin: mm. asiakastyytyväisyys, hyödyt asiakkaille ja asiakasuskollisuus
3. Vaikutukset tiimiin: mm. henkilökohtainen kasvu ja tiimin jäsenten tyytyväisyys
4. Liiketoiminnallinen menestys: mm. kannattavuus, markkinaosuus ja kasvu
5. Varautuminen tulevaisuuteen: mm. uudet teknologiat ja uusien markkinoiden löytäminen
PSHP:n projektivastaavat olivat pitkälti samoilla linjoilla kriteereistä kuin Shenhar ja Dvir. Oman
projektinsa onnistumiseen eniten vaikuttaneina asioina he mainitsivat seuraavat:
1. Aikataulu (4/9)
2. Projektin tulokset (3/9)
3. Taloudelliset resurssit (3/9)
4. Henkilöstön mukaan saaminen (3/9)
5. Johdon sitoutuminen (2/9)
6. Projektin organisointi (2/9)
7. Viestintä (2/9)
8. Projektiryhmän sitoutuminen (1/9)
9. Innostus (1/9)
10. Potilaslähtöinen suunnittelu (1/9)
11. Projektiosaaminen ja -kokemus (1/9)
12. Yhteisen tahtotilan puuttuminen (1/9)
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Projektin tehokkuuteen liittyvät lyhyen tähtäimen kriteerit (aikataulu- ja budjettitavoitteet) ovat tärkeimpiä matalan riskin projektien onnistumisessa, epävarmemmissa korkean riskin projekteissa on
tärkeintä onnistua pitkällä tähtäimellä eli tulevaisuuteen varautumiseen liittyvissä tavoitteissa; tiimija asiakasonnistuminen sekä liiketoiminnallinen menestys ovat tärkeitä kaikentyyppisille projekteille (vrt. kuvio 9). Projektin onnistumiskriteerit tulee integroida osaksi projektisuunnitelmaa ja organisaation strategista hallintoa niin ylimmän johdon päätöksentekoprosessiin, projektitiimin sääntöihin kuin projektisuunnitelmaankin. Johdon ja projektitiimin toimintaa tulee seurata kaikkien ulottuvuuksien, ei vain lyhyen tähtäimen tehokkuuskriteereiden, osalta projektin aikana ja arvioida sen
päättymisen jälkeen. Heidän vastuullaan on saavuttaa menestystä kaikissa viidessä ulottuvuudessa,
erityisesti asiakas- ja liiketoimintatulosten osalta. Projektivastaavaa ja -tiimiä tulisi palkita myös
muissa kuin aikataulu- ja budjettitavoitteissa onnistumisesta. (Shenhar & Dvir 2007a, 31–36.)
Omaa onnistumistaan projektipäälliköt arvioivat toisin kuin projektinsa onnistumista: hieman yli
puolet (5/9) koki onnistuneensa parhaiten henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa, kuten projektiryhmän karikoitten luovimisessa, yhteistyön hakemisessa, neuvotteluissa ja keskusteluissa, innostamisessa, ryhmän toiminnan johtamisessa, henkilöstön mukaan saamisessa, ihmissuhteissa, verkostoitumisessa ja ryhmädynamiikassa; aikataulussa pysyminen ja tulosten saaminen oli toissijaista.
Henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita pidettiin oleellisina myös projektin onnistumisen kannalta:
projektien koettiin edistyneen parhaiten vaiheissa, joissa oli riittävästi aikaa ja innostuneita tekijöitä,
”kuumia pelaajia” (vrt. Dvir ym. 2006). Ihmisten johtamiseen keskittyneitä projektivastaavia voi
pitää sosiaalisten prosessien, osallistumisen ja oppimisen merkitystä korostavina fasilitaattoreina
(vrt. Pollack 2007) ja ”muutosjohtajina” (leaders) (vrt. Müller & Turner 2010, 444–447). Myös
”toimitusjohtajia” (managers) löytyi projektivastaavista: yksi onnistui mielestään parhaiten aikataulussa ja budjetissa, yksi pitkäjänteisyydessä ja yksi toimintamallien suunnittelussa (mp.). Projektien
hallinnassa henkilöstöjohtamista ei perinteisesti ole pidetty tärkeänä: henkilöstön osallistumisen ja
voimaantumisen on jopa katsottu haittaavan projektin kontrolloitavuutta ja lisäävän sitä kautta projektin riskiä epäonnistua. (Pollack 2007, 267–268). Projektipäälliköiden vastaukset ja toiminta antavat viitteitä siitä, että projektinhallinnan pehmeä paradigma on nostamassa päätään PSHP:ssä.
Projektien onnistumista pitäisi haastattelemieni projektivastaavien mukaan arvioida perinteisten
ajan, budjetin ja tavoitteen sijaan ennen kaikkea potilaiden saaman hyödyn ja potilastyytyväisyyden, henkilöstövaikutusten sekä toiminnan tehostamisen perusteella. Myös tavoitteiden saavuttaminen, tulosten laajempi hyödynnettävyys, strategian tavoitteiden konkreettinen edistäminen sekä pro-
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jektin tuotosten uutuusarvo ja tulevaisuuspotentiaali nousivat esiin vastauksissa. Strategisia projekteja tulisi heidän mielestään arvioida seuraavilla kriteereillä:
1. Projekti tuottaa hyötyä potilaille (parempaa hoitoa ja tutkimusta) (6/8)
2. Projekti tuottaa hyötyä henkilöstölle (lisää työhyvinvointia) (5/8)
3. Projektin tulokset tehostavat toimintaa ja sen tuottavuutta (4/8)
4. Projekti saavuttaa konkreettiset tavoitteensa (3/8)
5. Projektin tulokset ja lopputuotokset hyödyttävät laajasti (koko sairaanhoitopiiriä) (1/8)
6. Projekti vie organisaation strategiaa eteenpäin (1/8)
7. Projekti tuottaa jotain uutta (1/8)
Kriteerit ovat samansisältöisiä kuin Müllerin ja Turnerin (2010, 440) käyttämät 10 kriteeriä:
1. Loppukäyttäjän tyytyväisyys projektissa syntyneeseen tuotteeseen tai palveluun
2. Toimittajien tyytyväisyys
3. Projektiryhmän tyytyväisyys
4. Muiden sidosryhmien tyytyväisyys
5. Projektin tehokkuusvaatimusten täyttyminen (toimivuus, budjetti ja aikataulu)
6. Käyttäjien vaatimusten täyttyminen
7. Projektin tarkoituksen täyttyminen
8. Asiakkaiden tyytyväisyys projektin tuloksiin
9. Uudet työt samalle asiakkaalle
10. Vastaajan itse määrittelemien menestystekijöiden täyttyminen
Paitsi että projektinhallinnan paradigma ja onnistumiskriteerit ovat muuttumassa pehmeämmiksi,
ovat myös Shenharin ja Dvirin (Project Management Institute 2010, ks. myös kpl 3.2.5) esittämät
projektimyytit murtumassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä:
Kovaa projektinhallinta paradigmaa hyvin kuvaava ”Projektit onnistuvat, kun niiden aikataulu, budjetti ja tavoitteet toteutuvat” -myytti ei yleisemmällä tasolla pätenyt, vaan projektien onnistumista
pitäisi projektivastaavien mukaan arvioida ennen kaikkea asiakas- ja henkilöstönäkökulmista, kuten
edellä totesin.
”Hyvällä suunnittelulla luodaan hyviä projekteja” -myytti piti osin paikkansa, vaikka projektit –
myös PSHP:n kehittämishankkeet – ovatkin nykykäsityksen ja kokemusten mukaan melko ennalta
arvaamattomia ja epälineaarisia, ja erilaiset sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön muutokset vaikuttavat niihin. Kaikkea ei siksi ole mahdollista suunnitella ja vaiheistaa etukäteen projektisuunni98

telmassa. Tilanne voi muuttua, ja siihen pitää pystyä sopeutumaan ja muuttamaan tarvittaessa sekä
projektin aikataulua, budjettia että projektin tavoitteita. Projektisuunnitelman lisäksi tulisi tehdä
myös lyhyemmän tähtäimen työsuunnitelmia.
”Kaikenlaisia projekteja voidaan hallita samalla tavalla” eli “One size fits all”-myytti (ks. myös
Shenhar 2001) ei PSHP:ssä pätenyt, vaan projektien organisointi-, hallinnointi- ja päätöksentekotavat oli räätälöity aina ao. projektin tarpeisiin. Projektin koko vaikutti projektiryhmän kokoon ja projektinhallintastrategian valintaan: pienissä projekteissa riitti pieni ja tiivis, yksitasoinen projektiryhmä, pienimmillään projektipäällikkö, suurimpiin oli pitänyt rakentaa monikerroksinen projektiorganisaatio. Organisointitapaa ja työryhmiä jouduttiin muuttamaan monissa projekteissa kesken
matkan ilmenneiden ongelmien tai muuttuneiden tarpeiden vuoksi. Projektin onnistuminen edellyttää nykykäsityksen mukaan adaptiivista ja joustavaa projektinhallintaa: kun onnistumiskriteerit
muuttuvat uuden tiedon tai ympäristön muuttumisen myötä, on projektin hallintatapaa muutettava
vastaavasti (ks. mm. Shenhar & Dvir 2007a). Myös projektin tyyppi vaikutti sen organisointitapaan:
IT-projekteissa tarvittiin teknisiä alatyöryhmiä, suurissa investointihankkeissa oli tilasuunnittelua ja
toiminnallista suunnittelua varten erilaisia työryhmiä. Aineiston pienuus vaikeutti projektinhallinnan timanttiteorissa (mt.) esitetyn luokittelun (uutuus, teknologisuus, monimutkaisuus ja kiireellisyys) tarkastelua, vaikka kaikkia aspekteja esiintyikin projektien haasteita kysyttäessä. Projektivastaavan kokemus vähensi etenkin teknologista haastavuutta ja projektin monimutkaisuutta: jos projektia olisi vetänyt joku kokemattomampi, olisi sitä todennäköisesti pidetty haastavampana. PSHP:n
projektien riskinhallinnan yksi pääkohta onkin kokeneiden projektipäälliköiden käyttäminen.
Neljäs projektimyytti, ”Projektipäällikkö johtaa projektia, joku muu huolehtii projektin liiketaloudellisista tavoitteista”, (Project Management Institute 2010) piti osin paikkansa. PSHP:ssä projektipäällikön on ymmärrettävä myös projektinsa taloudelliset vaikutukset ja vastattava budjetin pitämisestä: hän määrittelee resurssitarpeet, budjetoi ja johtaa projektin resursseja (vrt. kuvio 19). Projektipäälliköt olivat tietoisia vastuustaan ja tehtävistään, vaikka osa talouteen liittyvistä päätöksistä
olikin projektin omistajan tai ohjausryhmän vastuulla.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Projektinhallinnan teorioihin ja tutkimuksiin tutustuttuani ja PSHP:n strategisista projekteista empiiristä aineistoa koottuani haluan lopuksi esittää tärkeimmät havaintoni ja kehittämisehdotukseni.

7.1 Strategisten kehittämisprojektien onnistumisen ehdot
Millaisilla ehdoilla strategian tavoitteiden toteuttamiseksi perustetut kehittämisprojektit onnistuvat?
Mitkä tekijät ovat projektien onnistumisen kannalta merkittävimpiä? Tavoitteen on oltava strategian
mukainen, selkeä ja konkreettinen. Organisaation johdon tulee tukea projektia puhumalla sen puolesta, resursoimalla sen toteuttamiseen ja antamalla konkreettista tukea. Ilman innostavaa ja monitaitoista projektipäällikköä ei kannata lähteä toteuttamaan yhtään hanketta. Projektipäällikkö puolestaan tarvitsee sitoutuneen, vastuuta kantavan ja monipuolisen projektiryhmän avukseen. Henkilöstön mukaan saaminen vähentää merkittävästi muutosvastarintaa. Projektin tulee hyödyttää asiakkaita. Jotta projekti saadaan luotsattua onnistuneesti loppuun asti ja ”iso laiva” kääntymään kohti
strategianmukaista tulevaisuutta, tulee myös muiden aineistosta ja teorioista nousseiden ehtojen
(kuvio 20) toteutua. Minkä tahansa ehdon täyttymättä jääminen voi haitata projektin onnistumista.

Kuvio 20. PSHP:n kehittämisprojektien onnistumisen ehdot kaaviokuvana.
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Projektin toteuttaminen ja onnistuminen näyttävät kaaviokuvaksi supistettuina yksinkertaisilta, käytännössä tilanne on kuitenkin monessakin mielessä hyvin vaativa. Projektit ovat useimmiten osa
laajempaa kehittämisprosessia, joka on alkanut ja joka jatkuu vielä projektin päättymisen jälkeenkin, mutta silti niille on asetettu usein tiukat aikataulu- ja tulostavoitteet, joihin pitäisi päästä rajallisin resurssein. Projekteissa toimivien pitää sietää jatkuvaa keskeneräisyyttä ja mennä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Projekteissa eletään muutosten keskellä, muutoksia tavoitellen ja muutosvastarintaa henkilöstön taholta kokien. Monimutkaisuuden ja monien yhtäaikaisten asioiden hallinta vaatii projektipäälliköltä ja -ryhmäläisiltä mm. sitoutumista, yhteistyökykyä, joustavuutta ja
sisältöosaamista. Moniammatillisissa projektiryhmissä eri ihmisten osaaminen täydentää toisiaan.
Projektien toteuttamiseen liittyi myös PSHP:ssä paljon erilaisia vaiheita, hyviä ja huonoja hetkiä,
”vuoristorataa”. Osa asioista eteni myötätuulessa innostuneiden ja ”kuumien pelaajien” ottaessa
projektipäälliköltä taakkaa kantaakseen, mutta myös monenlaisia haasteita, karikoita ja ikäviä ”mieli maassa” -hetkiä koettiin. ”Purjeita reivaamalla” projekteissa päästiin kuitenkin eteenpäin. Projektipäälliköt miehistöineen oppivat matkan varrella monia asioita, ja oppia ja kokemuksia jaettiin sairaanhoitopiirin omien yksiköiden lisäksi muillekin vastaavia projekteja johtaville ”ympäri suomenniemen” ja myös kansainvälisesti. Tämä kokemusperäinen oppi on äärimmäisen arvokasta, kun
organisaatiossa suunnitellaan uusia strategisia projekteja tai tehdään muuta kehittämistyötä.

7.2 Strategisten kehittämisprojektien arviointikriteerit
Projektien onnistumisen ja vaikuttavuuden arviointiin tarvitaan mahdollisimman konkreettiset ja
strategialähtöiset kriteerit. Tutkimukseni tulosten pohjalta PSHP:n kehittämisprojektien onnistumisen arviointiin sopivia kriteereitä näyttäisivät olevan seuraavat:
1. Projekti ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja sen tulokset hyödyttävät potilaita.
2. Projekti on henkilöstölähtöinen ja sen tulokset hyödyttävät työntekijöitä.
3. Projektin tulokset tehostavat organisaation toimintaa ja sen tuottavuutta.
4. Projektin päätavoitteet onnistuvat hyvin.
5. Käytetyt työmenetelmät ovat toimivia ja innovatiivisia.
6. Organisaation johto ja projektissa mukana olevat henkilöt ovat sitoutuneita.
7. Projekti edistää organisaation strategian toteutumista ja on sen arvojen mukainen.
8. Projektista saadaan positiivista palautetta eri tahoilta.
9. Projektin tulokset ja opit ovat hyödynnettävissä laajemminkin.
10. Projektissa syntyy uusia toimintamalleja, joista on hyötyä tulevaisuudessa.
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Kriteerien avulla olisi mahdollista laatia projektikohtainen arviointimatriisi, jossa arvioitaisiin em.
yleisten kriteerien lisäksi yksityiskohtaisempia projektikohtaisia sisältöasioita esimerkiksi PSHP:ssä
käytettävien kolmiväristen ”liikennevalojen” avulla. Melko helposti seurattavien ja arvioitavien
määrällisten mittareiden lisäksi tarvitaan laadullisia, potilaiden ja henkilöstön arvioitavia mittareita.
Niitä ei kuitenkaan saa olla liian monta, vaan mieluummin muutamia hyviä, strategian tavoitteiden
mukaan räätälöityjä ja toiminnan vaikuttavuutta mittaavia (vrt. Judgev & Müller 2005). Projekteja
arvioitaessa tulisi lisäksi erottaa toisistaan projektin hallinnan onnistumiseen ja itse projektin onnistumiseen liittyvät asiat. Projektien kokonaisonnistumisen arvioinneissa suositeltavia kriteereitä ovat
tehokkuus, tuloksellisuus, vaikutukset ja vaikuttavuus (vrt. Virtanen 2009, 135).

7.3 Projektit strategian toteuttamis- ja uudistamisvälineinä
Kehittämisprojektit sopivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategisten tavoitteiden toteuttamiseen,
kunhan ne ymmärretään osaksi laajempia ja pitkäkestoisempia kehittämisprosesseja. Projekteilla
tulee aina olla strategiaan perustuvat konkreettiset tavoitteet. Projekteja projektien vuoksi ei tule
perustaa, vaan niiden avulla tulee kehittää niitä toimintoja, jotka eivät vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja joiden suunnitteluun ei muuten olisi aikaa eikä taloudellisia resursseja.
Projektit, kuten muukin kehittämistyö tulisi tehdä organisaation omana työnä, ei kuitenkaan oman
työn ohessa, vaan projektityölle tulee antaa ”korvamerkittyä” työaikaa. Käytännön työtä tekevät ja
tuntevat terveydenhuollon ammattilaiset ovat parhaita asiantuntijoita myös kehittämisprojekteissa,
ja projektissa opitut asiat ja kokemukset jäävät omaan organisaatioon eivätkä katoa konsultin lähdettyä. Ideaaliprojekteissa käytännön työtä tekevät pääsevät välillä projektiin mukaan kehittämään
ja kehittäjät puolestaan välillä tekemään käytännön työtä. Strategisissa kehittämishankkeissa syntyy
parhaimmillaan organisaation toiminnan ja tulevaisuuden kannalta hyvin arvokkaita innovaatioita ja
uusia toimintamalleja – maailma on hankkeen jälkeen entistä parempi. Projekteja voidaan pitää
asiakaslähtöisen organisaation tuotekehityslaboratorioina (Virtanen 2009, 72).
PSHP:ssä on nähtävissä uuteen strategiseen ajattelumalliin (Kirvelä 2007, 58) siirtyminen sekä nykyisen toiminnan, kuten syksyllä 2010 käynnistetyn laajan uudistamisohjelman, että tekemieni
haastattelujen perusteella: vanhoja toimintamalleja kyseenalaistavat ”toisinajattelijatkin” ovat jo
vaikuttaneet uusiin strategisiin linjauksiin ja toimintatapoihin. Potilaskeskeisyys (potilaan hyvä palvelukokonaisuus ja turvallinen ja laadukas hoito) tulee olemaan uuden strategian (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2011b) keskiössä ja nk. fokussairaaloita nousee sairaala-alueelle uudistamisohjelman
toteuttamisen myötä. Myös projektien toteuttamiseen on jo otettu mukaan potilaita.
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7.4 Projektitkin vaativat kehittämistä, oppimista ja tukea
Se, millainen projektinhallinta- ja johtamistapa ovat toimivin, riippuu monista eri tekijöistä. ”Yhdenkoon projektien” aikakausi on historiaa, nykyiset projektit vaativat joustavaa ja muutosherkkää
suunnittelua ja projektikulttuuria. Uudenlaisten toimintamallien suunnittelussa tarvitaan uutta ajattelua ja innovaatioita myös projektikäytännöissä, vanhat toimintatavat eivät enää riitä niissäkään.
PSHP:n projektivastaavat ovat moniosaajia ja hyvin sitoutuneita omiin projekteihinsa. Heillä on
paitsi paljon substanssitietoa myös projektien johtamisessa tarvittavaa erityisosaamista: ”kovia”
johtamistaitoja, kuten projektinhallinta- ja suunnitteluosaamista ja kustannusten seurantataitoja sekä
”pehmeitä” taitoja, kuten ihmisten johtamis- ja innostamiskykyä. Projektit ovat opettaneet tekijöilleen paljon, ja on tärkeää, että projektivastaavat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja opettamaan
projekteissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä muille.
Toiminnan jatkuva parantaminen edellyttää uudenlaisia toiminta- ja viestintätapoja projekteissa
opitun kokemusperäisen tiedon jakamiseen ja tulevien projektien suunnitteluun. PSHP:ssä toteutettavat kehittämisprojektien käynnistämiskoulutukset tavoittavat nykyisin vain osan projektien vetäjistä ja projektiryhmäläisistä. Kokeneet projektivastaavat saattaisivat tutkimukseni perusteella tarvita hieman toisenlaista, ihmisten johtamiseen ja innostamiseen sekä projektipäällikön omaan jaksamiseen liittyvää ohjausta. Johdon tuen ja kannustavan ohjauksen lisäksi projektipäälliköiden toimintaa ja jaksamista auttaisi myös kollegoilta saatava vertaistuki, ideoiden ja ajatusten vaihtaminen.
Johdon sitoutumisen parantamiseksi ehdotetut ylimmän johdon seminaarit tukisivat nekin uudenlaista ajattelua ja toimintaa, sillä tulevaisuudessa ei tulla enää sairaanhoitopiirissäkään selviytymään
vanhoilla lääkkeillä, vaan uusia pitää kehittää koko ajan. Niiden kehittäjille – innostuneille ja innostaville innovaattoreille – tulisi antaa mahdollisimman laajaa tukea ja kannustusta: projektien tulisi
vaikuttaa positiivisesti paitsi potilaiden ja henkilöstön, myös projektipäällikön ja -ryhmäläisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Muutosvastarinta pitäisi saada kääntymään ”muutosmyötärinnaksi” kaikilla organisaation eri tasoilla. Projekteissa se onnistuu, kun löydetään yhteinen tahtotila ja kaikki
osapuolet näkevät saavansa muutoksen myötä parannusta ja hyötyjä nykytilanteeseen verrattuna.
Jatkossa olisi mielestäni syytä tutkia tarkemmin julkisen sektorin projektien henkilöstöjohtamista,
kannustus- ja palkitsemistapoja, projektioppimista ja -opetusta, arviointikäytäntöjä sekä projektitoiminnan uusia innovaatioita. Tulevaisuuden tekemisessä tarvitaan uudenlaista osaamista sekä kokemusperäisten tietojen ja taitojen kokoamista ja jakamista uusin, entistä luovemmin keinoin.
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LIITTEET
LIITE 1. Projektin onnistumisen kannalta tärkeimmät tekijät

Lähde: Hyväri 2006, 36
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LIITE 2. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategiset tavoitteet 2007–2012
1. Asiakassuhteet
1. lisäämme potilaan valinnanvapautta
2. kehitämme asiakas- ja perhelähtöisyyttä
3. lisäämme potilaan ja läheisten osallistumismahdollisuutta
4. varmistamme potilasturvallisuuden
5. kehitämme toimintaamme potilaspalautteiden perusteella
6. kehitämme palvelutuotantoa asiakkaiden tarpeitten mukaiseksi
2. Sairastavuus ja terveyspalvelujen tarve
1. suunnittelemme terveyspalveluja yhteistyössä asiakkaiden kanssa
2. tiedolla tulokselliseen ja vaikuttavaan terveyspalvelujen suunnitteluun
3. toimivat hoitoketjut potilaan parhaaksi
3. Palvelutuotanto, rakenteiden uudistaminen ja omistajapolitiikka
1. kohti prosessimaista palvelutuotantoa
2. sairaanhoitopiirin rooli uudistuu terveyspalvelujen tuottajana
3. sairaanhoidon palvelut ja tukipalvelut järjestetään yhtenäisellä tavalla
4. vahvaa omistajaohjausta ja ammattijohtajuutta
4. Henkilöstövoimavarat
1. henkilöstön osaaminen vastaa sairaanhoitopiirin tavoitteita
2. hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja osaamisen johtamista
3. palkkaus on kannustavaa ja tuloksista palkitaan
4. sairaanhoitopiiri on arvostettu työnantaja
5. Tutkimus, opetus ja korkeakouluyhteistyö sekä kehittämistyö
1. toiminnan uudistaminen perustuu tutkimukseen ja opetukseen
2. edistämme laaja-alaista korkeakouluyhteistyötä
3. kehittämistyö on uudistumisen voimavara
6. Uudet teknologiat
1. potilaiden hoitoa toteutetaan yhtenäisin perustein
2. uutta teknologiaa otetaan käyttöön suunnitelmallisesti
3. hoitomenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon
4. tutkimusta ja hoitoa yhdenmukaistetaan
7. Rahoitus ja investoinnit
1. kohti tuottavuutta ja kilpailukykyisiä palveluja
2. kilpailukyky perustuu palvelujen laatuun, saatavuuteen ja hintana
3. määrätietoinen ohjaus talouden perustana
4. vahvaa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta
5. suunnitelmallista voimavarojen käyttöä
6. rahoitus ja investoinnit varmistavat palvelutuotannon

Lähde: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2007a
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LIITE 3. Haastattelurunko
STRATEGISESTI MERKITTÄVÄN KEHITTÄMISPROJEKTIN ONNISTUMINEN
Haastateltavan ja kehittämisprojektin taustatiedot:
Haastateltava:
Työkokemus: ___ vuotta, josta PSHP:ssä ___ vuotta
Projektikokemus: ___ projektissa / ___ vuotta
Peruskoulutus:
Projektikoulutus:
Projektin nimi:
Projektin omistaja:
Projektin toteuttamisaika:
Projektin kokonaisbudjetti:
Projektiryhmän koko:
Projektiryhmän projektikoulutus ja -kokemus:
Dokumentteja:
Haastatteluaika ja sen kesto:
Haastattelupaikka:

Seuraavissa kysymyksissä tarkastellaan johtamasi projektin onnistumiseen vaikuttavia eri
tekijöitä sekä strategisten projektien onnistumista ja niiden arviointikriteereitä yleisemmin.
1. PROJEKTIN SISÄINEN TEHOKKUUS (Resurssit)
1.

Kerro projektin aikataulusta (ajallisista resursseista): esim. Oliko se realistinen vai tiukka?
Pysyttiinkö aikataulussa? Onnistuiko eri osatehtävien aikataulutus?

2.

Kerro projektin taloudellisista resurssista: esim. Millainen budjetti oli? Pitikö se? Riittivätkö
rahat? Mistä projektin rahoitus saatiin: PSHP + mahdolliset muut tahot?

3.

Pitikö projektisuunnitelmaa (tai työsuunnitelmaa) muuttaa projektin aikana aikataulun tai taloudellisten resurssien osalta jostain syystä? - Jos piti, miksi ja miten se vaikutti?

4.

Kerro projektin henkilöstöresursseista: esim. Projektiryhmän koko, projektiosaaminen ja kokemus? Mitä ammattiryhmiä edustavia oli mukana (moniammatillisuus)? ”Otona” vai projektissa? Oliko projektilla laadunohjaaja? Käytettiinkö ulkopuolisia asiantuntijoita?

5.

Pysyikö projektihenkilöstö samana koko projektin ajan? - Jos ei, miksi ei ja miten henkilöstömuutokset vaikuttivat?
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2. PROJEKTIN TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUS (Tulokset)
1.

Miten projektin suunnittelu ja sen tavoitteiden ja laajuuden rajaaminen onnistuivat?

2.

Miten projektisuunnitelmassa asetetut (aiotut) tavoitteet (e. uusi toimintamalli) toteutuivat?

3.

Pitikö projektisuunnitelmaa muuttaa projektin aikana tavoitteiden osalta jostain syystä?
Jos piti, miksi ja miten se vaikutti?

4.

Millaisia välittömiä tuloksia projektilla saatiin aikaan?

5.

Saatiinko projektin tuloksena aikaan muita kuin suunniteltuja (ei-aiottuja) lopputuloksia, jotain ”ekstraa”? - Jos saatiin, millaisia?

6.

Arvioi projektin asiakkaiden (organisaation sisäisiä tai ulkoisia) tyytyväisyyttä sen tuloksiin
tällä hetkellä: Vastaako uusi toimintamalli asiakkaiden tarpeita? Mahdollinen asiakaspalaute?

7.

Miten tyytyväisiä organisaation työntekijät (henkilöstö) ovat mielestäsi projektin tuloksiin?

8.

Miten tyytyväisiä mahdolliset sidosryhmät (esim. kunnat) ovat mielestäsi projektin tuloksiin?

9.

Arvioi projektin taloudellista onnistumista: Onko projekti kannattanut taloudellisesti?

10.

Arvioi projektin panosten ja tuotosten välistä suhdetta (projektin tehokkuutta): Oliko se mielestäsi hyvä vai huono?

11.

Tehtiinkö projektille kustannus-hyöty-analyysi? - Jos tehtiin, onko toteutumista seurattu?

3. PROJEKTIN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS (Lyhyen/pitkän tähtäimen vaikutukset)
1.

Onko projektin lopputuotoksille (loppuraportti) tehty käyttöönottosuunnitelma?

2.

Jos on, onko se annettu projektin omistajalle?

3.

Arvioi aikaansaatujen muutosten suhdetta projektille asetettuihin tavoitteisiin:

4.

Miten projektille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä?

5.

Arvioi välittömästi todennettavissa olevia projektin avulla saatuja (lyhyen täht.) vaikutuksia:

6.

Mitä uutta projekti on jo tuonut kohdeorganisaatiolle (PSHP / ao. toimialue)?

7.

Millä tavalla em. uutuus on parempi kuin aikaisempi toimintamalli tms.?

8.

Miten laajasti projektin lopputuotokset on tällä hetkellä viety käytäntöön?

9.

Onko jo havaittu jotain konkreettisia muutoksia projektilla kehitetyssä toiminnassa?

10.

Olisiko em. (lyhyen tähtäimen) vaikutukset mielestäsi voitu saavuttaa ilman tätä projektia?

11.

Jos olisi, perustele miten ja miksi olet sitä mieltä.

12.

Jatkuuko tämän asian kehittäminen tulevaisuudessa? - Jos jatkuu, miten?

13.

Millaisia (pitkän tähtäimen) vaikutuksia projektilla odotetaan saatavan aikaan tulevaisuudessa? Missä ollaan 10 vuoden päästä?
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4. PROJEKTIN VAIHEISIIN, YMPÄRISTÖÖN JA TYYPPIIN LIITTYVÄT HAASTEET
1.

Mitkä olivat mielestäsi kolme tämän projektin toteuttamisen suurinta haastetta? Miksi?
1)
2)
3)

2.

Mikä oli mielestäsi kriittisin vaihe projektin toteuttamisessa? Miksi?

3.

Tapahtuiko organisaation sisäisessä tai ulkoisessa toimintaympäristössä projektin aikana muutoksia, jotka vaikuttivat sen toteuttamiseen? - Jos tapahtui, millaisia ja miten ne vaikuttivat?

4.

Oliko projekti tavoitteiltaan tai tyypiltään jollain lailla erityisen haastava (monimutkaisuus,
tavoitteen uutuus, teknologisuus ja kiireellisyys)? - Jos oli, miltä osin ja miten se vaikutti projektin toteuttamiseen?

5. PROJEKTIN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN
1.

Miten projektia organisoitiin ja hallinnoitiin? Millainen projektiorganisaatio oli?

2.

Miten projektia koskevat päätökset tehtiin?

3.

Miten projektin etenemistä seurattiin ja kenelle siitä raportoitiin?

4.

Oliko organisointitapaa tarpeen muuttaa projektin edetessä? - Jos oli, miksi ja miten?

5.

Miten projektiryhmän sitoutuminen projektin toteuttamiseen näkyi käytännön työssä?

6.

Miten työn- ja vastuunjako projektiryhmän jäsenten kesken onnistui? Saivatko kaikki sopivat
roolit ja tehtävät itselleen? Miten ryhmäläisten yhteistyö sujui?

7.

Miten johdon (ml. projektin omistaja ja ohjausryhmä) sitoutuminen ilmeni käytännössä?

8.

Miten sitoutumista voitaisiin mielestäsi parantaa?

9.

Tehtiinkö projektille viestintäsuunnitelma? Miten sen toteuttaminen onnistui?

6. PROJEKTISTA OPPIMINEN
1.

Osallistuitteko projektiryhmäläistesi kanssa PSHP:n sisäiseen kehittämisprojektien käynnistämiskoulutukseen? Jos osallistuit(te), oliko se mielestäsi hyödyllinen? Jos et(te), miksi ette?

2.

Mitä itse opit tämän projektin myötä?

3.

Mitä luulet projektiryhmän jäsenten oppineen projektista?

4.

Mitä uutta oppia (koko) organisaatioon saatiin projektista? tai: Mitkä olivat mielestäsi tärkeimmät tästä projektista (koko organisaatiossa) opitut asiat?

5.

Mitä tekisit toisin, jos nyt aloittaisit uuden kehittämisprojektin johtamisen?
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7. PROJEKTIN ONNISTUMINEN
1.

Mikä oli mielestäsi paras (yksittäinen) asia, joka tällä projektilla saatiin aikaan? Miksi?

2.

Missä projektin vaiheessa työ eteni mielestäsi parhaiten? Miksi?

3.

Missä asioissa onnistuit mielestäsi itse projektipäällikkönä parhaiten? Miksi?

4.

Miten arvioisit tämän projektin kokonaisonnistumista? Onnistuiko se mielestäsi:
a) erittäin hyvin
b) hyvin
c) kohtalaisesti
d) huonosti
e) hyvin huonosti

5.

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä syytä projektin onnistumiseen / epäonnistumiseen?
1)
2)
3)

8. STRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
1.

Miten tämä projekti mielestäsi toteutti PSHP:n strategian tavoitteita?

2.

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä strategisen kehittämisprojektin onnistumiskriteeriä,
joiden tulee täyttyä, jotta projektia voidaan pitää onnistuneena?
1)
2)
3)

3.

Voitaisiinko strategiaa mielestäsi toteuttaa jotenkin muuten kuin kehittämisprojekteilla?

4.

Miten strategian tavoitteiden toteutumista pitäisi mielestäsi arvioida PSHP:ssä?

5.

Mitä mieltä olet BSC-mittareista, joilla seurataan PSHP:n strategian toteutumista? Pystytäänkö niillä mielestäsi osoittamaan, onko haluttu muutos saatu aikaan?

Lopuksi: Onko sinulla vielä jotain muuta mielessä, jota haluaisit sanoa?

Kiitos haastattelusta!
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LIITE 4. Haastattelujen yhteenvetotaulukot
TAUSTATIEDOT
Haastattelupäivä

A
16.2.-11

B
17.2.-11

C
21.2.-11

D
18.2.-11

E
16.2.-11

F
14.2.-11

G
14.2.-11

H
17.2.-11

I
9.2.-11

Haastattelun kesto
Litteroitua tekstiä
PV:n työkokemus,
josta PSHP:ssä

0:52:00
12 s.
> 30 v
> 10 v

1:00:12
15 s.
> 20 v
> 10 v

1:23:21
18 s.
> 15 v
>5v

0:53:28
14 s.
> 30 v
> 20 v

1:01:20
14 s.
> 30 v
> 10 v

1:39:15
21 s.
> 10 v
> 10 v

0:57:44
14 s.
> 30 v
<5v

1:09:23
17 s.
> 20 v
> 15 v

1:01:09
15 s.
> 20 v
> 15 v

PV:n projektikok.,
yht. eri projekteja
Projektin laajuus
Projektin tyyppi

> 10 v
> 10 p
PSHP
tietojärjestelmä
> 4 v,
kesken
PSHP:n
strateg.
tot.ohj.
> 100 000

>5v
>5p
PSHP
tietojärjestelmä
2 v,
valmis
PSHP:n
strateg.
tot.ohj.
> 100 000

> 10 v
> 10 p
PSHP
tietojärjestelmä
> 3 v,
kesken
PSHP:n
strateg.
tot.ohj.
> 100 000

> 10 v
> 10 p
PSHP
toiminnan keh.
2 v,
valmis
PSHP:n
strateg.
tot.ohj.
> 100 000

> 10 v
> 10 p
PSHP
toiminnan keh.
> 3 v,
kesken
PSHP:n
strateg.
tot.ohj.
> 100 000

>5v
>5p
TA/VA*
investointi
> 3 v,
kesken
TAYSin
uudist.
ohjelma
> 100 000

> 10 v
> 10 p
TA/VA*
investointi
4 v,
valmis
> 100 000

<5v
<5p
TA/VA*
investointi
> 2 v,
kesken
TAYSin
uudist.
ohjelma
> 100 000

>5v
>5p
TA/VA*
toiminnan keh.
3 v,
valmis
toimial.
tulev.
ohjelma
< 50 000

PO + PP +
yli 60
MA
***

PP + 4
MA

PP + 3
MA

PP +
MA

PP +
MA

PJ + PP +
MA

PP +
MA

PPx2 +
MA

*

**

PP + 1
(siht.), ei
ryhmää
**

**

**

**

**

**

Projektin kesto,
valmis / kesken
Ohjelma, johon
projekti sisältyy
Budjetti (euroa)
Projektiryhmän
laajuus ja moniammatillisuus (MA)
Projektiryhmän (PR)
jäsenten kokemus

Huomioitavaa:
kaikki 9.-21.2.2011
ks. kpl 5.2
yhteensä 10 tuntia
yhteensä 140 sivua
kaikilla melko pitkä –
pitkä työkokemus
kaikilla melko paljon
projektikokemusta
*= toimi- tai vastuualue
ks. kpl 3.1.3 Projektityypit
viisi projektia edelleen
kesken, neljä valmiita
8/9 projektia liittyy
laajempaan ohjelmaan
(ks. PSHP 2007b)
rahoitus yleensä PSHP
(kehittämis- tai investointirahaa)
osa projektipäälliköistä
otona, osa irrotettuna
töistä osin/kokonaan
melko kokematon *
kokenut **
hyvin kokenut ***

Taulukosta on poistettu haastateltujen henkilöiden anonymiteetin suojaamiseksi projektien nimet ja haastateltujen koulutustaustaa koskevat tiedot.
Lyhenteitä: PP = projektipäällikkö, PR = projektiryhmä, PV = projektivastaava, TA = toimialue, VA = vastuualue
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1. PROJEKTIN TEHOKKUUS
(aikataulu ja resurssit)
1. Aikataulu ja ajalliset resurssit (esiselvitys tms.)
2. Taloudelliset resurssit
(rahoittanut taho)
3. Projektisuunnitelman
muutokset (aikataulu/ budjetti)
4. Henkilöstöresurssit (projektilla / otona)
5. Keskeisen projektihenkilöstön muutokset
6. Moniammatillinen (MA)
projektiryhmä

A

B

C

D

E

F

G

H

I

(2006)
2007kesken
PSHP

(2008)
2009-10
valmis
PSHP

(2007)
2008kesken
PSHP

2008-09
valmis

2008kesken

(2007)
2008-10
valmis
PSHP

2009kesken

PSHP

(2007)
2008kesken
PSHP

(2007)
2008-10
valmis
PSHP
(toimialue)

aikataulu
muuttuu?

aikataulu

ei

aikataulu

PP 100 %

aikataulu
+ budjetti
PP 100 %

PP oto

PP 100 %

PP oto

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

kyllä

ei projektiryhmää

kyllä,
pieniä
kyllä
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PSHP +
muita
tahoja

PSHP

aikataulu
+ budjetti
PP 60 %

ei

ei vielä
ainakaan

ei juurikaan

PP 100 %

PP 40 %

PP oto

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Huomioitavaa:
moni työ aloitettu
esiselvityksellä jo
ennen projektia
sairaanhoitopiirin
kehittämisrahaa +
investointirahaa
useimmiten
vrt. Shenhar & Dvir
2007a
PP = projektipäällikkö
erilaisia muutoksia
eri projekteissa
vrt. Mintzberg
1990, 249

2. TAVOITTEET JA TULOKSELLISUUS
1. Suunnittelu: tavoitteet ja
laajuuden rajaaminen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Huomioitavaa:

ok

ok;
”ihan
toimiva”
ok; lähes
kaikki
toteut.
ei tav.,
järjestystä on

ok;
selkeä ja
kompakti
kaikki ei
vielä;
tulossa
ei

ei selkeä,
saattaa
laajentua
ok;
päästy
”kohti”
kyllä,
”yllätyksiä”

ok

ok

ok

ok

osa laajentunut
alkuperäisestä

ok;
”hyvällä
alulla”
ei

ok;
toteutuneet
ei

ok;
muutoksia jo
kyllä

positiivisia, vaikka
yhä kesken moni
asia
neljässä tavoitteet
muuttuneet eri
syistä

sisältö
uutta
tietoa
ei ulkoisia asiakkaita
- MVR,
negat.
palaute
kaikki
eivät
tyytyv.
kyllä

sisältö
eos

sisältö
innovaatioita
asiakkaat
ovat tyytyväisi
+/- MVR,
innostus

sisältö
uusia
toim.tap.
asiakkaat
ovat tyytyväisiä
+/- MVR,
pelot +
odotus
ulkopuol.
kiinnostus +
kyllä

ok;
vielä
kesken
kyllä,
näkökulmat
lisätty
sisältö
eos
asiakkaat
ovat tyytyväisiä
+/- MVR,
pelot +
odotus
ulkopuol.
kiinnostus +
eos

sisältö
keskustelua
asiakkaat
ovat tyytyväisiä
+/- MVR

-

ei

-

ei

kyllä

sisältöasioita
”piiloprojektisuunnitelma”
asiakastyytyväisyys
hyvä; kaikilla ei ole
ulkoisia asiakkaita
muutosvastarintaa
jossain määrin
lähes kaikissa proj.
ulkopuoliset tahot
ovat osoittaneet
kiinnostusta
projektivastaavat
arvioivat onnist.
vaikea arvioida
kesken projektin,
vaatii aikaa
vain kolmessa
projektissa tehty

ok;
toteutumassa
ei tav.,
toteutusta
kyllä
sisältö
keskustelua
ei ulkoisia asiakkaita
+/- MVR,
kritiikkiä

sisältö
keskustelua
ei ulkoisia asiakkaita
+/- MVR,
kriitikkiä

8. Sidosryhmätyytyväisyys

-

-

9. Taloudellinen onnistuminen: kannattiko tehdä?
10. Pano-tuotos-suhde

kyllä

kyllä

alkuper.
tavoite
laajeni
ok;
vielä
kesken
kyllä,
tavoitteet laajent.
sisältö
innovaatioita
ei ulkoisia asiakkaita
+ kiitosta
henkilöstöltä
ulkopuol.
kiinnostus +
kyllä

-

11. Kustannus-hyöty-anal.

kyllä

kuluja
seurattiin
ei

hyvä;
kokemus
auttoi
ei

2. Projektin suunnitellut
(aiotut) tavoitteet
3. Projektisuunnitelman
muutokset (tavoitteet)
4. Välittömät tulokset
5. Projektin ei-aiotut lopputulokset, ”ekstrat”
6. Asiakastyytyväisyys
7. Henkilöstön tyytyväisyys:
MVR = muutosvastarinta

ei

erittäin
kannustavaa
- MVR,
negat.
palaute
ulkopuol.
kiinnostus +
kyllä
tulev.
odotuksia
ei vielä
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ulkopuol.
kiinnostus +
kyllä
päällekk.
ja turha
pois
kyllä

ovat
tyytyväisiä
kyllä
näyttää
kannattavalta
ei

3. VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS
1. Käyttöönotto ja/tai käyttöönottosuunnitelma
2. Tavoitteiden toteutuminen käytännössä
3. Lyhyen tähtäimen vaikutukset: Mitä uutta projekti
on jo tuonut kohdeorganisaatiolle (PSHP / ao. toimialue)? Onko jo muutoksia
projektilla kehitetyssä toiminnassa?

A

B

C

D

E

F

G

toteutus
vaiheittain
osa jo
käytössä
sisältöasia, osa
vasta
tulevaisuudessa

valmis

toteutus
vaiheittain
osa jo
käytössä
sisältöasia

suunnitelma on
tehty
ei vielä
juurikaan
ei vielä,
vasta
tulevaisuudessa

ei,
liian iso
toteutettavaksi
muuten
kyllä

ei,
tarvitaan
rahaa

ei
käytännössä,
teoriassa kyllä
kyllä

toteutus
vaiheittain
osa jo
käytössä
työn
laatu,
haluttu
työnantaja jne.
osa tuvaisuudessa
ei,
jonkunlainen
hanke
oltava
kyllä

toteutus
vaiheittain
osa jo
käytössä
työn
laatu,
työn
tehokkuus
kasvaa,
säästöt
tulev.
projekti
on väärä
sana
toiminnan keh.
kyllä

toteutus
vaiheittain
osa jo
käytössä
taloudellinen
tehokkuus
kasvaa,
säästöt
tulevaisuudessa
ei,
tarvittiin
projektia

kehittyy
entisestään

potilaiden tarpeet tunnetaan
paremmin,
asiakasläht.

uudistuk- maan teset on
hokkain
tehty,
yksikkö,
jopa lainkoko
säädäntö
shp:n
voi
johtamismuuttua
malli
muuttuu

4. Lyhyen tähtäimen vaikutusten aikaan saaminen
ilman projektia

ei,
pieniä
osia
ehkä

5. Kehittämisen jatkuminen
tulevaisuudessa
6. Vaikutukset 10 vuoden
päästä

kyllä
parempia vaihtoehtoja
tarjolla

kaikki jo
käytössä
sisältöasia

kyllä

suunnitellut
uudistukset on
tehty
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H

I

toteutus
kyllä
vaiheittavaltain
laan
osa jo
jo aika
käytössä
hyvin
projekti
hoidon
kesken,
laatu,
ei vielä; työhyvintulevaivointi
suuden
kasvavat
odotuksia paljon
ei,
on niin
massiivinen työ

ei,
jotain
pienempää kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

tehokkuus ja
vaikutukset tunnetaan,
innovaatioita

potilasturvallisuus,
henkil.
hyvinvointi
jne.

parempi
tutkimus
ja hoito,
taloudellisuus
paranee

Huomioitavaa:
vaiheittain käyttöön useimmat,
projektin aikanakin
toteutuvat pikku
hiljaa, osa on jo
sisältöasioita sekä
hoidon laadun,
työhyvinvoinnin
ja taloudellisen
tehokkuuden paraneminen ym.
tulevaisuuden
odotukset
8/9 projektivastaavaa piti projektia
välttämättömänä
ao. tavoitteiden
toteuttamisessa
kaikki projektit
prosessimaisia
usko ja luottamus
tulevaisuudessa
tapahtuvaan kehitykseen ja asioiden
paranemiseen luja:
”ei olla huonoa
tekemässä” ja
”maailma on parempi paikka
hankkeen jälkeen”

4. PROJEKTIN HAASTEET
1. Projektin toteuttamisen
kolme suurinta haastetta
1)
2)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Huomioitavaa:
vrt. Belassi & Tukel
1999 ym.

muutos/
muutoksen joht.
muutos/
toimintatavat
muu syy

henk.res.

muutos/
muutosvastar.
henk.res.

org./
ohjausryhmä
-

nopea
aikataulu

nopea
aikataulu

muu syy

projektin
laajuus

-

org./
org. ei
tue
muutos/
muutosvastar.
henk.res.

muutos/
muutosvastar.
muu syy

-

org./
päätöksenteko
taloudelliset resurssit
muu syy

muu syy

henk.res.

henk.res.

resurssiasia

sisältöasia

resurssiasia

lainsääd.
jo ennen
projektia
ulk.

ei kriit.
kohtia
vielä
ulkop.
raha ja
kiinnostus, ulk.

ei kriit.
kohtia

uudet
toimialueet,
sis.

yhteisen
tahtotilan löyt.
kaupungin intressit,
ulk.

kaupungin intressit,
ulk.

uusi
STM:n
suositus,
ulk.

henkilöstöresurssit
muut
uudistukset,
sis.

muutos = muutosvastarinta/toimintatavan muutos
henk.res. = henkilöstöresurssit eivät
riittävät
org. = organisaatioon liittyvä syy
resurssi- ja sisältöasioita yleensä

x

x

2. Projektin toteuttamisen
kriittisin vaihe

sisältöasia

muutos/
muutosvastar.
org./ johto ei tue
sisältöasia

3. Toimintaympäristön
muutokset (PSHP:n sisäiset/
ulkoiset)

ei ulk.,
aikalisä/MVR,
sis.

kustannusten
nousu,
ulk.

3)

4. Projektin tavoitteen tai
tyypin haastavuus
- monimutkaisuus
- tavoitteen uutuus
- teknologisuus
- kiireellisyys
+ joku muu syy: sisältö
+ joku muu syy: laajuus

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
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sekä sisäisiä että
ulkoisia muutostekijöitä, vrt.
Mintzberg 1990
vrt. Shenhar & Dvir
2007a
2
2
2
2
3
2

5. PROJEKTIN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN
1. Projektiorganisaatio
- projektiryhmä (PR)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

MA,
pieni ja
tiivis
ryhmä
liian suuri, rooli?
OR

MA,
pieni,
vastuu
PP:llä
ylempää
johtoa
OR

ei
projektiryhmää

MA, eri
organisaatiot
edust.
ylempää
johtoa
hallitus

MA,
osaproj.
vetäjien
muodost
ylempää
johtoa
OR+PV

MA,
sopivankokoinen

useita
MA alatyöryhmiä
TA jory

2. Päätöksenteko

laaja org.
monia
MA
ryhmiä
kaksi eri
ohjausr.
OR+hall.

3. Seuranta ja raportointi

OR+hall.

OR

OR+jory

jory+hall.

ei

kyllä

ei

OR+ulk.
maksaja
ei

OR

kyllä

toimintakert.
kyllä

MA
pientyöryhmä +
foorumit
ylempää
johtoa
eri pts,
eri taho
erilaiset
mittarit
kyllä

erittäin
sitoutuneita
ok, myös
erimielisyyksiä
välillä
ei täysin,
muutosvastarintaa
suora
keskustelu
auttaa
kyllä

ensimm.
vuonna
ongelmia
ok, välillä
kireämpi
tunnelma
ei täysin,
ei vienyt
asiaa eteenpäin
projektin
omistaja
sitouttaa
johdon
kyllä

ovat
hyvin
mukana
olisi pitänyt delegoida
lisää
ei täysin,
ei antanut aikaa
ja tukea
joryn
tuettava
paremmin
kyllä

-

erittäin
sitoutuneita
jokainen
tekee
oman osuutensa
johto
hyvin
sitoutunut
johdon
parempi
osallistuminen
ei

75 % on
sitoutuneita
työ ja
vastuu
jaettu
hyvin
nyt ok,
alussa ei
ollut

erittäin
sitoutuneita
erittäin
hyvin

- ohjausryhmä (OR)

4. Projektiorganisaation
organisointitavan muutokset
5. Projektiryhmän jäsenten
sitoutuminen
6. Työn- ja vastuunjako projektiryhmässä, yhteistyön
sujuminen
7. Johdon sitoutuminen

8. Johdon sitoutumisen parantaminen
9. Viestintäsuunnitelma

shp:n
jory
PP+jory

-

ei täysin,
ei aikaa
projektiin tut.
joryllä ei
aikaa, ei
voi olla
ohjausr.
ei
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ylimmän
johdon
seminaaripäivä
kyllä

ylempää
johtoa
OR+hall.

ei

TA joht.
OR+PR,
muistiot
kyllä

erittäin
sitoutuneita
delegointi sujuu
ja työt
tehdään
johto
johto
hyvin
hyvin
sitousitoutunut
tunut
eos
oikeaa
(oli tyytytietoa
väinen)
oikeaan
aikaan
ei
ei

erittäin
sitoutuneita
ok, myös
erimielisyyksiä
välillä
ok,
hyvää
palautetta
taloudellista tukea lisää
kyllä

Huomioitavaa:

moniammatillisia
(MA) ryhmiä, koko
ja ryhmien määrä
vaihtelivat suuresti
yleensä toimivia,
tukea lisää, rooli?
hall.=PSHP hallitus
PP=projektipääl.
ei yhdenmukaista
seur./rap.tapaa
viiden projektin
org. muuttui
pääsääntöisesti
hyvin sitoutuneita,
vrt. Hyväri 2006
delegointi onnistunut monilla, osassa
PP tekee itse liian
paljon
ylimmän johdon
tuen vaikutus proj.
onnistumiseen,
vrt. Hyväri 2006
johdon tulisi antaa
aikaa, henkistä ja
taloudellista tukea,
tietoa, osallistua
viestintä haastavaa

6. PROJEKTISTA OPPIMINEN
1. Kehittämisprojektien
käynnistämiskoulutus

A
ei

B
ei

C
ei

D
ei

E
ei

F
ei

G
ei

H
ei

I
kyllä

2. Projektivastaavan oma
oppiminen

sopimuksen sisältöasiat

pohjatyö
ja suunnittelu

oltava
aikaa
riittävästi

yhteistyön
hallinta

3. Projektiryhmän jäsenten
oppiminen

muutoksen hallinta

järjestelmällisyys

eos

poliittisesti herkät proj.
ulkopuolisille
-

muutosprosessin
eteenpäin/läpi
vieminen
eos

organisointi,
verkost.,
kustannuslask.
eos

viestintä
haast.,
epävarmuuden
sieto
samoja
kuin proj.
vastaava

4. Organisaation (PSHP/ TA)
oppiminen

työnjako,
toimintatavat jne.

eos

uusi toimintamalli

toiminnan
suunnittelu

tarkemmat prosessikuvaukset sekä
viestintä
ja sopimusasiat

PSHP:n
jory ei
sovi keh.
projektin
ohjausryhmäksi
ulkopuolinen
selvittäjä
poliittisesti
herkkiin
projekteihin

eos

5. Mitä tekisi toisin uudessa
projektissa

budjetin
seuranta,
ajan varaaminen
projektityöhön
projektin
selkeä
rajaus,
mitä
siihen
sisältyy
ja mitä ei

epävirallinen
tapa
kehittää
parempi
arvovirtaajattelu,
työpajat
miten
saadaan
henkilöstö
mukaan
ei ehkä
tekisi
uudestaan;
organisaation
tukea
lisää

eos

ei kirjoittaisi itse
kokouspöytäkirjoja
jne.

projektin
tavoite
oltava
perustehtävää
tukeva
varaisi
enemmän
aikaa
projektityölle

huolehtisi resursseista
paremmin (aika, raha)

eos

projektin
organisointi eri
tavalla
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Huomioitavaa:
suuret projektit
eivät osallistu koulutukseen
hyvin monenlaisia
asioita; monet liittyvät ihmisten johtamiseen
muiden oppimista
vaikea arvioida
uudenlaiset toimintamallit ja suunnittelutavat kiinnostaneet myös ulkopuolisia, PV:t kouluttaneet muita
resurssien varaamiseen, projektin
suunnitteluun ja
hallintaan sekä
projektityön tekemiseen liittyviä
asioita

7. PROJEKTIN ONNISTUMINEN
1. Paras asia, mikä projektilla saatiin aikaan

2. Vaihe, jossa projektityö
eteni parhaiten
3. Missä onnistui itse parhaiten

4. Projektin kokonaisonnistuminen: a) erittäin hyvin, b)
hyvin, c) kohtalaisesti, d)
huonosti, e) hyvin huonosti
5. Kolme tärkeintä syytä
projektin onnistumiseen + /
epäonnistumiseen -:
1)
2)
3)

B

C

D

E

F

G

H

I

sisältöasia

henkilöstöasiat,
verkostot

sisältöasia

sisältöasiat

sisältöön, henkilöstöön ja toimintaan
liittyviä asioita

alku, kun
oli aikaa
tehdä
projektia
ihmisten
johtaminen,
innostaminen

alku oli
tehokas,
koko
projekti
eos

uudet
toimintamallit ja
rakennus
(sisältö)
etenee,
kun
henkilöstö tekee
suunnittelu ja
toimintamallien
muutos

hoitotyön
kehittäminen

2. vuosi,
kun henkilöstö
mukaan
aikataulu,
vaiheistus
ja budjetit
B
hyvin

B/C
”kohtalainen
puoli”

B
hyvin,
”8”

A
erittäin
hyvin

kun saatiin ryhmät kasaan
ihmisten
johtam.,
ihmissuhteet
ja verkostot
A
erittäin
hyvin

kun oli
innostuneita
ihmisiä
ihmisten,
muutoksen johtaminen,
pitkäjänteisyys
A/B
hyvin/
erittäin
hyvin

projektit etenivät,
kun oli resursseja:
innostuneita ihmisiä ja aikaa
muutosjohtajia
suurin osa, myös
toimitusjohtajia,
vrt. Müller & Turner 2010

C
kohtalaisesti

henkilöstö mukaan
innovoimaan
kun oli
innostuneita
ihmisiä
ihmisten
johtam.,
henkilöstön mukaan saaminen
B
hyvin

tulevaisuuden
visio

alku,
meni
etuaikataulussa
ihmisten
johtaminen, neuvottelut
jne.

yhteistyö
on mahdollista
(toimintamalli)
alku, kun
oli innokkaita
tekijöitä
ihmisten
johtam.,
ryhmän
johtaminen,
tulos
C/B
kohtalaisesti, osa
hyvin

aikataulu
tulokset
henkil. ei
valmis -

viestintä
+
tal. res.
+
projektiryhmä +

tulokset
+
aikataulu
viestintä
-

aikataulu
+
tulokset
+
tavoit.
toteut. +

aikataulu
sisäinen
org. tahtotila
puuttui -

henkilöstöläht. +
henkil.
valmis +
tal. res.
+

johdon
sitout. +
tal./henk
res. +
innostus,
draivi +

johdon
sitout. +
potilasläht. +
hyvin
suunn. +

henkil.
valmis +
rakenne,
org. +
hanketyö
työosaam.+
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Huomioitavaa:

projektit onnistuivat projektivastaavien mielestä
keskimäärin hyvin
vrt. Atkinson 1999,
Belassi & Tukel
1996, Hyväri 2006
I aikataulu (4/9)
II tulokset, tal. res.
ja henkilöstö (3/9)
III johdon sit., org.,
viestintä (2/9)

8. STRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1. Miten projekti toteutti
strategian tavoitteita?
2. Kolme tärkeintä strateg.
proj. onnistumiskriteeriä:
1)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ok, oli
yhteys

ok, vastasi strat.

erittäin
hyvin

erittäin
hyvin

erittäin
hyvin

hyvin

hyvin

erittäin
hyvin

hyvin

-

oltava
strategian muk.
hyötyä
koko
PSHP:lle
jotain
uutta,
kans.+kv
tieteellinen tutkimus

hyötyä
potilaille
selkeä ja
konkr.
tavoite
hyötyä
henkilöstölle
miniprojektit ja
pilotit

hyötyä
potilaille
hyötyä
henkilöstölle
toim. tehokkuus
paranee
työn
ohessa
pienimuot.
kysyttävä
ruohonjuuritasolta

2)

-

3)

-

3. Strategian tavoitteiden
toteuttaminen jollakin muulla tavalla kuin kehittämisprojekteilla
4. Strategian tavoitteiden
toteutumisen arviointi

-

hyötyä
henkilöstölle
hyötyä
potilaille
selkeä ja
konkr.
tavoite
eos

-

-

nykyisissä mittareissa ei
ole kaikkia tarvittavia
asioita

eos

5. BSC-mittarit: pystyvätkö
osoittamaan, onko haluttu
muutos saatu aikaan?

projekti- projektihyötyä
kohtaiset kohtaiset henkilöskriteerit
kriteerit
tölle
toiminta selkeä ja
hyötyä
keh. proj.
konkr.
potiavulla
tavoite
laille
hyötyä
toiminta toim. tepotikeh. proj. hokkuus
laille
avulla
paranee
kevyt so- tuoteketoiminpiminen, hitys, ke- nan keh.
minipro- vyt orga- ei voi olla
jektit
nisointi
projekti
vaikutta- tarvitaan strateg. henkilösvuutta
selkeät
vuositatö- ja
arvioita- mittarit, voitteet,
potilasva, potiei liian
oikeanta- palaute
las+henki monta,
soisia ja
tärkeitä,
löstöpal. värivalot
konkr.
talous
asiakastuottashp:n
nykyiset
mittari ei vuusmit.
tasolla
mittarit
mittaa
mittaa
ok, yksieivät
kokonai- suorittei- köt tarpalvele
suutta,
ta, ei vai- vitsevat muutokselkeä
kuttatarkemsen mitjako
vuutta
pia mitt. taamista
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eos

eos

johtajuutta ei
ole määritelty,
pitäisi
määritellä

Huomioitavaa:

proj. suora yhteys
PSHP:n strategiaan
vrt. Judgev & Müller 2005
hyötyä
I Projektista on
potioltava hyötyä asilaille
akkaille (6/8)
hyötyä
II Projektista on
henkilös- oltava hyötyä hentölle
kilöstölle (5/8)
uusia
III Projektin tuloktyöset teh. toimintaa
kaluja
ja tuottav. (4/8)
osana
kevyemmin org.
esimies- pienet hankkeet,
ja johta- tutkimus, tuotekemistyötä hitys ja johtaminen
seuran- konkreettiset ja
tatiedot seurattavissa olepitäisi
vat vaikuttavuussaada
ja talousmittarit;
ulos tie- asiakkaat ja hentojärj.
kilöstö arvioijina
BSCBSC-jako selkeä,
jäsennys mutta nykyiset
on selkeä mittarit eivät sovellu muutoksen ja
vaikuttavuuden
mittaamiseen;
johtajuus?

