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Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on tutkia, miten Ron Sanchezin kehittämä viiden il-

menemismuodon viitekehys ja hänen näkemyksensä osaamisperusteisesta johtamisesta 

soveltuvat projektinjohtokonsultointiyrityksen johtamiseen Suomessa.  

Sanchezin mukaan organisaatio on ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa oleva avoin 

systeemi. Organisaation osaamisperusteinen johtaminen edellyttää johtajilta neljän ulot-

tuvuuden eli dynaamisuuden, järjestelmällisyyden, kognitiivisuuden ja kokonaisvaltai-

suuden ymmärtämistä. Viiden tason viitekehyksessä jokaisella tasolla on joustavuuksia, 

jotka mahdollistavat organisaation arvonluomisen ylläpitämisen markkinoilla. Jousta-

vuusominaisuuksien avulla organisaatio pystyy myös reagoimaan muuttuviin ympäristö-

olosuhteisiin. Organisaatio voi saavuttaa kokonaisosaamisensa ja toimia kokonaisuutena 

vain, jos se hallitsee jokaisen osaamisen ilmenemismuodon. 

Tässä työssä projektinjohtokonsultointiyrityksen johtamista käsitellään Suomen konteks-

tissa haastattelun avulla ja suppealla kirjallisuustutkimuksella. Projektinjohtokonsultointi 

on rakennushankkeessa sovellettava johtamiskäytäntö, jossa tilaaja voi toteuttaa hank-

keen kokonaan omalla projektinjohdolla ja täydentää organisaatiota ulkopuolisella kon-

sultilla. Kirjallisuustutkimuksen ja haastattelun tuloksista huomataan, että projektinjoh-

tokonsultoinnista ja osaamisperusteisesta johtamisesta löytyy analogioita. 

Haastateltavan mukaan tulevaisuuden näkymät projektinjohtokonsultoinnissa ovat erit-

täin myönteiset, mutta projektinjohtokonsultointiyritykselle olisi tulevaisuudessa tärkeää 

hallita kaikki osaamisen tasot. Johtopäätöksieni mukaan koen myös viitekehyksen sovel-

tamisen projektinjohtokonsultointiyrityksen johtamiseen luontevaksi. 

Tässä tutkimuksessa Sanchezin viitekehyksen soveltuvuutta arvioivat lähinnä haastatel-

tava ja kandidaatintyön tekijä. Enemmän tutkimusmateriaalia olisi saatu haastattelemalla 

useampaa eri projektinjohtokonsultointiyrityksen edustajaa. Osaksi suppeus selittyy sillä, 

ettei laajempia tutkimuksia osaamisperusteisen johtamisen soveltamisesta projektinjoh-

tokonsultointiyritysten johtamiseen löytynyt. 
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1. JOHDANTO 

Liiketoiminnan johtamisessa osaamisperusteinen johtaminen on yksi kahdeksasta koulu-

kunnasta (Huovinen 2016). Tässä tutkimuksessa käytetään päälähteenä Ron Sanchezin 

(2004) näkemystä aiheesta ja selvitetään, miten projektinjohtokonsultointiliiketoimintaa 

johdetaan osaamisperusteisen näkemyksen mukaan.  

Tutkimuksen tavoitteena on esitellä valikoituja osaamisperusteisen johtamisen tapoja ja 

erityisesti arvioida, miten Sanchezin (2004) näkemys ja viiden tason viitekehys soveltu-

vat projektinjohtokonsultointiyritysten johtamiseen Suomen kontekstissa. Ensisijaiseksi 

tutkimusmenetelmäksi sopi hyvin kirjallisuustarkastelu. Tutkimuksen suuntaamiseen 

käytettiin kysymyksiä, jotka tarkentuivat työn edistymisen mukana. Lisäksi asioiden prio-

risointi ja tutkijan omat intressit tarkensivat tutkimuskysymyksiä. Tutkimus toteutettiin 

kahdessa osassa. 

Osaamisperusteisen johtamisen geneerinen teoreettinen perusta ja avainviitekehykset 

kartoitettiin kirjallisuustutkimuksen avulla. Päälähteeksi valitsin Ron Sanchezin (2004) 

kehittämän viiden osaamisen tason viitekehyksen. Sanchez väittää, että tällä viitekehyk-

sellä yritys tai organisaatio pystyy hallitsemaan kokonaisosaamistansa ja saavuttamaan 

sen täyden potentiaalin (Sanchez 2004). Osaamisperusteisen johtamisen perusta ja San-

chezin (2004) näkemys ja viitekehys raportoidaan luvussa 2. 

Lisäksi tarkastelen empiirisesti projektinjohtokonsultoinnin kehittymistä ja nykytilaa 

Suomessa.  

Lähestyn suppean haastattelututkimuksen avulla osaamisperusteista johtamista Suomen 

kontekstissa, joten luonnollinen tutkimuskysymys on ”Miten osaamisperusteinen näke-

mys ilmenee projektinjohtokonsultointiyritysten johtamisessa Suomessa?” Toisena on-

gelmana pidän sitä, miten tämä näkemys siihen soveltuu. Haastattelun sisällön ja kysy-

mysten suunnittelu, haastattelujen toteutus, muistiot ja tulokset raportoidaan kappaleessa 

3.2. 
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2. OSAAMISPERUSTEINEN JOHTAMINEN    SAN-

CHEZIN (2004) VIITEKEHYKSEN MUKAAN 

2.1 Osaaminen yrityksen ytimenä 

Liiketoimintajohtamisessa voidaan erottaa kahdeksan koulukuntaa. Näihin kuuluu myös 

osaamisperusteinen liiketoimintajohtaminen, jonka mukaan organisatoriset osaamiset 

(engl. organizational competences) ovat yrityksen kilpailukyvyn ytimenä. (Huovinen 

2016) Osaamisperusteinen koulukunta perustuu Sanchezin ja Heenen teoksiin (esimer-

kiksi Sanchez ym. 1996, Sanchez 2004, Sanchez ja Heene 2004). Sanchezin (2004) mu-

kaan johtajat voivat saavuttaa liiketoiminnan päämääränsä ja säilyttää kannattavuutensa 

normaalin tason yläpuolella rakentamalla ja hyödyntämällä organisatorisia osaamisia ja 

kykyjä osana osaamisperusteista kilpailua. Siten yritysten johdon on tunnettava organi-

satorisen osaamisen ulottuvuudet ja ominaisuudet, jotta osaamisperusteista johtamisnä-

kemystä kyetään soveltamaan liiketoimintojen johtamiseen vaikuttavasti. 

Yritys voidaan käsittää järjestelmänä, joka muodostuu osista. Nämä osat ovat vuorovai-

kutuksessa keskenään. Liiketoimintalogiikka määrittelee yrityksessä toimintaperiaatteet, 

joilla pystytään luomaan arvoa markkinoilla ja mahdollistetaan päämäärien saavuttami-

nen. Liiketoimintalogiikka määrittelee myös johtamisen prosessit, jotka kohdistavat, oh-

jaavat sekä koordinoivat organisaation aineettomia ja aineellisia voimavaroja eri toimin-

toihin päämäärien saavuttamiseksi. Aineettomat voimavarat koostuvat tiedosta, suhteista, 

brändistä, maineesta ja oikeuksista immateriaalisiin asioihin. Aineelliset voimavarat ovat 

lähinnä fyysisiä ominaisuuksia. Näin johdettujen toimintojen avulla yritys saa aikaan tuo-

tetarjooman valituille tuotemarkkinoille. Liiketoimintalogiikan, johtamisen prosessien ja 

voimavarojen sujuva vuorovaikutus on edellytyksenä yrityksen päämäärien saavuttami-

selle. Informaation sekä sisäisten ja ulkoisten resurssien virtoja kuvataan osana avointa 

järjestelmää (kuva 1). (Sanchez 2004, s. 519-520; käännös Uotila ym. 2010, s. 3)  
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Kuva 1. Yritys avoimena järjestelmänä (Sanchez 2004, s. 520; alkuperäinen lähde 

Sanchez ja Heene 1996a, s. 17, käännös Uotila ym. 2010, s. 5) 

 

2.2 Organisatorisen osaamisen määritelmä ja neljä kulmakiveä 

Organisatorinen osaaminen on kyky ylläpitää voimavarojen koordinoitu hyödyntäminen 

tavoilla, jotka auttavat yritystä saavuttamaan sen päämäärät. Tämä yksinkertainen määri-

telmä ilmentää neljää kulmakiveä osaamisen teoriassa, joka tavoittelee organisatoristen 
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osaamisten dynaamisen, systeemisen, kognitiivisen ja kokonaisvaltaisen luonteen tunnis-

tamista ja haltuunottoa. (Sanchez 2004 s.521; alkuperäinen lähde Sanchez ym. 1996a, 

s.8) 

Ensimmäinen osaamisen kulmakivi on dynamiikka, joka ilmenee yrityksen sisällä ja sen 

ympäristössä. Sisäinen dynamiikka on organisaatiossa tapahtuvia muutoksia ja uudistuk-

sia organisaation sisäisten prosessien dynamiikan muutoksiin. Ulkoinen dynamiikka tar-

koittaa jatkuvasti kehittyvää ja muuttuvaa ympäristöä, tyypillisesti teknologioiden ja asia-

kasmieltymysten muutoksia. Yrityksen tulee kyetä vastaamaan kumpaankin dynamiikan 

lajiin, kun se tavoittelee kestävyyttä. Yrityksen tulee ylläpitää kykyään luoda arvoa mark-

kinoille. Yrityksissä sisäistä järjestystä uhkaavat esimerkiksi organisaation keskittymisen 

menetys, jäykkyyden lisääntyminen, suorituskyvyn aleneminen sekä suoritustasoa ja me-

nestymistä koskevien odotusten aleneminen asteittain. (Sanchez 2004, s. 521; alkuperäi-

nen lähde Sanchez ym. 1996a) 

Toinen osaamisen kulmakivi on järjestelmällisyys, joka ilmenee organisaatiossa vaati-

muksena koordinoida voimavaroja. Osaamiseen tulee sisältyä kyky johtaa organisaation 

järjestelmällistä luonnetta ja organisaatioiden vuorovaikutuksia. Tämä edellyttää organi-

saation sisäisten voimavarojen (engl. firm-specific assets) koordinointia arvoa luoviin 

prosesseihin, sekä organisaation ulkopuolisten voimavarojen (engl. firm-addressable as-

sets) koordinointia ja niihin käsiksi pääsemistä. Organisaation ulkoisia voimavaroja ovat 

esimerkiksi materiaalien tuottajat, asiantuntijat, maahantuojat ja asiakkaat. (Sanchez 

2004, s. 521; alkuperäinen lähde Sanchez ym. 1996a) 

Kolmas osaamisen kulmakivi on kognitiivisuus, joka ilmenee organisaatiossa vaatimuk-

sena hyödyntää voimavaroja kuten ohjata näitä arvoa luoviin toimintoihin. Osaamiseen 

tulee sisältyä kyky johtaa organisaation kognitiivisia prosesseja. Viime kädessä johto on 

vastuussa yrityksen tavoista yrittää tuottaa arvoa kohteeksi valituilla tuotemarkkinoilla. 

Johtajien tulee kyetä varmistamaan ja vakuuttamaan, että yritys toimii ainakin vähim-

mäistehokkuuden tasolla, joka tarvitaan yrityksen strategioiden toteuttamiseksi. Samaan 

aikaan johtajien tulee kyetä määrittämään ja valitsemaan strategiat, joilla on potentiaalia 

luoda arvoa kohdemarkkinoilla, kun ne toteutetaan tehokkaasti. Toisin sanoen, johtajat 

vastaavat organisaation voimavarojen käytöstä sekä tehokkaasti että vaikuttavasti. (San-

chez 2004, s. 521; alkuperäinen lähde Sanchez ym. 1996a) 

Neljäs osaamisen kulmakivi on kokonaisvaltaisuus, joka ilmenee vaatimuksena saavuttaa 

yrityksen ja sen sidosryhmien päämäärät. Osaamiseen tulee sisältyä kyky johtaa organi-

saation kokonaisvaltaista luonnetta avoimena järjestelmänä. Johdon on kyettävä määrit-

tämään yrityksen päämäärät niin, että myös organisaatiolle tarpeelliset yksilöt ja olen-

naisten resurssien toimittajat voivat saavuttaa omat päämääränsä tyydyttävällä tasolla. 

Tämä sidosryhmien huomioonotto turvaa yrityksen arvoa luovia prosesseja myös pitkällä 

aikavälillä. (Sanchez 2004, s. 521; alkuperäinen lähde Sanchez ym. 1996a) 
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2.3 Osaamisen viiden ilmenemismuodon viitekehys 

Sanchez (2004) on määritellyt osaamisen viiden ilmenemismuodon (I-V) viitekehyksen 

tai luokittelun (kuva 2). Jokainen osaamismuoto liittyy tiettyyn toiminnalliseen tasoon, 

kun organisaatiota tarkastellaan avoimena järjestelmänä (kuvassa 1). Ilmenemismuoto 

viittaa tapaan ilmaista organisaation osaaminen erityisten toimintojen ja prosessien tyyp-

pien avulla. Jokainen ilmenemismuoto on tulosta erityislaatuisesta organisatorisesta jous-

tavuudesta vastata muuttuviin ja useanlaisiin olosuhteisiin toimintaympäristössä. 

Osaamisen ylemmät ilmenemismuodot perustuvat johdon kognitiiviseen joustavuuteen 

kuvitella vaihtoehtoisia liiketoimintalogiikoita (I) ja johtamisprosesseja (II). Nämä ylem-

mät ilmenemismuodot asettavat rajat alemmille ilmenemismuodoille, jotka liittyvät re-

surssien koordinointiin (III), resurssien käytettävyyteen (IV) ja operaatioihin (V). Käy-

tännössä nämä alemmat ilmenemismuodot mahdollistavat valittujen liiketoimintalogii-

koiden ja johtamisprosessien realisoitumisen, arvon luomisen markkinoilla ja siten pää-

määrien saavuttamisen. (Sanchez 2004, s. 525) 

 

 

Kuva 2. Osaamisen viisi ilmenemismuotoa osaamisperusteisessa johtamisessa. 

(Sanchez 2004, s. 520; käännös Tikkanen 2017) 
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2.3.1 Johtajien kognitiivinen joustavuus määrittää vaihtoehtoi-

sia logiikoita 

Osaamisen ilmenemismuotona I on johdon kognitiivinen joustavuus kuvitella vaihtoeh-

toisia tapoja, joilla luodaan arvoa markkinoilla. Strategisten logiikoiden kuvittelu riippuu 

johdon kyvyistä (i) havaita markkinatarpeita, (ii) tunnistaa asiakasmieltymyksiä, joita or-

ganisaatio voisi palvella, (iii) määrittää tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet vastaamaan 

näitä markkinatarpeita ja asiakasmieltymyksiä, (iv) suunnitella toimitusketjut ja valita yh-

teensopivat jakelukanavat uusien tuotteiden realisoimiseksi ja (v) määrittää tuotetarjouk-

set, jotka markkinat kokevat houkuttavina toimitettuina nettoasiakasarvoina. Osaamis-

muoto I ilmenee ensisijaisesti ylimmässä johdossa, koska he aloittavat pitkäaikaisia lii-

ketoimintahankkeita kuten uudenlaisten tuotetarjousten luomista tai he vähintään tukevat 

näitä. Yhdessä ääripäässä johtajat voivat toimia visionäärisinä ihmisten johtajina ja laa-

jentaa organisaation näkökenttiä käynnistämällä uusia markkina-aloitteita. Toisessa ääri-

päässä johtajat voivat muodostua pullonkauloiksi ja rajoittaa kasvua kieltäytymällä tuke-

masta uusia tuotteita ja markkinoinnin lähestymistapoja. (Sanchez 2004, s. 523-524) 

2.3.2 Johtajien kognitiivinen joustavuus määrittää vaihtoehtoi-

sia johtamisprosesseja 

Osaamisen ilmenemismuotona II on johdon kognitiivinen joustavuus määrittää vaihtoeh-

toisia johtamisprosesseja edellä tunnistettujen strategisten logiikoiden toimeen pane-

miseksi. Johdolta vaaditaan kykyä tunnistaa tietyn strategisen logiikan toteutuksen edel-

lyttämien resurssien lajit (voimavarat, tietämys ja kyvykkyydet), kykyä luoda tehokkaita 

organisaatioratkaisuja (tehtäväallokaatio, päätöksenteko ja informaatiovirrat) tukemaan 

näitä resursseja käyttäviä prosesseja ja kykyä määrittää tarkoituksenmukaiset tavat valvoa 

ja monitoroida sekä motivoida ja kannustaa arvonluomisprosesseja. Ideat uusista tavoista 

johtaa voivat saada alkunsa monesta sisäisestä tai ulkoisesta lähteestä. Ensisijaisesti kyse 

on ylimmän johdon kognitiivisesta joustavuudesta suunnitella ja ottaa käyttöön organi-

saation johtamisprosesseja. Periaatteessa ylin johto voi toimia innovatiivisesti haluten ko-

keilla uusia hallintaprosesseja tai toimia taantumuksellisesti suojellen olemassa olevia 

johtamisen rakenteita ja valtaoikeuksia. Käytännössä useimpien johtajien toiminta sijoit-

tuu näiden kahden ääritavan välimaastoon ja määrittää samalla johtamisprosessien jous-

tavuuden tavat ja laajuuden kussakin organisaatiossa. (Sanchez 2004, s. 524) 

Osaamisen ilmenemismuoto II riippuu suuresti johtajien tiedä-miksi –ymmärryksestä. 

Johtajien on ymmärrettävä, mihin valitun strategisen logiikan mukainen arvon tuottami-

nen kohdeasiakkaille perustuu, jotta he kykenisivät edelleen määrittämään arvonluomis-

prosessien toteutukseen tarvittavat resurssit. Tämän ymmärryksen pohjalta johtajien on 

kyettävä erittelemään yksittäisen resurssin vaikutukset jokaiseen arvonluomisprosessiin. 

Lisäksi johtajien on kyettävä oivaltamaan, miksi ihmiset käyttäytyvät organisaatiossa 
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juuri tietyillä tavoilla, jotta ko. johtajat voivat kehittää vaihtoehtoisia, tehokkaammin mo-

tivoivia ja sitouttavia organisaatioratkaisuja. Tiedä-miksi tietämyksen tulee myös edes-

auttaa johtajia tunnistamaan ympäristöstä ja organisaatiosta johtuvat reunaehdot, joiden 

puitteissa tietty johtamisprosessi tukee tai ei tue vaikuttavasti valittua strategista arvon-

luomislogiikkaa. Tarvittaessa nykyistä johtamisprosessia on kehitettävä tai luotava uusi 

johtamisprosessi. Kollektiivisesti organisaation kognitiivisen joustavuuden määrittävät 

siis strategisten johtajien (i) asenteet uusien hallintamallien kokeilua kohtaan, (ii) tiedä-

miksi ymmärrys toiminnallisista vaatimuksista ja ihmisten käyttäytymisistä organisaa-

tioissa, (iii) ymmärrys erityyppisten johtamisprosessien dynaamisen tehokkuuden ja 

staattisen tehokkuuden suhteista ja (iv) painotukset monimutkaisten ja yksinkertaisten 

johtamisprosessien kesken. (Sanchez 2004, s. 525) 

2.3.3 Johtajien koordinoiva joustavuus tunnistaa, konfiguroida 

ja käyttää hyväksi resursseja ketjuissa 

Osaamisen ilmenemismuotona III on johtajien koordinoiva joustavuus koota yhteen ai-

neellisten ja aineettomien resurssien ketjuja, joita tarvitaan organisaation strategisten lo-

giikoiden toteuttamiseen ja arvon luomiseen tuotetarjousten kautta. Koordinoiva jousta-

vuus riippuu suurissa yrityksissä keskijohdon ja pienissä yrityksissä ylimmän johdon val-

miudesta hankkia, konfiguroida ja käyttää näitä resurssiketjuja. (a) Hankinta edellyttää 

kykyä muuntaa nettoasiakasarvon määrittävät tuotetarjousten ulottuvuudet tuotteiden 

luomisen ja realisoinnin prosesseiksi ja näihin sisältyviksi resursseiksi sekä kykyä mää-

ritellä tavat houkutella ja kannustaa näiden resurssien parhaat saatavissa olevat toimittajat 

mukaan. (b) Konfigurointi edellyttää kykyä määritellä aktiviteetit käyttää tunnistetut re-

surssit vaikuttavasti ja suunnitella erityiset tavat saada nämä aktiviteetit vuorovaikutta-

maan tuotetarjousten luomisen ja realisoinnin prosesseissa. (c) Käyttö edellyttää kykyä 

kohdistaa resurssiketjun aktiviteetit määriteltyyn markkinamahdollisuuteen ja kykyä 

koordinoida resurssiketjun aktiviteetit tähän sopivan johtamisprosessin avulla. (Sanchez 

2004, s. 525) 

Organisaation tarvitseman koordinoivan joustavuuden laji, aste ja erityinen muoto riip-

puvat tietysti kohdattavasta kilpailuympäristöstä. (i) Kun kilpailuympäristössä markkina-

mieltymykset kehittyvät nopeasti, yrityksen arvonluomisen kestävyys perustuu ratkai-

sevasti johdon joustavuuteen käyttää nykyiseen tuotetarjoukseen liittyvää resurssiketjua 

seuraavaksi uuden tai modifioidun tuotetarjouksen yhteydessä. (ii) Kun kilpailuympäris-

töissä markkinamieltymykset ovat enemmän tai vähemmän vakaat ja sen sijaan teknolo-

gian muuttuvat nopeasti, yrityksen kannalta kriittiseksi nousee joustavuus määritellä ja 

koota uusia resurssiketjuja perustuen uusimpiin saatavissa oleviin teknologisiin resurs-

seihin tai yhdistää uusia teknologioita olemassa oleviin resurssiketjuihin. (iii) Kun kilpai-

luympäristöissä markkinamieltymykset ja teknologiat ovat vakaita, yrityksen avaimena 

kestävään arvonluomiseen on joustavuus alentaa kustannuksia jatkuvasti, parantaa tuote-
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laatua parantamalla nykyisiin resursseihin sisältyviä taitoja ja kyvykkyyksiä sekä hie-

nosäätää resurssien vuorovaikutuksia olemassa olevan resurssiketjun puitteissa. (Sanchez 

2004, s. 526)  

2.3.4 Resurssien joustavuus tulla käytetyiksi vaihtoehtoisissa 

operaatioissa 

Osaamisen ilmenemismuotona IV on yrityksen sisäisten resurssien ja ulkoisten käytettä-

vissä olevien resurssien joustavuus tulla käytetyksi vaihtoehtoisin tavoin organisaation 

resurssiketjuissa. Luontainen joustavuus resursseissa rajaa erilaiset tavat käyttää organi-

saation hallinnassa olevia resurssiketjuja. Resurssien joustavuus voidaan kuvata (i) käyt-

tötarkoitusten valikoimana, johon resursseja voidaan soveltaa, (ii) aikana, joka organisaa-

tiolta kuluu muuttaa resurssin käyttökohdetta ja (iii) kustannuksina, jotka organisaatio 

aiheuttaa muuttaessaan resurssin käyttökohdetta. (Sanchez 2004, s. 526) 

Yritys saattaa valita tuotteidensa markkinointiin, jakeluun ja huoltoon monenlaisia re-

sursseja, joilla on puolestaan erilaisia luontaisia joustavuuksia käsitellä erilaisia tuotetar-

joomien valikoimia ja sortimentteja. Esimerkiksi perinteisillä vähittäiskaupan kanavilla 

on yleensä rajoitettu joustavuus käsitellä nopeasti vaihtuvien uusien tuotteiden sortiment-

teja. Tyypillisesti postimyynnin ja internetperusteisen markkinoinnin kanavilla saattaa 

olla joustavuus tarjota laaja valikoima tuotteita, jotka ovat kuluttajille jo tuttuja.   Sen 

sijaan nämä kanavat eivät välttämättä ole yhtä vaikuttavia kuin perinteiset kivijalkakaupat 

silloin, kun markkinoille lanseerataan uudenlaisia tuotteita, jotka vaativat merkittävää 

asiakasperehdyttämistä ennen kuin ostopäätöksiä voidaan tehdä. (Sanchez 2004, s. 526) 

2.3.5 Operatiivinen joustavuus soveltaa kyvykkyyksiä ja taitoja 

saatavilla olevien resurssien käyttöön tuotetarjoomissa 

Osaamisen ilmenemismuotona V on organisaation operatiivinen joustavuus käyttää yri-

tyksen omia ja käytettävissä olevia ulkoisia resursseja sekä näiden joustavuuksia vaikut-

tavasti ja tehokkaasti vaihtoehtoisten tuotetarjousten saamiseen kohdemarkkinoille vali-

tuissa toimintaolosuhteissa. Viime kädessä operatiivinen joustavuus riippuu taidoista ja 

kyvykkyyksistä, joita organisaatio voi soveltaa käytännön tasolla käyttäessään saatavissa 

olevia resursseja. Kun tuotantopanosten valikoima, vaadittavien tuotosten valikoima ja 

operaatioihin vaikuttavien ympäristöolosuhteiden valikoima vaihtelevat, niin yrityksen 

saatavissa olevien resurssien tehokas käyttö perustuu sen henkilöstön – ensisijaisesti etu-

linjan päälliköiden ja työntekijöiden - kollektiivisiin kyvykkyyksiin ja näiden tuloksena 

aikaan saataviin operatiivisiin joustavuuksiin. Organisaation operatiiviset joustavuudet 

käyttää saatavissa olevia resursseja määrittävät luotettavuuden ja tehokkuuden, joilla yri-

tys voi ylläpitää tuotetarjoustensa tuotantoa ja niiden toimituksia kohdemarkkinoilleen. 

Hyväksyttävien luotettavuuden ja tehokkuuden tasojen saavuttaminen tuotetarjouksen to-

teuttamisessa määrää osaltaan menestymisen kilpailussa. Tästä johtuen operatiivinen 
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joustavuus on tärkeä viimeinen lenkki osaamisen ilmenemismuotojen I-V –ketjussa, joka 

tarvitaan menestyvien tuotetarjousten ymmärtämiseen, luomiseen ja realisointiin. (San-

chez 2004, s. 527) 

2.4 Osaamisen ilmenemismuotojen vuorovaikutukset 

Osaamisen viiden ilmenemismuodon ymmärtäminen on olennaista erilaisten organisato-

risten osaamisten ja näiden lähteiden tunnistamisessa sekä niiden vuorovaikutussuhteiden 

johtamisessa vaikuttavasti. Seuraavassa tarkastellaan ilmenemismuotojen vertikaalisia 

riippuvuuksia, osaamistyyppien dynaamista vuorovaikutusta ja ilmenemismuotojen kriit-

tisyyttä erityyppisissä kilpailuympäristöissä. (Sanchez, 2004, s. 527)  

2.4.1 Osaamisen ilmenemismuotojen väliset riippuvuudet 

Koska organisaation kapasiteetti luoda menestyksellisesti arvoa strategisen logiikan mää-

rityksen ja noudattamisen kautta riippuu riittävän vahvuuden omaamisesta jokaisessa 

näistä toisiaan täydentävistä osaamisen ilmenemismuodoista, jokainen osaamisen ilme-

nemismuoto voi muodostua potentiaaliseksi ”pullonkaulaksi”, joka rajoittaa organisaa-

tion kokonaisosaamista. (Sanchez 2004, s. 528) 

Organisaation kapasiteetti määritellä ja toteuttaa strateginen logiikka arvon luomiseksi 

menestyksellisesti edellyttää, että jokainen toisiaan täydentävistä osaamisen ilmenemis-

muodoista on riittävän vahva. Vastaavasti jokainen ilmenemismuoto voi myös toimia 

mahdollisena ”pullonkaulana”, joka rajoittaa organisaation kokonaisosaamista. Adaptii-

visten systeemien näkökulmasta osaamisen ilmenemismuotojen voidaan odottaa pitkällä 

aikavälillä tasapainottuvan myös niin, että mikä tahansa osaamisen ilmenemismuoto, 

jonka joustavuutta ei käytännössä hyödynnetä, heikentyy ajan mittaan yrityksen vähiten 

joustavan ilmenemismuodon tasolle eli pullonkaulaksi. Siten osaamisperusteisessa johta-

misessa perustehtävänä on (i) määrittää ne osaamisen ilmenemismuodot, jotka todennä-

köisesti ovat pullonkauloja organisaation nykyisessä kyvyssä vastata kilpailuympäris-

töönsä sekä (ii) varmistaa riittävän joustavuuden tason luominen jokaisessa ilmenemis-

muodossa ja näin estää pullonkaulojen syntyminen yrityksen arvonluontiprosesseissa. 

Esimerkiksi potentiaalisia tuotetarjouksia voidaan luoda ja realisoida vain, kun näitä voi-

daan tukea riittävillä joustavuuksilla osaamisen kaikissa viidessä ilmenemismuodossa. 

Vaikka tietty yritys saattaa kyetä kuvittelemaan monta uutta tuotetarjousta, niin sen ra-

joittunut operatiivinen joustavuus määrää reunaehdot tuotetarjousten tyypeille, jotka yri-

tys pystyy tuomaan markkinoille menestyksellisesti. (Sanchez 2004, s. 528) 

Kun pullonkauloja ilmenee osaamisen ylimmissä ilmenemismuodoissa (I-III), strategis-

ten johtajien kognitiiviset kyvyt rajoittavat uusien tuotetarjouksien kuvittelua ja uusien 

johtamisprosessien käyttöönottoa. Tällöin organisaatio voi onnistua saamaan voittoja ra-

jallisen tuotetarjousten valikoiman avulla, mutta se epäonnistuu usein uusien tuotetar-

jousten kehitysmahdollisuuksien hahmottamisessa, jolloin jo olemassa olevat, soveltuvat 
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kyvyt luoda ja markkinoida uusia tuotetarjouksia jäävät hyödyntämättä. Mikäli pullon-

kauloja ilmenee osaamisen alimmissa ilmenemismuodoissa (IV-V), tällöin esimerkiksi 

suppea operatiivinen joustavuus hyödyntää resursseja estää organisaatioita hyödyntä-

mästä ylempänä luotuja mahdollisuuksia ja resurssiketjuja käytännön tasolla. (Sanchez 

2004, s. 528) 

2.4.2 Osaamistyyppien dynaamiset vuorovaikutukset 

Kun yritys määritetään avoimena järjestelmänä ja sen elementtien hierarkiana, niin dy-

naamiset vasteajat lisääntyvät siirryttäessä ylös hierarkiassa. Esimerkiksi operaatioiden 

muuttaminen (resurssien ja resurssiketjujen joustavuuksien puitteissa) on vaikeampaa 

kuin tuotevalikoiman muuttaminen (operatiivisen joustavuuden puitteissa). Uusien re-

surssien hankinta ja konfigurointi on vaikeampaa kuin operaatioiden muuttaminen uusiin 

käyttötarkoituksiin. Tämä ajattelu jatkuu ylimmän tason systeemielementtien tasolle. Yri-

tysten on vaikeampaa muuttaa käyttämiään ideoita (tuotetarjousten ja resurssiketjujen 

johtamisprosessien konsepteja) kuin käyttämiään esineitä (resurssiketjuja). Vastaavasti 

kun siirrytään osaamisen ilmenemismuodosta V ”ylös” ilmenemismuotoon I, organisaa-

tion ”ylemmän tason” ilmenemismuotojen ja näiden joustavuuksien muuttaminen vie 

enemmän aikaa. Perussyynä tähän saattaa olla korkeampi moniselitteisyyden aste. Esi-

merkiksi on hankalampaa määrittää, onko resurssiketjun organisointiratkaisu sopivin 

mahdollinen tai tavoitteleeko yritys parhaita mahdollisia arvonluontimahdollisuuksiaan, 

kuin määrittää, suoritetaanko nykyiset toiminnot tehokkaasti. (Sanchez 2004, s. 528) 

Organisaation alempiin ilmenemismuotoihin tehtävät pitkäaikaisiksi tarkoitetut muutok-

set edellyttävät yleensä täydentävien muutosten tekoa ylempiin ilmenemismuotoihin. 

Tämä johtuu siitä, että osaamisen jokaisella ilmenemismuodolla on taipumus hakeutua 

tasapainotilaan vähiten joustavan ilmenemismuodon kanssa. Vastaavasti organisaatiossa 

osaamisen alemman ilmenemismuodon muutoksen saavutettavissa olevan asteen reuna-

ehtona on yhteensopivuus ylempien ilmenemismuotojen muutosten maksimaalisten saa-

vutettavissa olevien asteiden kanssa. Tämä puolestaan johtuu siitä, että osaamisen ylem-

pien ilmenemismuotojen muuttuminen vie enemmän aikaa. Siten organisaation osaami-

sen ylemmät ilmenemismuodot ja näihin liittyvät (epä)joustavuudet asettavat reunaehdot 

dynaamisesti organisaation kyvylle muuttaa sen osaamisen kokonaisprofiilia. (Sanchez 

2004, s. 529-530) 

Usein havainnoidaan taipumus ”johtaa sitä mitä voidaan mitata”. Tämän seurauksena mo-

net johtajat tuppaavat mittaamaan ja johtamaan alemman tason systeemielementtejä ja 

osaamisen ilmenemismuotoja, joita on helpompi määritellä, mitata ja liittää yhteen kau-

saalisesti. (Sanchez 2004, s.528) Kuitenkin taipumus johtaa alempien valvontaluuppien 

(engl. lower-order control loops) kautta voi luoda kognitiivisia ’’sokeita pisteitä’ organi-

saation ylemmän tason systeemielementtien ja osaamisen ilmenemismuotojen nykytilan 

suhteen. Siten johtajien tulee pystyttää myös korkeamman tason prosesseja (engl. higher-
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order control loops), joiden avulla arvioidaan jatkuvasti ylemmän tason osaamisen ilme-

nemismuotojen riittävyyttä täyttää kilpailuympäristöjen vaatimukset. Nykyisten strate-

gisten logiikoiden ja johtamisprosessien taustalla olevia (usein implisiittisiä) oletuksia 

koettelevat kriittiset ja pohtivat prosessit ovat olennaisia autettaessa strategisia johtajia 

hallitsemaan paremmin omia kognitiivisia prosessejaan. (Sanchez 2004 s. 530) 

2.4.3 Osaamisen ilmenemismuotojen kriittisyys erityyppisissä 

kilpailuympäristöissä 

Osaamisen viiden ilmenemismuodon kriittisyys vakaassa, kehittyvässä ja dynaamisessa 

kilpailuympäristössä voidaan määritellä markkinamieltymysten ja saatavissa olevien tek-

nologioiden perusteella seuraavasti. (Sanchez 2004 s. 530; alkuperäinen lähde Sanchez 

1996) 

Vakaassa kilpailuympäristössä ei esiinny merkittäviä muutoksia markkinamieltymyk-

sissä tai saatavissa olevissa teknologioissa. Yrityksen kyky luoda arvoa riippuu suuresti 

sen osaamisen ilmenemismuodosta V ja operatiivisesta joustavuudesta ylläpitää ja nou-

sevasti parantaa tehokkuus- ja laatutasoja nykyisten resurssiketjujen puitteissa. Osaamis-

ten johtamisessa tulisi normaalisti keskittyä parantamaan yrityksen osaamisen ilmene-

mismuodon V operatiivisia kyvykkyyksiä. (Sanchez 2004, s. 530) 

Kehittyvässä kilpailuympäristössä esiintyy edistyksellisiä ja tunnistettavia muutoksia 

markkinamieltymyksissä ja saatavissa olevissa teknologioissa. Yrityksen kyky luoda ar-

voa kestävästi riippuu todennäköisesti kriittisimmin osaamisen ilmenemismuotoihin III 

ja IV liittyvistä joustavuuksista. Osaamisperusteisessa johtamisessa on tällöin ensisijaista 

(i) määritellä ja konfiguroida uusia resurssiketjuja uusien tuotteiden tuottamiseksi palve-

lemaan kehittyviä markkinamieltymyksiä ja (ii) sisällyttää resurssiketjuihin uusia tekno-

logioita näiden tullessa saataville. Näiden keskijohdon ehdottamien uudistusten toimeen-

pano saattaa edellyttää ylimmän johdon tukea. (Sanchez 2004, s. 530) 

Dynaamisessa kilpailuympäristössä esiintyy toistuvia ja epävarmoja muutoksia markki-

namieltymyksissä ja saatavissa olevissa teknologioissa. Osaamisperusteisen johtamisen 

päähaasteena on todennäköisesti ylläpitää riittävät strategisten johtajien kognitiiviset 

joustavuudet kuvitella strategisia logiikoita ilmenemismuodossa I ja johtamismalleja il-

menemismuodossa II. Strategisten johtajien on (i) omattava kyky tiedostaa nopeasti oras-

tavia mahdollisuuksia määritellä uudenlaisia tuotetarjouksia ja kuvitella uusia strategisia 

logiikoita uudenlaisten tuotetarjousten luomiseksi ja realisoimiseksi sekä (ii) oltava kog-

nitiivisesti joustavia kuvitella, kokeilla ja nopeasti omaksua uusia tapoja organisoida ja 

johtaa uudenlaisten tuotetarjousten luomisen ja realisoinnin prosesseja lyhytaikaisten 

mahdollisuusikkunoiden hyödyntämiseksi. Valittavien logiikoiden I ja johtamismallien 

II toteuttaminen edellyttää todennäköisesti systeemistä joustavuutta koko organisaatiolta 

eli myös osaamisen ilmenemismuotoja III, IV ja V tarvitaan avaintukirooleissa. (Sanchez 

2004, s. 531) 
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3. PROJEKTINJOHTOKONSULTOINTIYRITYK-

SEN JOHTAMINEN SUOMEN KONTEKSTISSA 

3.1 Projektinjohtokonsultointi 

Projektinjohtokonsultointi, myöhemmin PJ-konsultointi on rakennushankkeessa sovellet-

tava johtamiskäytäntö ja projektinjohtorakentamisen muoto. PJ-konsultoinnissa tilaaja 

voi toteuttaa hankkeen joko kokonaan omalla projektinjohdolla tai täydentää projektin-

johto-organisaatiota (myöhemmin PJ-organisaatio) ulkopuolisella rakennuttaja- tai PJ-

konsultilla. PJ-konsultti antaa tilaajalle käyttöön erilaisia projektinhallintajärjestelmiä ja 

henkilöstöä. Työmaata voidaan johtaa tilaajan omalla henkilöstöllä, ostamalla johto pal-

veluhankintana tai sisällyttämällä se esimerkiksi rakennusteknisten töiden urakkaan. 

Hankkeen hankintoihin liittyvät sopimukset tehdään aina tilaajan nimiin. Rakennustyön 

valvonta sisältyy yleensä PJ-konsultin tehtäviin. (Peltonen & Kiiras 1999, s.22) 

Pääasiallisin ero perinteiseen pääurakkamenettelyyn on hankkeen jako selvästi useam-

paan hankintaan. Rakennustyön aikana tehdyt hankinnat ja valmistuvat suunnitelmat 

edellyttävät perinteiseen rakennuttamiseen verrattuna huomattavasti enemmän ja pidem-

pään jatkuvaa yhteistyötä tilaajan kanssa. Samanaikaisesti myös PJ-konsultin työmäärä 

kasvaa suuremmaksi kuin perinteisen rakennuttamisen työmäärä. (Peltonen & Kiiras 

1999, s. 22) 

Projektinjohtokonsultoinnissa tilaajan ja PJ-konsultin välillä on KSE-ehtoihin perustuva 

sopimus, jonka kohteena on rakennuttamispalvelu osaurakkamuodolla. Muut sopimukset 

ovat tilaajan nimissä ja PJ-konsultti toimii projektinjohto-organisaattorina hoitaen tilaa-

jan asioita. (Peltonen & Kiiras 1999, s. 22) 
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Kuva 3. Sopimussuhteet projektinjohtokonsultoinnissa. TJ tarkoittaa työmaan joh-

toa, OU osaurakkaa (Peltonen & Kiiras 1999, s. 23) 

 

Projektinjohtokonsultoinnissa tilaajan kannalta palkkio vastaa normaalia rakennutta-

mista, jossa tilaaja maksaa PJ-konsultille kiinteän tai aikaveloitteisen palkkion PJ-tehtä-

vien ja mahdollisen rakennustyön valvontatehtävän suorittamisesta. Rakennustyön val-

vonta voidaan myös ostaa erillisenä palveluna. Rakennustyöt, työmaapalvelut ja työmaan 

johtotehtävät maksetaan suoraan toimittajille laskujen perusteella. (Peltonen & Kiiras 

1999, s. 25) 

Projektinjohtokonsultointi soveltuu erittäin hyvin hankkeisiin, joissa on kireä aikataulu ja 

joissa vaaditaan suurta hallinnon joustavuutta ja ohjattavuutta. PJ-konsultointi mahdollis-

taa myös hyvän suunnitteluratkaisujen ja toteutuksen laadun. Erityisesti nämä väitteet pä-

tevät noususuhdanteen vallitessa, kun kohde on suuri tai muuten ohjelmaltaan vaativa 

sekä tilaaja tarvitsee asiantuntemusta ja täydennystä omien rakennuttamisresurssiensa tu-

eksi. Huonoiten PJ-konsultointi soveltuu hankkeeseen silloin, kun hankkeen lopulliset 

kustannukset halutaan urakkasopimuksin sitoa mahdollisimman aikaisin tai kun halutaan, 

että tilaajan työmäärä ja vastuu hankkeessa on mahdollisimman pieni. (Peltonen & Kiiras 

1999, s. 28-29) 
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Projektinjohtokonsultoinnissa tyypilliset PJ-toteuttajan tehtäväryhmät ovat hankesuun-

nittelu, luonnossuunnittelun ohjaus, projektisuunnittelu ja projektinjohtotehtävät toteu-

tuksessa. Näihin projektinjohtotehtäviin kuuluu toteutussuunnittelun ohjaus, hankinnat, 

rakentamisen ohjaus, vastaan- ja käyttöönotto sekä takuuajan tehtävät. Työmaapalvelui-

den järjestäminen kuuluu PJ-toteuttajan tehtäviin, kun taas rakennustyöt toteutetaan han-

kintoina. Tilaajan on tärkeää määrittää, mitä tehtäviä hän itse suorittaa sekä mitkä ovat 

tilaajan ja PJ-toteuttajan välisten tehtävien rajapinnat. (Peltonen & Kiiras 1999, s. 33-34)  

Projektinjohtotehtävät vaativat ensisijaisesti yleistä osaamista projektinjohdosta (engl. 

project management), niinkään tärkeää ei ole kokemus kohteen rakennustyypistä. Suun-

nittelun ohjaus vaatii erityistä osaamista ja kokemusta, lisäksi työmaan johtaminen edel-

lyttää luonnollisesti vankkaa työnjohtokokemusta (engl. site management). Avainhenki-

löt ovat isossa asemassa. Projektinjohtohankkeessa toteuttajan ja tilaajan on kyettävä laa-

jaan ja ennen kaikkea avoimeen yhteistyöhön. (Peltonen & Kiiras 1999, s. 34) 

 

3.2 Haastattelututkimus Sanchezin (2004) viitekehyksen sovel-

tuvuudesta 

 

3.2.1 Haastattelun suunnittelu ja toteutus 

Haastattelun tavoitteena on selvittää suuren projektinjohtokonsultointiyrityksen johta-

mistapoja ja –kulttuuria sekä erityisesti Sanchezin (2004) osaamisperusteisen viitekehyk-

sen soveltuvuutta projektinjohtokonsultointiyrityksen johtamiseen, toimintafilosofiaan ja 

osaamisperusteisen johtamisen oppien hyödyntämiseen.  

Haastattelin kokenutta johtajaa eräässä suuressa projektinjohtokonsultointiyrityksessä. 

Yrityksellä on toimipisteitä ja toimintaa myös Suomen ulkopuolella. Haastateltava halusi, 

että yritys ja hän raportoidaan anonyymisti.  

Teemahaastattelun kysymysten avulla halusin selvittää sen, miten hyvin haastateltava ar-

vioi Sanchezin (2004) viitekehyksen soveltuvan kohdeyrityksen johtamiseen ja minkä 

osaamisen ilmenemismuodon (I-V) hallinta on haastateltavan näkemyksen mukaan koh-

deyrityksessä tärkeintä tulevina vuosina. Lisäksi halusin selvittää, miten projektinjohto-

konsultointiyritystä johdetaan eri kokoisina segmentteinä ja millainen johtamiskulttuuri 

yrityksessä vallitsee. Lopuksi halusin kartoittaa projektinjohtokonsultointialan suurimpia 

haasteita viime vuosina. Siten haastateltava vastasi seuraaviin kysymyksiin (kysymyslo-

make on liitteenä): 
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1. Miten hyvin arvioisitte Ron Sanchezin (2004) viiden ilmenemismuodon viiteke-

hyksen soveltuvan projektinjohtoyrityksenne johtamiseen? 

2. Minkä Ron Sanchezin osaamisen ilmenemismuodon (I-V) hallinta on arvionne 

mukaan yrityksessänne vuosina 2018-2022 tärkeintä? Miten yrityksen jousta-

vuutta ja johtajien kykyjä voidaan käytännössä kehittää? 

3. Miten ja millä tavoin projektinjohtoyritystänne johdetaan koko yrityksen tasolla? 

Entä liiketoimintana? Kuinka yritystänne johdetaan projektijoukkoina ja yksittäi-

sinä projekteina? 

4. Miten projektinjohtoyrityksenne osaamisia ja kilpailukykyä kehitetään? 

5. Mitkä ovat olleet isoimpia ongelmia ja haasteita projektinjohtoyrityksen johtami-

sessa viime vuosina (2013-2017)? Miten olette selvinneet näistä? 

Haastattelu toteutettiin marraskuussa 2017 sähköpostitse. Haastateltavalle lähetettiin ky-

symykset ja tiivistelmä Sanchezin (2004) viiden ilmenemismuodon viitekehyksen ku-

vauksesta (mukaan lukien kuva 2). Haastateltava vastasi kysymyksiin sähköpostitse, ja 

kirjoitin vastaukset ylös hieman tyyliä muokaten tämän kandidaatintyön kappaleeseen 

3.2.2. Haastateltava hyväksyi raporttini käytettäväksi työssäni. 

Seuraavassa alakappaleessa raportoin haastateltavan antamat vastaukset haastattelukysy-

myksiin. 

3.2.2 Haastattelutulokset 

Ensimmäiseen kysymykseen vastauksena haastateltava arvioi, että Sanchezin (2004) vii-

den ilmenemismuodon viitekehys soveltuisi heidän projektinjohtoyrityksensä johtami-

seen melko hyvin. Viitekehys toimisi sitä paremmin, mitä alemmalle tasolle (ilmenemis-

muotoon) edetään. Ylimmällä tasolla viitekehyksen soveltaminen olisi vaikeaa, koska eri-

tyisesti tällä tasolla toimintaa ohjasivat ja rajasivat strategiset päätökset siitä, mitä yritys 

tekee tai ei tee. Johtajat eivät siis välttämättä voineet määrittää vaihtoehtoisia liiketoimin-

talogiikoita, ainakaan kovin laajasti. Kuitenkin viitekehys sopisi yrityksen toimintamal-

liin vähintään käytännön tason operatiivisen joustavuuden (V) ja resurssiketjuissa resurs-

sien joustavan ja vaihtoehtoisen käytön osalta (IV). 

Toiseen kysymykseen vastauksena haastateltava arvioi, että jokaisen ilmenemismuodon 

hallinta on tärkeää tulevina vuosina 2018-2022. Ilmenemismuotojen I-V hallinnasta tekee 

tärkeää esimerkiksi resurssien niukkuus ja toisaalta toimialan, markkinoiden ja sovellet-

tavan teknologian kehittyminen ja muuttuminen kiihtyvässä määrin. Haastateltava myös 

huomautti, että projektitoiminnassa aidosti mukana olevien resurssien hiljainen tieto on 

tärkeää saada mukaan kehittämiseen.  

Kolmanteen kysymykseen haastateltava vastasi, että yritystä johdettiin koko yrityksen 

tasolla niin sanotulla hajautetun organisaation johtamisen mallilla (engl. decentralized or-

ganization management). Tämän mallin mukaan yritysjohto asettaa tavoitteet ja raamit 
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toiminnalle ja luo edellytykset liiketoiminnalle. Liiketoimintana yritystä johdettiin niin, 

että tulosyksiköillä oli vastuu ja vapaus kehittää oman toimintasektorinsa liiketoimintaa 

haluamaansa suuntaan sovituissa raameissa. Projektit toteutettiin tulosyksiköiden johta-

mina siten, että kukin projekti johdettiin ja resursoitiin itsenäisinä.  

Neljänteen kysymykseen haastateltava vastasi, että osaamisia ja kilpailukykyä kehitettiin 

yrityksessä tunnistamalla alan tulevia kehitystrendejä, tiedustelemalla asiakkaiden tar-

peita ja valmistelemalla resursseja. Yrityksessä myös aktiivisesti koulutettiin henkilöstöä 

tuleviin osaamistarpeisiin. 

Viidenteen kysymykseen vastauksena haastateltava nimesi suurimmat ongelmat ja haas-

teet alalla vuosina 2013-2017. Nämä ovat projektinjohtomallilla toteutetuissa liittyneet 

puutteelliseen viestintään ja tiedonsiirtoon. Myös monessa muussa toteutustavassa, kuten 

projektinjohtourakoinnissa, nämä koettiin suurimmiksi haasteiksi. Projektinjohtomallilla 

toteutetuissa hankkeissa vastuut voivat yllättää sellaisia toimijoita, jotka eivät olleet ko-

keneita projektinjohtototeuttajia. Tiedonsiirron ongelmien ratkaisemiseksi kohdeyritys 

on soveltanut yhteistoiminnallisia työskentelytapoja projektinjohtamiseen.  

  
 

 

 

 



17 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sanchezin (2004) mukaan organisaatio on avoin systeemi, joka riippuu ympäristöstään ja 

on samaan aikaan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Osaamisperusteinen johtaminen edel-

lyttää johtajilta neljän ulottuvuuden eli dynaamisuuden, järjestelmällisyyden, kognitiivi-

suuden ja kokonaisvaltaisuuden ymmärtämistä. Viitekehys sisältää viisi osaamisen ilme-

nemismuotoa (tasoa). Alemmat ilmenemismuodot mahdollistavat sen, että yritys pystyy 

luomaan arvoa markkinoilla, jalkauttamaan liiketoimintalogiikan ja johtamisprosessit 

sekä näin saavuttamaan päämääränsä.  

Tutkimuksessa lähestyttiin Sanchezin (2004) viitekehystä ja projektinjohtokonsultoinnin 

kontekstia Suomessa kirjallisuustutkimusten avulla sekä näiden yhteensopivuutta haas-

tattelun avulla. Tämän tutkimuksen tekijänä pystyin käsittelemään ja ymmärtämään San-

chezin (2004) viitekehystä melko hyvin ko. artikkelin avulla. 

Peltosen ja Kiiraksen (1999) raportissa väitetään, että projektinjohtokonsultoinnissa 

hankkeiden toteuttamiseksi vaaditaan erittäin paljon joustavuutta. Tämä vaatimus tukee 

Sanchezzin (2004) viitekehyksen soveltumista PJ-yrityksen toimintaan. Osaamisen taso-

jen I-V yhtenä kantavana teemana on nimenomaan parantaa ja kehittää yrityksen ja joh-

tajien joustavuutta eri tasoilla, olosuhteissa ja toimintaympäristöissä. 

Sanchezin (2004) viitekehys on kuitenkin melko teoreettinen ja mielestäni se tuleekin 

liittää johonkin kontekstiin ja konkreettiseen esimerkkiin sitä täysin ymmärtääkseen. Sen 

vuoksi haastattelin erään suuren projektinjohtokonsultointiyrityksen johtajaa. Haastatte-

lusta saadut vastaukset olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, mutta asiapitoisia. Haastateltava ar-

vioi, että mitä alemmas osaamisen tasoilla (I => V) mentäisiin, sitä paremmin osaamisen 

ilmenemismuotoihin voitaisiin samaistua kohdeyrityksessä. Sanchezin (2004) mukaan 

osaamisen V tason hallinta mahdollistaa yrityksen johtajien resurssien käytön ja sovelta-

misen erinäköisissä ympäristöolosuhteissa ja vaihtoehtoisissa tarjoomissa. Mielestäni ra-

kennusalalla on juuri tällaisia olosuhteita eli laajuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vaih-

televia ja erilaisia rakennushankkeita. Projektinjohtokonsultoinnissa johtajien tulee osata 

soveltaa käytössä olevia resursseja joustavasti. Organisatorisen osaamisen alimpien taso-

jen (III-V) hallintaa varten johtajien tulee ymmärtää resurssityyppien sisäinen joustavuus 

ja joustavuuksien riippuvuudet toisistaan. Osaaminen mahdollistaa saada tiedot resurs-

sien käyttökohteista ja –tavoista sekä vastaavasti resurssien joustavuuden suunnittelun. 

Lisäksi osaaminen antaa kyvyt resurssien käyttöön edellä mainituissa ympäristöolosuh-

teissa ja tarjoomissa. 
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Johtajilla tulee olla erilaisia kykyjä hallitakseen osaamisen tasoja I-V. Haastattelutulosten 

mukaan osaamisten tasojen I-II hallinta ei olisi juuri mahdollista kohdeyrityksessä, aina-

kaan kokonaisuudessaan. Sen sijaan osaamisen tasot III-V kohdeyrityksessä hallittaisiin 

vähintään osaksi. Sanchezin (2004) päätelmät pätevät tähän siltä osin, että osaamisen ta-

sojen I-II hallinta edellyttää yrityksen johtajilta myös alempien tasojen III-V hallintaa. 

Lisäksi haastateltava nimesi tiedonsiirron ja kommunikaation ongelmia, joita oli koh-

deyrityksessä ratkaistu yhteistoiminnallisilla tavoilla. Tähän mielestäni löytyy selvä ana-

logia Sanchezin (2004) tasolta IV eli yrityksen sisäisten resurssien ja ulkoisten käytettä-

vissä olevien resurssien joustavuudesta tulla käytetyksi vaihtoehtoisin tavoin organisaa-

tion resurssiketjuissa.  

Suomen rakennusala on parhaillaan noususuhdanteessa ja siten myös näkymät projektin-

johtokonsultoinnissa ovat erittäin myönteiset. Haastateltavan mielestä PJ-konsultointiyri-

tykselle olisi tärkeää hallita kaikki Sanchezin (2004) osaamisen tasot I-V tulevaisuudessa 

muun muassa resurssien niukkuuden ja toimialan sekä markkinoiden jatkuvan kehittymi-

sen ja kasvavan sovellettavan teknologian vuoksi. Samoista syistä koen Sanchezin (2004) 

viitekehyksen soveltamisen projektinjohtokonsultointiyrityksen johtamiseen luontevaksi. 

Kun yritys hallitsee kaikki osaamisen ilmenemismuodot I-V, niin se pystyy reagoimaan 

muuttuviin tilanteisiin ja ympäristöolosuhteisiin.  

Rakennusalalle on ominaista se, että asiakkaiden arvostukset ja käsitykset alasta ja alan 

vaatimuksista kehittyvät. Myös Peltosen ja Kiiraksen (1999) mukaan joustavuus on yksi 

keskeisiä asioita projektinjohtoyrityksen liiketoiminnassa. Siten arvioin Sanchezin 

(2004) viitekehyksen sopivan projektinjohtoyritykseen hyvin. Kun yritys käytännössä so-

veltaa Sanchezin (2004) viitekehystä, se pystyy kehittämään muutoskykyään, paranta-

maan joustavuuttaan ja tehostamaan toimintaansa. Erityisesti projektinjohtokonsultoin-

tiyritysten ylimmän johdon tulee pystyä määrittämään erilaisia toimintamalleja ja vaihto-

ehtoisia liiketoimintalogiikoita. Muuttuviin tilanteisiin ja ympäristöolosuhteisiin on osat-

tava reagoida tarvittaessa muuttamalla organisaatiorakennetta. Keskeistä on joustavuus 

toimia monessa eri toiminnassa ja resurssien liikkuvuus.  

Sanchezin (2004) artikkelia ja Peltosen ja Kiiraksen (1999) raporttia on käytetty työssä 

hyödyksi suurilta osin. Tutkimus rajattiin Sanchezin (2004) näkemykseen osaamisperus-

teisesta johtamisesta, koska näin saatiin riittävän laaja ja samalla rajattu näkökulma yri-

tyksen johtamiseen. 

Jotta tutkimukseen olisi saatu enemmän ja laajempaa haastattelumateriaalia, olisi ollut 

hyvä haastatella useampaa johtajaa eri projektinjohtokonsultointiyrityksissä. Haastattelun 

toteutus sähköpostitse aiheutti tiettyjä rajoitteita kuten sen, että lisäkysymyksiä ja tarken-

nuksia oli vaikeaa tehdä. Tällainen syventäminen olisi ollut helpompaa kasvokkain teh-

dyn haastattelun aikana. 
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Sanchezin (2004) viitekehyksen soveltuvuutta on tässä tutkimuksessa arvioitu lähinnä 

haastateltavan toimesta ja pohdittu tekijän oman näkökulman kautta. Osaksi tämä sup-

peus johtui siitä, että laajempia tutkimuksia osaamisperusteisesta johtamisesta projektin-

johtokonsultointiyrityksissä tai Sanchezin (2004) viitekehyksen soveltamisesta projektin-

johtokonsultointiyritysten johtamiseen ei löytynyt. 
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LIITE: HAASTATTELUAINEISTO 

Haastateltavalle lähetettiin tiivistelmä Ron Sanchezin (2004) viiden ilmenemismuodon 

viitekehyksen kuvauksesta, tässä työssä esitettävä kuva 2 ja seuraavat kysymykset. 

1. Miten hyvin arvioisitte Ron Sanchezin (2004) viiden ilmenemismuodon viitekehyksen 

soveltuvan projektinjohtoyrityksenne johtamiseen? 

2. Minkä Ron Sanchezin osaamisen ilmenemismuodon (I-V) hallinta on arvionne mukaan 

yrityksessänne vuosina 2018-2022 tärkeintä? Miten yrityksen joustavuutta ja johtajien 

kykyjä voidaan käytännössä kehittää? 

3. Miten ja millä tavoin projektinjohtoyritystänne johdetaan koko yrityksen tasolla? Entä 

liiketoimintana? Kuinka yritystänne johdetaan projektijoukkoina ja yksittäisinä projek-

teina? 

4. Miten projektinjohtoyrityksenne osaamisia ja kilpailukykyä kehitetään? 

5. Mitkä ovat olleet isoimpia ongelmia ja haasteita projektinjohtoyrityksen johtamisessa 

viime vuosina (2013-2017)? Miten olette selvinneet näistä? 

 


