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Suomessa tehdään merkittäviä muutoksia koulutukseen ja opiskeluun liittyen. Ammatillisen 
koulutuksen uudistaminen, Ammatillisen koulutuksen reformi, on yksi istuvan hallituksen 
kärkihankkeista. Lukiolakia ollaan muuttamassa. Korkeakoulujen pääsyvaatimuksia ollaan 
uusimassa siirtymäajalla 2018…2020. Nämä uudistukset eivät voi olla näkymättä toisen asteen 
opintojen sisällössä, oppilaiden opintojen fokusoitumisessa kuin myös oppilaitosten 
painotuksissa opintoihin liittyen. Tässä tilanteessa olisi mahdollisuus myös tehostaa ja parantaa 
projektiosaamisen koulutusta toisen asteen oppilaitoksissa, joissa luodaan pohjaa laajasti niin 
jatko-opintoja kuin työelämää ajateltaessa. 

Nykyinen toisen asteen koulutus pitää usein sisällään projekteja ja projektinomaisia kursseja ja 
oppilastöitä, mutta niiden toteutus projektoinnin näkökulmasta on usein hyvin vajavaista. Opetus 
on hyvin koulu- tai opettajakohtaista ja harvoin, jos koskaan, perustuu mihinkään yleisesti 
tunnettuun projektinhallinnan malliin. Toiselle asteelle suunnattuja projektiosaamisen oppikirjoja 
ei ole. Käytännössä projektityöhön liittyvää projektiosaamisen formaalia oppimista ei siis tapahdu 
ja tämä on jatko-opintoja ja työelämää ajatellen suuri puute. Tätä päätelmää tukee tässä 
opinnäytetyössä tehty kysely, joka tehtiin niin toisen kuin kolmannen asteen oppilaitosten 
projektiosaamista opettavien tai projekteja ohjaavien opettajien keskuudessa. Työn 
johtopäätöksenä on, että projektiosaamista tulisi opettaa toisella asteella tehokkaammin joko 
itsenäisenä oppiaineena tai osana muuta koulutusta. 

Tämän työn keskeinen tavoite oli määrittää missä laajuudessa ja miten fokusoiden toisen asteen 
opiskelijoille tulisi projektiosaamista kouluttaa. Ohjaavina elementteinä toimivat olemassa olevat 
projektinhallintamallit ja niihin liittyvät käsitteet sekä työn yhteydessä tehty kyselytutkimus, jossa 
pyrittiin löytämään näkemys siitä, mitkä ovat keskeiset sisällöt, joita toisen asteen opiskelijan tulee 
projektiosaamisesta hallita valmistuessaan. Kysely myös vahvisti näkemystä siitä, että 
projektiosaamista on helpoin ja paras tapa oppia projektioppimisen eli tekemisen kautta. 

Geneerisen projektinhallintamenetelmän mallin oppiminen on mahdollista saavuttaa toisen 
asteen opinnoissa. Tämän työn tavoite oli tuottaa perusteet, miten ja millaisella projektiosaamisen 
sisällöllisellä kokonaisuudella tuo lopputulos saavutetaan. Projektiosaamisen toteuttaminen 
itsenäisenä oppiaineena olisi kenties tehokkain keino, mutta toteuttaminen myös muiden 
oppiaineiden projektien tukena mahdollistaa hyvinkin saman lopputuloksen oppimisen 
näkökulmasta. Työssä on pyritty määrittelemään ne projektityöhön liittyvät keskeiset elementit, 
jotka opiskelijoiden tulisi hallita toisen asteen opintojen jälkeen. 
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Significant changes concerning education and studying have been made in Finland. The 
curriculum renewal of vocational schools, has been a major priority of the Finnish government 
through the project called “The Reform of Vocational Schools” and, in addition the High School 
law is about to change too. Moreover, from 2018 to 2020, the admission requirements of the 
University level have changed. This shift in the policy is also an opportunity, which could be used 
to improve the skills in project learning on the high school and vocational school levels, thus 
creating a wider base for postgraduate studies and preparation for those entering the workforce.  

Currently, in secondary education, there is a clear need for projects and project like courses. This 
is necessary due to the importance of project like work for students currently and in their future 
endeavors in working life. The projects are very important in schools, but the way projects are 
being implemented and taught is very inadequate. The proper teaching and implementation of 
such subjects vary from teacher to teacher and the teacher’s competence or incompetence affects 
the quality of learning. Project leadership or management models are not applied in teaching, 
which in turn compromises learning through project work. In addition students’ postgraduate 
education and careers may become more difficult due to the lack of proper teaching of project like 
work. Such assertions are supported by the data gathered from secondary and tertiary education 
teachers that teach project knowledge in various capacities.  

The present thesis focuses on how to educate students on projects, which areas of teaching to 
focus on and how extensively those areas should be taught. To gather the data surveys were 
conducted to explore what secondary and tertiary level teachers thought about the areas the 
students needed to know prior to graduating. The teachers’ responses also strengthened the view 
that doing projects, rather than just learning about them, allows the student to learn more quickly 
and effectively. The final point emphasized by the teachers was the importance of the use of 
project management methods in the projects outside of the student’s own field of study..  

The results show that learning the basic project management models is essential and necessary 
and can be accomplished in secondary studies. The focus of this study is to determine which 
methods would best help students become competent in project like work. The study has defined 
the key elements such as the lifespan of projects, project organization, the tasks of students, 
different types of projects, and project documents. These are all areas of education and projects 
that students should be able to manage after their education. 

KEYWORDS: 

Project, project competences, project management, lifespan. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn aihe on: ”Projektiosaamisen koulutuksen kehittäminen toisen asteen oppi-

laitoksissa”. Aiheen valintaan johti opinnäytetyöntekijän oma kiinnostus aiheeseen, pro-

jektiosaamisen tarpeen jatkuva kasvaminen työelämässä ja opiskelussa sekä sen vähäi-

nen opetus toisen asteen opinnoissa. 

1.1 Työn taustaa 

Yhteiskunnassa, tekniikassa, taloudessa sekä työn tekemisen tavoissa tapahtuva tekno-

loginen murros on erittäin suuri. On ilmeistä, että olemme Kondratieffin1 syklien eli talou-

den pitkien ajanjaksojen käännepisteessä, jossa talouden perustotuudet murtuvat ja 

vaihtuvat. Puhutaan teollisesta vallankumouksesta, mutta kyse ei ole pelkästään teolli-

suudesta vaan koko yhteiskunnan rakenteista ja siitä tavasta, miten yritykset sekä yhtei-

söt organisoivat rakenteitaan ja toimintojaan. Muutosta on mahdoton hallita, koska se 

sisältää paljon ennakoimatonta, kyse on digitalisaatiosta, robotiikasta, jakamis- ja alus-

tataloudesta sekä lisätystä todellisuudesta. Ketteryyttä ja sopeutumiskykyä on kehitet-

tävä ja jäykkiä rakenteita on korvattava joustavilla ja itseorganisoituvilla rakenteilla. Työn 

tekeminen organisoituu entistä enemmän projekteiksi ja erityisesti ketteriksi projekteiksi. 

(Jalava & Virtanen, 2000,9; Linturi, 2016, 37). 

Työn toteutus on lähtenyt liikkeelle havainnosta, että projektiosaamisen tarve työelä-

mässä on lisääntynyt viime vuosina kovaa vauhtia ja samoin jatko-opinnoissa korkea-

asteen oppilaitoksissa projekteihin ja projektityöhön ei voi olla törmäämättä. Córdoban 

ja Pikin (2011, 83) mukaan koulutuksessa tulisikin paremmin pystyä vastaamaan projek-

tityön haasteisiin. Minun opintoni Turun Ammattikorkeakoulun, insinööri (ylempi AMK), 

projektijohtamisen koulutusohjelmassa on vahvistanut tarvetta tuoda projektiosaamista 

lähemmäs toisen asteen opintoja.  Lisäksi työni niin puolustushallinnossa kuin valtioneu-

vostossa hankkeiden ja projektien toteuttajana, ohjausryhmien jäsenenä kuin myös au-

                                                
1 Kondratieffin aalto -teoria on venäläisen Nikolai Kondratieffin 1900-luvun alussa muotoilema 
teoria, joka kuvaa talouden pitkäaikaista, noin 40-60 vuotta kestävää säännöllistä vaihtelua talou-
den nousu- ja laskukausien välillä. Aikaisempaan kirjallisuuteen ja taloudellisten indikaattorien 
tarkasteluun perustuen on arvioitu, että vuonna 2008 alkanut talouden kriisi viittaa murroskauteen 
viidennen ja kuudennen aallon välillä. (Turun Yliopisto, 2018). 
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ditoijana sekä puolueettomana laadunvarmistaja on vahvistanut kuvaa tarpeesta kehit-

tää projektiosaamista. Opinnäytetyön tavoitteena on syventää yleistä ymmärrystä siitä, 

mikä projektiosaamisen opetuksen tarve toisen asteen opinnoissa. Tämän pohjalta opin-

näytetyössä tullaan määrittelemään perusteet toisen asteen projektiosaamisen opintojen 

sisällölle. Toisena tavoitteena on määritellä se taso, jolla opintoja tulisi kouluttaa motivoi-

vana kokonaisuutena, jatko-opintoja tukevana ja työelämätaitoja antavana ja kehittä-

vänä. Lisäksi opinnäytetyössä pohdiskellaan aihetta myös opetuksen näkökulmalta. 

Samaan aikaan työn kanssa on meneillään Sipilän hallituksen Ammatillisen koulutuksen 

reformi, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista (OKM, 2017). Siinä uudistetaan amma-

tillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja jär-

jestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta yhdistetään uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperustei-

suus ja asiakaslähtöisyys. Hallituksen hanke ei ole ristiriidassa tai tuo suurempia haas-

teita aiheeseen vaan korostaa muun muassa teoreettisen ja käytännön perusosaamisen 

tärkeyttä työnantajien ja työllistymisen näkökulmasta - projektiosaaminen on aivan kes-

keisiä työelämän osaamisalueita. 

Myös lukiolakia olla muuttamassa. Uusi laki velvoittaisi lukioita nykyistä tiiviimpään yh-

teistyöhön työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi lukion olisi järjestettävä 

opetus siten, että lukiolaisella on mahdollisuus kehittää kansainvälistä sekä työelämä- ja 

yrittäjyysosaamistaan. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi 

lakia Kauppalehdessä 22.2.2018:  

”Tekemällä oppiminen, eli oppijaa aktivoiva yrittäjämäinen pedagogiikka on tulevaisuudessa en-
tistä tärkeämpi osa yleissivistävää koulutusta. Lainsäädäntö vahvistaisi ainerajat ylittävää temaat-
tista oppimista, notkeuttamalla opintopisteiden ja -jaksojen myötä opetuksen järjestämistä ja pön-
kittämällä lukioiden yhteiskunnallista rajapintaa. Laki ohjaisi lukioita tiiviimpään yhteistyöhön eten-
kin korkeakoulujen kanssa”.  

Projektiosaaminen on tässäkin kontekstissa aivan keskeinen osaamisalue muun mu-

assa yritysten näkökulmasta. 

Lukiokoulutuksessa opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä 

kursseina. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Projektiosaamisen kurssit 

sopisivat erinomaisesti tähän kokonaisuuteen. Ammatilliset opinnot muodostavat suu-

rimman osan ammatillisesta perustutkinnosta. Koko ammatillisen perustutkinnon laajuus 

on 180 osaamispistettä (ennen 120 opintoviikkoa), (1,5 osp ~ 1 lukion kurssi). Projekti-

osaamisen kurssit sopivat myös tähän kokonaisuuteen erinomaisesti. 
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Jyväskylän, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut käynnistivät vuonna 2001 Arvi-

ointipoolinsa kautta benchmarking-projektin, jossa yhtenä keskeisenä tavoitteena oli pro-

jektiopiskelun ja projektitaitojen kehittäminen. Työn yhtenä havaintona oli, että projek-

tiopiskelun toteutuksen ja pedagogiikan kehittäminen on monesta syystä tärkeää - pro-

jektityön odotusten ja tavoitteiden suhde oppimistavoitteisiin ja oppimiseen. (Kantola, 

2003, 10). Tämä haaste on pyritty huomioimaan myös tässä työssä. 

1.2 Työn tavoitteet sekä rajaukset 

Työn ensisijainen tavoite on vahvistaa ja todistaa projektiosaamisen koulutuksen tarve 

toisen asteen koulutuksessa ja määrittää projektiosaamisen koulutuksen tavoitteet ja si-

sältö tälle koulutuskokonaisuudelle. Toissijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla on 

merkitystä toisen asteen koulutuksen, opetussuunnitelmien, pedagogiikan sekä amma-

tillisen osaamisen ja toiminnan jatkuvalle kehittämiselle toisen asteen opinnoissa.  

Olemassa oleva projektiosaamisen oppimateriaali on suunnattu pääasiassa joko kol-

mannen asteen opiskelijoille tai projektityön ammattilaisille. Oppimateriaalit ovat asiasi-

sällöltään ja aihepiiriltään samankaltaisia eli niissä näkyvät tietyt odotusarvot peruskäsit-

teiden osaamiselle ja työelämän toiminnallisten ja sosiaalisten perusrakenteiden ymmär-

tämiselle. Toisen asteen opinnoista valmistuvat eivät nykyisellään pysty vastaamaan 

osaamisella ja ymmärryksellä haasteisiin, joihin heidät asetetaan työpaikoilla tai jatko-

opinnoissa projektiosaamisen osalta. Projektiosaaminen ja projektityön oppiminen ovat 

hyvin käytännönläheistä, tekemällä oppimista. Tämä asettaa niin materiaalille kuin ope-

tusmenetelmille haasteita. 

Projektiosaamisen perusteiden koulutus toisen asteen opiskelijoille on monesta eri nä-

kökulmasta perusteltua; opiskelija, oppilaitokset, työnantajat, yhteiskunta. Oppipoika-ki-

sälli-mestari -ajatusmalli on toimiva, mutta erityisesti projektiosaaminen edellyttää tietyn 

formaalin projektirakenteen ja projektin toteutustavan omaksumista ja ymmärtämistä 

myös teoriassa. 

Projektiosaaminen ja kyky toimia projektiorganisaation jäsenenä on nyt ja tulevaisuu-

dessa työllistymisen kannalta arvokasta osaamisen pääomaa. Tällä pääomalla pysty-

tään merkittävästi vähentämään niin osaamattomuutta projektihenkilönä kuin samalla 

parantamaan projektin onnistumisen mahdollisuuksia hallitsemalla ja ymmärtämällä pro-

jektinhallinnan keskeiset osa-alueet. Projektin ohjauksen ymmärtäminen ja projekteissa 
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toimimisen taito muodostuvat jatkossa aikaisempaan verrattuna yhä tärkeämmäksi. 

(Stenlund, 1996, 3). 

Työssä pyritään selvittämään: 

 Projektikoulutuksen tila toisen asteen koulutuksessa 

 Projektikoulutuksen tarve toisen asteen koulutuksessa 

Työssä pyritään vastaamaan: 

 Millaisia tavoitteita projektiosaamisen koulutukselle tulee asettaa? 

 Millä laajuudella ja tarkkuudella toisen asteen opiskelijalle projektiosaamista tulisi 

kouluttaa? 

 Millainen oppimateriaali tukee niin oppijaa kuin opettajaa parhaiten projektiosaa-

misen koulutuksessa? 

Lisäksi työn on tarkoitus toimia myös yleisenä pohjana toisen asteen projektiosaamisen 

koulutuksen kehittämiselle. 

Työn rajaus: 

Tämä työ rajataan koskemaan vain toisen asteen koulutusta. Rajaus on tehty kahdesta 

näkökulmasta. Ensinnäkin missä laajuudessa on tarkoituksen mukaista opettaa toisen 

asteen opinnoissa projektiosaamista. Tässä tavoitteeksi asetettiin peruskäsitteiden op-

piminen sekä projektin elinkaaren ja projektin toteutuksen ymmärtäminen ja omakohtai-

nen toteuttaminen. Toinen rajaus koskee oppimateriaalin tuottamista. Tämän työn tar-

koituksena ei ole tehdä oppikirjaa tai suoranaista opintomateriaalia, vaan tarkoituksena 

on määritellä oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden sisältö. 

Tämä opinnäytetyö on projektijohtamisen YAMK -työ eikä ota kantaa kasvatustieteellisiin 

asioihin. Pedagoginen pohdinta luvussa 5 perustuu pääasiassa projektioppimiseen me-

todina toteuttaa projektiosaamisen koulutus toisen asteen opinnoissa. 

1.3 Työmenetelmät 

Tässä työssä on aluksi kirjallisuuskatsaus sekä katsaus aikaisempiin tutkimuksiin. Tä-

män jälkeen katsaus projektikoulutuksen tilanteeseen toisen asteen oppilaitoksissa Suo-
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messa sekä eri organisaatioiden ja toimijoiden näkemyksiä projektiosaamisen koulutuk-

sen tarpeesta Suomessa. Menetelmänä on tausta-aineiston kerääminen, perehtyminen 

ja analysointi. 

Opinnäytetyöhön sisältyy kyselytutkimus, jolla pyrittiin hakemaan vahvistusta sille, että 

projektiopetuksen opintokokonaisuuden kehittäminen nähdään yleisesti tarpeelliseksi. 

Kyselyllä pyritään todistamaan oikeutus projektiosaamisen opintokokonaisuuden kehit-

tämiselle ja tarpeelle toisen asteen opetukseen. Kyselytutkimus antaa opetusalan am-

mattilaisten näkemyksestä niin toisen asteen opiskelijoiden osaamisen tasosta kuin ta-

sosta, jonka toisen asteen opiskelijoiden tulisi saavuttaa. Samoin työ antaa yleistävän 

tietoperustan kolmannen asteen opettajien näkemyksestä siitä millä tasolla toisen as-

teen opiskelijoiden perusvalmiudet projektiosaamisesta tulisi olla opintojen alkaessa kol-

mannella asteella. Keskeisesti on huomioitu palaute opintojen fokuksesta ja laajuudesta 

toisen asteen oppilaille. Kyselyyn liittyy myös mahdollisuus kommentointiin sekä vapaa-

seen sanaan. Kysely muodostettiin SurveyMonkey:lla ja avoin vastauslinkki jaettiin suo-

raan oppilaitosten rehtoreiden tai vastuuopettajien kautta. Kysely lähti 131 henkilölle, 

34:ään eri oppilaitokseen, ei perille menneitä neljä kappaletta ja vastauksia saatiin 28 

kappaletta, joka on vastausprosenttina 22,04%. 

Kyselyn (luku 3) sekä IPMA Competence Baseline Version 4.0 kolmen projektin osaa-

misen pätevyysalueen kautta on pyritty luvussa 4 rakentamaan sisältö toisen asteen pro-

jektiosaamisen opintokokonaisuudelle. 
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2 PROJEKTIOSAAMISEN OPETUKSEN NYKYTILA 

TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA 

Tässä luvussa kuvataan projektikoulutuksen asema ja -taso toisen asteen oppilaitok-

sissa. Käytännössä havaintona on, että projekteja toteutetaan oppilaitoksissa monella 

eri tasolla, tosiasiallisia projekteja on kuitenkin hyvin vähän ja itse projektimenetelmillä 

toteutettuja vielä vähemmän. 

Toisen asteen oppilaitoksia ovat lukiot, joita on Suomessa noin 340, ja ammatilliset op-

pilaitokset, joita on Suomessa noin 230. Lisäksi projektiosaamisen koulutuksen potenti-

aalisia oppilaitoksia ovat myös kansan- ja kansalaisopistot, joita Suomessa on noin 250. 

(Tilastokeskus, 2017). 

2.1 Kirjallisuus 

Projektikirjallisuutta projektityön perusteista on kohtuullinen määrä löydettävissä. Suo-

raan toisen asteen opintoihin tarkoitettuja oppikirjoja työn tekijä ei löytänyt. Seuraavassa 

lyhyt katsaus suomenkieliseen projektikirjallisuuteen, jotka soveltuvin osin voisivat toimia 

pohjana toisen asteen opintokokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Stenlund, Heikki (1996), Projektijohtamisen perusteet. Kirja on ajankuvaus verkostota-

louden ja tietoyhteiskunnan Suomesta. Kirjassa on kuvattu projekti, projektiorganisaatio, 

projektin vaiheet, mutta käsitteet ja rakenteet käsitellään pääsääntöisesti ilman viittauk-

sia standardeihin ja ne eivät täysin vastaa tämän päivän projektiosaamisen tarvetta. Te-

kijä ilmaisee kirjan olevan itseopiskelun väline, mutta ei suoranainen oppikirja - kirjaa ei 

kohdisteta suoraan millekään ryhmälle. 

Anttila, Pirkko (2001). Projekti - vai onko? Kirjoittaja korostaa kirjan painottavan projekti-

toimintaa erityisesti kulttuurialojen työtehtävien ja koulutuksen näkökulmasta. Kirjan lä-

hestymistapa on enemmän tutkimuksellinen, filosofinen kuin oppikirjamainen. Kirjoittaja 

pohtii käsitteiden taustoja hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tekee niistä johtopäätöksiä. Kir-

jassa ei tukeuduta standardeihin. Kirja soveltuu hyvin projektitoimintaa, -osaamista 

omaaville henkilöille syventämään tietämystä ja hakemaan näkökulmia. Kirjaa varten on 

haastateltu merkittävää joukkoa projektiosaajia ja heitä siteerataan kirjassa usein. 
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Karlsson, Åke ja Marttala, Anders (2002), Projektikirja. Kirjan tekijöiden mukaan kirja on 

suunnattu kaikille, jotka haluavat omaksua toimintaympäristöön mukautuvan, toimivan ja 

nykyaikaisen projektimetodiikan. Tekijöiden mukaan kirja soveltuu koulutus- ja kurssi-

materiaaliksi. Kirjoittajat esittävät projektin vaiheistuksesta oman näkemyksensä, joissa 

korostuu vahvasti asiakas ja loppukäyttäjä. Kirja ei viittaa standardeihin tai tunnistettuihin 

projektimenetelmiin. Kirjan kohderyhmänä onkin enemmän kokeneemmat projektiosaa-

jat, jotka pystyvät löytämään hyviä toimintamalleja, johtamismalleja sekä ideoita tekijöi-

den laajasta kokemuksesta. 

Artto, Karlos, Martinsuo, Miia ja Kujala, Jaakko (2006). Projektiliiketoiminta. Kirja on te-

kijöidensä mukaan suunnattu korkeakouluopiskelijoille ja kokeneille liiketoiminnan ja pro-

jektien ammattilaisille. Kirja tukeutuu IPMA ICB, PMBOK, ISO19996 sekä PRINCE2 

Guidance linjauksiin. Kirja syventää osaamista ja soveltuukin opetusta vahvistavaksi 

taustamateriaaliksi. Kirja on toisen asteen opiskelijan materiaaliksi raskas ja vaatisi oh-

jaavalta opettajalta huomattavaa panostusta oppilaiden keskeisten asioiden pariin oh-

jaamisessa. 

Ruuska, Kai (2007). Pidä projekti hallinnassa, 6. painos. Alkusanoissa Ruuska peruste-

lee vahvasti projektiosaamisen tärkeyttä työyhteisöissä. Hän korostaa alkusanoissaan 

myös projektityöskentelyyn liittyviä sosiaalisia taitoja. Tekijän mukaan kirja on rakennettu 

siten, että se sopii niin aloittelijalle kuin kokeneemmille projektihenkilöille. Kirjan rakenne 

on selkeä ja sisältö on hyvin esitetty ja ratkaisut ja mallit perusteltuja. Kirja ei viittaa stan-

dardeihin. Kokonaisuutena kirja käsittelee varsin tyhjentävästi kaikki projektitoiminnan 

osa-alueet. Kirja ei sellaisenaan toimi toisen asteen opiskelijalle laajan ja yksityiskohtai-

sen sisältönsä osalta, mutta tukimateriaalina niin opettajalle kuin opiskelijalle se on erin-

omainen. Kirjan parasta antia ovat hyvät mallikuvat, esimerkki laskelmat, listat ja taulu-

kot. 

Pelin, Risto (2011). Projektihallinnan käsikirja. 7. painos kirjasta on Artto, K. ym. (2006) 

kirjan tapaan hyvin raskas paketti aloittelevalle projektihenkilölle. Kirja sinänsä käsittelee 

vakuuttavasti keskeiset projektin osa-alueet. Erityisesti voi nostaa esille projektin resurs-

sien hallinnan, kustannusohjauksen ja hankintojen ohjauksen. Kirja sisältää vaikuttavasti 

kaikki keskeiset projektin osa-alueet ja tekijä toteaakin teoksen soveltuvan sertifiointitut-

kinnon pohja-aineistoksi harjoituksineen. 

Koostettu kirjallisuuslista ei ole täydellinen. Projektikirjallisuutta on hyvin paljon tarjolla, 

erityisesti toimialaspesifisiä projektijulkaisuja. Listan ei ole tarkoituskaan olla kattava, 
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vaan tarkoituksena on antaa käsitys siitä, millaista kirjallista materiaalia tällä hetkellä on 

tarjolla. 

Yleisesti voidaan sanoa, että projektikirjallisuus tukee opetusta ja oppimista, mutta toisen 

asteen koulutuksessa opettajan, opetuksen ja ohjauksen rooli materiaalin tulkitsijana, 

sekä myös esittäjänä, on oppimisen kannalta keskeinen, ellei välttämätön. Tällöin nou-

see myös opettajan oma projektiosaaminen keskeiseen asemaan. 

2.2 Kansainväliset tutkimukset 

Aikaisempaa tutkimusta projektiosaamisen koulutuksesta toisen asteen opiskelijoille ei 

paljonkaan ole. Tutkimusta ja opinnäytetöitä löytyy projektijohtamisesta ja projekteista, 

mutta ne kohdistuvat pääasiassa joko suoraan yritystoimintaan ja työelämään tai kor-

keakoulutasoiseen opiskeluun. Yhdysvalloissa Williamson on tehnyt opinnäytetyön liit-

tyen lukiolaisten projektiosaamisen taitoihin ja tarpeisiin. Byrne on omassa tutkimukses-

saan nostanut esille lukiolaisten projektiosaamisen tarpeen. Lisäksi löytyy kaksi merkit-

tävää koulutuksen pilottia Yhdysvalloista toisen asteen projektikoulutuksesta. 

Williamsonin (2011) opinnäytetyön (Master of Science in Engineering) Texasin Yliopis-

tolle aiheena on: ”Teaching 21st century skills to high school students utilizing a project 

management framework”. Työssä nostetaan esille projektiosaamisen koulutuksen puute 

ja sen tarve, sekä määritellään keskeiset projektiosaamisen alueet, joita lukio-opiskeli-

joiden projektiosaamisessa tulisi kouluttaa. 

Byrne ym. (2008) nostavat tutkimuksessaan: ”Project management's future, teaching 

project management to high school students” esiin tutkimuksen vuodelta 2006, jonka 

tavoitteena oli selvittää mitkä ovat keskeiset lukiolaisten osaamisalueet ja kehittämistar-

peet tulevaisuuden kannalta. Kokonaisuudesta muodostui heidän mukaansa osaamis-

vaje, joka oli verrattavissa projektiosaamisen puutteeseen. Samoin he kokivat, että pro-

jektioppiminen oli vastaus koko osaamisvajeen täyttämiselle. 

Garfein ja Noelder (2011) kuvaavat raportissaan (white paper) Washingtonin osavaltion 

kokeilua, jossa rakennettiin lukiolaisille kahden vuoden projektiosaamisen opintokoko-

naisuus. Koulutus tuki myös osallistuvia opettajia omalla koulutuksella. Koulutus tukeutui 

PMBOK®Guide sanastoon ja käsitteisiin, tavoitteena yhtenäistää käsitemaailmaa ja 

päästä eroon epävirallisista tulkinnoista. Koulutus perustui projektien kautta tapahtuvaan 
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projektioppimiseen. Keskeisenä tuloksena huomattiin opiskelijoiden kyky soveltaa pro-

jektinhallinnan standardeja jo ennen kolmannen asteen opintojaan. Kuvassa 1 on heidän 

ehdotuksensa lukiotasoisesta kahden vuoden projektiosaamisen koulutuksesta. 

 

Kuva 1. Washingtonin osavaltion pilot-hankkeessa ehdotettu projektihallinnan koulutus-
ohjelma (Garfein & Noelder, 2011). 

PMI (Project Management Institute) on voittoa tuottamaton ammattijärjestö. 

Zhan, Morgan ja Leonard (2013) kuvaavat artikkelissaan ”Project Management for Un-

dergraduate and High School Students”, miten NASA yhdessä korkeakoulun (Texas 

A&M University) kanssa rakensivat kuudelle lukiolle projektinhallinnan koulutusohjelmat. 

Myöhemmin he sponsoroivat kahdeksan lisälukiota hankkeeseen. Hankkeen ajurina oli 

tarve kasvattaa opiskelijoiden STEM (science, technology, engineering, math) kiinnos-

tusta ja saada yhteiskunnalle riittävästi tutkijoita ja insinöörejä. Taustalla olivat havainnot 

siitä, että projektiosaamisen vaje aiheutti projekteissa viiveitä, kustannuksia sekä yrityk-

sen ja erehdyksen kautta etenemistä. Hankkeen tuloksena oli opiskelijoille syntynyt sel-

keä ymmärrys projektin johtamisen, hallinnan, suunnittelun ja raportoinnin tärkeydestä. 

Myös Zhan ym. viittaavat siihen, miten vajavaista on saatavissa oleva toisen asteen pro-

jektiosaamisen koulutusmateriaalia. Texasin yliopisto käytti sekä omia jatko-opiskelijoita 

että PMI-CLG (Project Management Institute – Clear Lake/Galveston) henkilöstöä tuot-

tamaan kymmenen kurssin opintokokonaisuuden. 
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2.3 Projektit toisen asteen oppilaitoksissa 

Työ on aloitettu perehtymällä erilaisten toisen asteen projektikoulutusten ja opintojakso-

jen sisältöön, määrään sekä laatuun eri koulutusorganisaatioiden järjestämänä. Tätä 

työtä varten on käyty läpi erilaisia projektimaiseen koulutukseen eväitä tarjoavien orga-

nisaatioiden opetussuunnitelmia sekä tutkinnon perusteita. Projekti-sanan käyttö eri kou-

lutusten ja kurssien osalta on laajaa. Projekti voi olla pieni toimintaa kehittävä, tai se voi 

olla suuri, vaikkapa kokonaisen tuotantolaitoksen toimitusprojekti. Projekti-sanaa käyte-

tään, vaikka kyseessä ei ole käsitteen määrityksen mukainen ainutlaatuinen kehitysteh-

tävä vaan poikkitieteellinen tapahtuma, tilaisuus tai yhteisöllinen muu jonkin aiheen ym-

pärille koottu toiminta. 

”Partiolinjan opinnot koostuvat lukioikäisten oman ikäkauden eli samoajien ohjelmasta. 

Sisällöissä keskitytään ryhmänjohtamiseen, projektiosaamiseen ja kansainväliseen toi-

mintaan”. (Partio, 2015). 

”Projektiosaaminen vaatii uudenlaista asennetta ja työskentelytapoja, joihin kuuluvat ke-

hittäminen, suunnittelu ja organisointi, tiimityöskentely, prosessien hallinta, markkinointi 

ja tietotekniset taidot”. (Kauniaisten lukio, 2003). 

Mikkelin lukio, opiskelijatutorkoulutus 2015: projektiosaaminen osana tutorkoulutusta. 

(Mikkelin lukio, 2015). 

Liikkeelle! Opetushallituksen rahoittama kehittämishanke yt Kalajoen lukio ja Heureka - 

sisältää projektinhallinnan koulutusta. 

”KV9-KV10 Kansainvälinen projektikurssi (½-kurssi), ksy, vuositaso 1 – 3. Kurssin tavoit-

teena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön. Suoritus-

tapa vaihtelee. Kurssin voi koota lukioaikana osasuorituksista, joista saa merkinnän KV-

passiin. Osasuorituksia voivat olla esim. erilaiset kansainväliset projektit, matkaraportit, 

esitykset ja opastukset sekä vaihto-opiskelijan tutorina toimiminen”. (Tampereen klassil-

linen lukio, 2017). 

”Kurssilla seurataan kemian viimeisimpiä saavutuksia ja tehdään erilaisia projekteja ja 

pienimuotoisia mittauksia ja demonstraatioita.” (Hyvinkään yhteiskoulun lukio, 2017). 
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”Opintojen aikana toteutetaan peliprojekteja tiimityöskentelynä ja niissä opitaan peli- ja 

ohjelmistokehityksen vaiheet, roolit ja nykyaikaiset projektityömenetelmät.” (Suupohjan 

ammatti-instituutti, 2017). 

”Projektit sopivat Talotekniikkaan missä on selkeitä kokonaisuuksia lämmitys/kylmälait-

teiden asentamisesta tai putki- ja ilmastointitöistä asiakkaille”. (Turun ammatti-instituutti, 

2017). 

Yleinen huomio on, että lukioiden ja ammattioppilaitosten opintojaksot on kuvattu hyvin-

kin suppeasti, minimissään voi löytyä esimerkiksi: projektityö. Pääasiassa kuitenkin on 

kuvattu mistä osioista opintokokonaisuus koostuu, mutta kuvaus mitä osaamistavoitteita 

tai osaamista opintojakso opiskelijalle tuottaa, jää usein kovin vajaaksi. Projektiosaa-

mista ei tunnuta huomioitavan itsenäiseksi oppimisalueeksi. Projekti ei synny pelkästään 

nimittämällä työ projektiksi. (Pelin 2011, 23.) Sanaa ”projekti” käytetään usein tavallisista 

toiminnoista, joilla ei ole mitään tekemistä projektityöskentelyn kanssa. (Karlsson & Mart-

tala, 2002, 12.) 

Käytännössä toisen asteen oppilailta periaatteessa odotetaan projektiosaamista ilman, 

että siihen annetaan erikseen koulutusta. Tosiasia on, että toisen asteen opinnoissa niin 

sanotut projektit toteutetaan pienimuotoisina, mahdollisesti dokumentoituina, yksilö-, 

pari- tai ryhmätöinä, joissa ei käytetä formaalin projektin geneerisiä menetelmiä. Tässä 

kontekstissa tämän työn tavoite on selvittää, millä laajuudella ja tarkkuudella toisen as-

teen opiskelijalle projektiosaamista tulisi kouluttaa? Vastauksena on keskittyä peruskä-

sitteisiin, projektin elinkaareen sekä projektiorganisaatioon. Ohessa yhdeksän esimerk-

kiä 24:stä ”projektointiin” liittyvästä opintokokonaisuudesta poimittuna Opetushallituksen 

2015 perusteissa (projektit ja projektiosaaminen). 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä: Harjoitusyritystoiminta sekä yritysten, kor-

keakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävät yhteiset projektit voivat olla osa 

aihekokonaisuuden toteutusta. 

Tiede ja tulevaisuus (RUÄO5): Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti tekno-

logian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 

Kurssilla tehdään aiheeseen liittyvä projektityö, joka esitellään muille. 

Luonto ja tiede (FIM2): Valmistellaan ja pidetään pidempikestoisempia projektiesitte-

lyjä sekä opitaan arvioimaan omia ja muiden esityksiä. 
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Biologia: Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa 

myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä 

laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten vi-

deon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut.  

Elämä ja evoluutio (BI1): työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuk-

sen tai projektin yhdessä muiden kanssa. 

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti.  

Ekologia ja ympäristö (BI2): Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden 

kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämis-

projekti.  

Osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen 

ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhtei-

sen kehittämisprojektin.  

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti. 

Kantolan (2003, 3) mukaan erilaiset hankkeet ja projektit mahdollistavat myös uudenlai-

sen opetuksen toteutustapoja ja oppijalle uusia oppimisympäristöjä ja -tilanteita. 

2.4 Projektiosaamisen opetuksen tarve toisen asteen oppilaitoksissa 

Matti Haukka (2006) kirjoittaa artikkelissaan hyvin ammatillisen koulutuksen projekti-

osaamisen tarpeesta ja haasteesta: 

”Ammatillisessa koulutuksessa on hyvä saada perusopit projektinhallintaan, jotta pystyy ottamaan 
vastuulleen omaan alaansa liittyviä pienehköjä projekteja.”…”Oppilaat eivät vielä ymmärrä, ei-
vätkä edes usko niitä kaikkia yllätyksiä ja eriskummallisuuksia, mitä oikeissa projekteissa työelä-
mässä oikeasti tapahtuu. Vasta kun niitä on itse kokenut, menee osa opeista perille.”  

 

Projektityötä ja -osaamista oppii vain tekemällä, mutta perusosaaminen ja tietotaito on 

oltava. Koulutuksen tarve koetaan suurena. (Anttila, 2001, 246)  

Projekteilla vastataan työelämän kehittämistarpeisiin. Projektioppiminen on samanaikai-

sesti opetusmenetelmä, opiskelumenetelmä, opiskelun substanssi sekä työelämän ja 

työelämäyhteistyön kehittämisen työväline. Opetuksen ja koulutuksen tapana projekti ei 
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sinänsä ole uutta. 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa syntyi progressiivisen pedagogiikan 

piirissä koulutusmalli, jossa hyödynnettiin muun muassa projekteja. Yhdysvalloissa ke-

hitettiin myös erilaisia projektityyppejä, joiden avulla pyrittiin ratkaisemaan ongelmako-

konaisuuksia ja joita käytettiin erilaisten oppilaitoksien opetustoiminnassa. Suomessa 

Aukusti Salo ehdotti projektiopiskelua opiskelutavaksi 1928 julkaisemassaan opetus-

opissaan. Projekteja on käytetty siis pitkään perusopetuksessa opetusmenetelmänä 

(projektioppimisen tapana), mutta itse projektiosaamista ei ole koulutettu ja näin projek-

teja on toteutettu, ainakin nykykäsityksen mukaan, vain osittain aitoina projekteina. (Ves-

terinen, 2001, 69-70).  

Sami Kettunen, toimitusjohtaja, Mediataivas Oy, Kauppalehti 23.8.2017:  

”Olen aidosti huolissani siitä, miten koulutusorganisaatiot pysyvät teknologian kehityksen mu-
kana. Tämä huoli on noussut esiin käydessäni puhumassa digitaalisuudesta eri koulutusorgani-
saatioiden tilaisuuksissa. Digitaalisuus asettaa kovia vaatimuksia yrityksille ja niiden liiketoimin-
nan kehittämiselle. Sama muutoksen vaatimus koskee myös koulutusorganisaatioita. Yritysten 
toiminnalle on erittäin tärkeää, että oppilaitoksista valmistuvat nuoret ovat saaneet koulutusta, 
joka vastaa liike-elämän tarpeita”.  

 

Projekti on nykyään työskentelymuotona käytössä niin yritysmaailmassa, korkeakou-

luissa, yhdistys- ja järjestötoiminnassa kuin myös arkielämän monilla muilla tasoilla. Tä-

män päivän työ on pirstoutunut lyhytaikaisiksi projekteiksi. Perinteiset työn tekeminen ja 

työn organisointitavat asetettiin 2000-luvun taitteessa kyseenalaisiksi monin tavoin. Yk-

silöllisen vaihetyön sijaan työ organisoitui yhä enemmän ryhmien ja yksiköiden rajat ylit-

tävän yhteistoiminnan varaan, jossa ylittyi rajat niin yrityksen sisällä kuin yritysten väliset 

rajat. (Järvinen ym. 2000, 8).  

Projektiosaamista opitaan itse ja muiden kanssa yhdessä tekemässä - käsitteenä kyse 

on projektioppimisesta. Projekteja tehdessään opiskelijan oletetaan oppivan paitsi pro-

jektityömenetelmän myös muita keskeisiä projektityöskentelyn kannalta tärkeitä tietoja 

ja taitoja sekä sosiaalisten rakenteiden toimintaa ja ryhmädynamiikkaa. (Córdoba & Piki, 

2011, 84-85). 

Jotta tiedetään mitä osaamista tarvitaan, pitää tarpeet kartoittaa. Osaamistarpeiden kar-

toitukset antavat kuvan siitä, mitä osaamista jatko-opinnoissa ja työelämässä tulevaisuu-

dessa tarvitaan. Projektityön osaamisvaatimukset alkoivat näkyä kartoituksissa vasta 

1990-luvun lopulla, kun huomattiin työn ja työnantajien sekä osaamisen tarpeiden muut-
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tuvan työelämässä voimakkaasti. Metsämuurosen (1998, 136) tutkimuksessa projekti-

työosaaminen, sosiaali- ja terveysalalla, mainitaan ensimmäisen kerran. Projekti-

työosaaminen tuotiin esille projektityötaitojen osaamisena, mutta lisäksi huomioitiin ko-

konaisuuksien näkemisen taito ja suunnittelutaito, joita on pidettävä osana projektiosaa-

mista. Projektityöosaamisen tarvetta perusteltiin sillä, että tulevaisuudessa projektitöiden 

määrä lisääntyy ja nähtiin projektiosaaminen tulevaisuuden osaamisen taitona. Projekti-

työ nähtiin ja nähdään hyvänä tapa kehittää ja jäsentää toimintaa sekä löytää uusia toi-

mintamalleja niin omassa kuin asiakkaan organisaatiossa ja toiminnassa. Epätyypilliset 

työt ja projektimaisuus työsuhteissa lisääntyvät koko yhteiskunnassa. Tähän tulokseen 

on päädytty useammassa tutkimuksessa, myös työministeriön työskenaario-hankkeen 

loppuraportissa. (Vesterinen, 2001, 48). 

Työelämässä ja opiskelussa kohdataan projektit ja projektimainen työskentely ennen 

kuin siihen on riittävät valmiudet tai perusteet. (Córdoba & Piki, 2011, 83). Kolmannen 

asteen opinnoissa jo ensimmäisellä vuosikurssilla tehdään projekteja ja projektinomaisia 

opintokokonaisuuksia, mutta varsin yleisesti projektijohtaminen ja vastaavat koulutukset 

mahdollistuvat vasta syventävissä opinnoissa (Turun Yliopisto, 2017, Tampereen Yli-

opisto 2017). Työelämässä merkittävä osa työstä tapahtuu nykypäivänä projekteissa ja 

projektinomaisessa toiminnassa, toimialasta riippumatta. Ilman peruskäsitteiden ja pro-

jektin elinkaaren tunnistamista ja ymmärtämistä on nuoren vaikea integroitua toimintaan 

riippumatta siitä, oliko kyseessä opiskelu- tai työympäristö.  

Syyskuussa 2017 Turun kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätieteiden opiskelijoiden 

alumnikyselyn tuloksista (kuva 2) voidaan nostaa myös esille projektiosaaminen, jonka 

tarve nostetaan korkeammalle kuin muun muassa yleinen liiketoimintaosaaminen tai kie-

litaito. Lisäksi on huomattava, että yhteistyö, neuvottelukyky ja esiintymistaidot, jotka 

ovat hyvin merkittävässä roolissa myös projektityöskentelyssä, ovat ammattitaitovaati-

muksissa toiseksi korkeimmalla tasolla. Myöskään ongelmaratkaisukyky, korkein am-

mattitaitovaatimus kyselyssä, ei todellakaan ole kaukana projektiosaamisen kontekstista 

- kokonaisuuksien näkemisen taito. 
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Kuva 2. Turun Yliopisto, Kauppakorkeakoulu, 2017 alumnikysely, tietojärjestelmätietei-
den opiskelijoille. 

Myös toisen asteen koulutuksessa (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus) kohdataan pro-

jektimuotoisia koulutuskokonaisuuksia ja oheistoimintoja. Ammatillisissa koulutuksissa 

rakennetaan yhteistyökumppaneiden tietoliikenneverkkoja, toteutetaan ympäristöprojek-

teja, rakennetaan vene tai jopa omakotitaloja myyntiin. Toisen asteen koulutuksen yh-

teydessä on alettu käyttää käsitteitä työelämälähtöinen osaaminen ja työelämätaidot, 

joiden on tarkoitus kuvata työntekijän osaamista muuttuvassa työelämässä. Niin lukiossa 

kuin ammattikoulutuksessa tehdään tiede- ja taideprojekteja, pienimuotoisia tutkimus-

projekteja ja perustetaan virtuaalisia yrityksiä, tehdään ohjelmistoprojekteja, perustetaan 

oppilaskunnan kioski, suunnitellaan ja toteutetaan leirikoulukokonaisuuksia. Projektimai-

nen toiminta on läsnä monella tavoin, mutta siihen kouluttautuminen on kuitenkin vain 

ohjaavan opettajan varassa. 

Stoemmerin (2010) mukaan suuri osa organisaatiossa tapahtuvasta oppimisesta tapah-

tuu päivittäisessä työssä kokeilemalla ja tekemällä. Oppipoika-kisälli-mestari -ajattelu on 

edelleen toimiva ja käytetty menetelmä työelämässä, ajatellaan, että tekemällä oppii, ja 

monissa tapauksissa tämä voi hyvin, ainakin osittain, pitää paikkansa. Projektin onnistu-

misen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat henkilöstön osaaminen, prosessit ja toimintatavat 

sekä projektikulttuuri yrityksessä. Ymmärrys ja osaaminen ovat keskiössä. Projekteihin 
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osallistuvien työntekijöiden kokemattomuus ja mahdolliset virheet voivat johtaa ylimää-

räisiin kustannuksiin, turhiin työvaiheisiin, aikatauluongelmiin sekä projektin epäonnistu-

miseen jollain projektin osa-alueella. Projektiosaaminen ja projektimaisen työn eri osa-

alueiden tunnistaminen parhaimmillaan säästää aikaa, rahaa ja vähentää virheitä ja ris-

kejä. Córdoban ja Pikin (2011, 85) mukaan projektikoulutusta voisi tehostaa opettamalla 

geneerisen projektityön mallin oppilaitoksessa ja itse käytännön oppiminen tapahtuisi 

tekemällä. 

2.5 Yhteenveto 

Projektiosaamisen tarve on vahvasti tiedostettu erityisesti liike-elämän ja projektiammat-

tilaisten keskuudessa. Tutkimusten mukaan työelämässä ja opiskelussa kohdataan pro-

jektit ja projektinomainen työskentely ennen kuin siihen on riittäviä valmiuksia. Toisen 

asteen koulutusuudistus voisi mahdollistaa myös projektiosaamisen koulutuksen tuomi-

sen selkeämmin opintokokonaisuuksiin. Nykyinen tapa toteuttaa projekteja ei pääsään-

töisesti luo osaamista toisen asteen opiskelijoille. 
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3 KYSELYTULOKSET PROJEKTIOSAAMISEN 

TARPEESTA JA FOKUKSESTA 

Tässä luvussa haetaan kyselytutkimuksella käsitys siitä, mitä projektiosaamista toisen 

asteen opiskelijoilta odotetaan. Luvussa 4 esitetään työn tekijän näkemys siitä mitä toi-

sen asteen opiskelijoille tulisi kouluttaa kahden kurssin kokonaisuutena nykytilanteen 

luoman tarpeen ja kyselyn tuloksena. 

Työssä käytettiin internetissä (Surveymonkey) toteutettua kyselylomaketta (liite 1), joka 

on työn tekijän laatima. Kyselylomakkeessa on suljettujen vaihtoehtokysymysten lisäksi 

avoin kysymys sekä tilaa kommenteille, jotta oleellisen tiedon pois jäämisen mahdolli-

suus pienenee. Kyselylomakkeen linkki lähetettiin sähköpostitse kesäkuun 2017 aikana, 

muistutus heinäkuussa 2017 sekä elokuun alussa 2017, sellaisille oppilaitoksen edusta-

jille, joiden tehtävät (oppilaitosten sivujen, yhteystietojen sekä tehtäväkuvausten mu-

kaan) koskettivat projektointia suoraan tai epäsuorasti omien oppiaineidensa kautta. 

Vastauksia saatiin 28/127, vastausprosentti oli 22,04%. 

3.1 Kyselyn tavoite 

Kyselyn tavoitteena on selvittää vastaajien näkemys siitä, tarvitaanko toisen asteen kou-

lutuksessa projektiosaamisen koulutusta ja jos tarvitaan niin missä koulutuksen paino-

pisteen sisällöllisesti pitäisi olla. Kyselyssä taustoitettiin vastaajien kokemus projekti-

työstä. Tavoitteena oli analysoida myös, eroavatko näkemykset riippuen siitä, millä op-

pilaitostasolla vastaajat työskentelevät ja myös onko näkemyseroja projektityön osaami-

sen lähtökohdista – näkyykö vastaajan projektiosaamisen koulutus ja kokemus vastauk-

sissa. Aivan keskeinen tavoite oli saada vastaajien näkemys siitä, mitä toisen asteen 

opiskelijoille tulisi kouluttaa projektiosaamisen näkökulmasta ja onko projektiosaamisen 

koulutus toisen asteen oppilaille edes tavoiteltava tavoite. 
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3.2 Vastaajien jakautuminen oppilaitoksittain 

Vastaajat valikoituivat niistä toisen asteen oppilaitoksista, joissa opinto-ohjelmien mu-

kaan tehtiin projektitöitä. Kysely kohdistettiin näiden oppilaitosten projektitöistä vastaa-

ville opettajille, ohjaajille, yksikön päälliköille, jotka olivat opintosuunnitelmien mukaan 

vastuuhenkilöinä kyseessä olevissa opinnoissa. 

Vastaajien jakautuminen oppilaitoksittain onnistui aika hyvin (kuva 3). Käytännössä 

64,29 % vastaajista työskenteli toisen asteen oppilaiden kanssa ja vajaa 35,71 % kor-

keakouluissa. 

 

Kuva 3. Kyselyn vastaajien jakautuminen. 

3.3 Oppilaitosten projektikoulutuksen laajuus 

Kysymyksen tavoitteena oli selvittää, annetaanko projektikoulutusta omana koulutukse-

naan vai osana muuta koulutusta. Keskeinen ero tulee siinä, että pääasiassa osana 
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muuta koulutusta annettu projektikoulutus ei todellisuudessa sisällä projektiosaamisen 

elementtejä vaan kurssit tai opintokokonaisuudet ovat lähinnä nimellisesti projektoituja 

projekteja. Syynä tähän voisi olla projektiosaamisen perusteiden puute opettajakun-

nassa. 

Kuvassa 4 ilmenee, miten projektiosaamista koulutetaan vastaajien oppilaitoksissa. Kai-

kissa toisen asteen oppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa, vastanneiden osalta, 

opetus on osana muuta koulutusta tai projektitöiden osana. Itsenäistä projektiosaamisen 

koulutusta annettiin vastaajien osalta vain yliopistoissa. 

 

Kuva 4. Kyselyn oppilaitosten projektikoulutuksen laajuudesta. 

3.4 Vastaajien oma projektiosaaminen 

Kysymyksellä vastaajien omasta projektiosaamisen koulutuksesta haettiin näkemystä 

siihen, miten vastaajien vastaukset ja käsitykset korreloituvat mielipiteisiin projektiosaa-

misen tarpeesta ja keskeisistä opetettavista asioista myöhempien kysymysten osalta. 
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Vastaajista vain yksi (kuva 5) on sertifioitu projektiosaaja. 42,66 % vastaajista ovat ko-

kemuksen kautta saaneet oppinsa projektiosaamisesta. 32,14 % vastaajista ovat opis-

kelleet projektiosaamista omien opintojensa yhteydessä. Seuraavassa vapaat kommen-

tit (suorat lainaukset): 

 yksittäisiä projektikoulutuksen kursseja, kokemus 

 Useita projektin johtamisen yliopistokursseja 

 Korjausrakentamisen projektinhallinta ylemmässä amk opinnoissa 

 Käyn parhaillaan Tiimiakatemian tiimimestarivalmennusta 

 Tamk, ylempi amk, MBA 

 Projektihallinnan kursseja 

 ammattikorkeakoulussa 

 AMK insinööriopinnot olivat suuntautuneet 

 

Viidestä vastaajasta, joilla ei ollut lainkaan projektiosaamisen koulutusta tai kokemuksen 

kautta opittua projektiosaamista, yksi työskenteli ammattikorkeakoulussa ja loput neljä 

toisen asteen oppilaitoksissa. 

On merkittävä huomata, että yli 60 % vastanneista, jotka ovat omissa oppilaitoksissaan 

projektien ja projektikoulutuksen kanssa tekemisissä, ei ole minkäänlaista projektiosaa-

misen koulutusta. Tästä 60%:sta 20%:lla ei ollut myöskään kokemuksen kautta opittua 

osaamista. Vertanen (2001) toteaakin, että opettajien puutteellinen ammattitaito saattaa 

olla myös oppilaitoksesta työelämään päin suuntautuvan toiminnan esteenä. (Vertanen, 

2001, 173). 
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Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden projektiosaamisen koulutus. 

3.5 Projektihenkilöstön keskeiset ominaisuudet 

Kysymyksellä projektihenkilöiden keskeisistä ominaisuuksista haettiin opettajakunnan 

näkemystä asiaan. Kysymyksellä pyrittiin lisäksi selvittämään, onko ero näkemyksellä, 

jos vastaaja itse on kokenut tai vähemmän kokenut projektiosaaja. Käytännössä voidaan 

ajatella, että kaikki ovat jossain määrin osallistuneet projekteihin ja projektin omaiseen 

työskentelyyn ja näin nähneet ja kokeneet siihen liittyviä osaamis- ja ominaisuustarpeita. 

Kuvasta 6 on havaittavissa 3 selkeästi erottuvaa osa-aluetta: 

 kyky hahmottaa kokonaisuuksia 

 yhteistyökyky 

 viestintätaidot 
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Kun ristiin analysoitiin tämän ja edellisen kysymyksen vastauksia niin näyttää siltä, että 

vastaajan taustalla, kokemuksella, koulutuksella ja oppilaitos ei näytä olevan vaikutusta 

näkemykseen. 

Projektit ovat luonteeltaan uniikkeja usein organisaation tuotteisiin, toimintaan tai kehit-

tämiseen liittyvää, mikä edellyttää hyvää kontekstin ymmärtämistä: miksi, mihin, miten 

projekti liittyy liiketoiminta- tai tulostavoitteisiin, miten se vaikuttaa organisaation toimin-

taan, millaisia haasteita, riskejä tai muutoksia projekti tuottaa suoraan tai välillisesti. 

Tämä projektien luonne nostanee vastaajien valinnan Kyky hahmottaa kokonaisuuksia 

tärkeimmäksi projektiosaajan ominaisuudeksi.  

Yhteistyökyky kertoo projektien ihmiskeskeisyydestä. Projektiorganisaation tulee olla ih-

missuhteiltaan toimiva ja samalla projektiorganisaation tulee kyetä yhteistyöhön sidos-

ryhmien, sidoshenkilöiden suuntaan. Luottamuksen puute ja heikko yhteistyökyky voi 

olla seurausta huonosta kommunikoinnista projektiorganisaatiossa. 

Viestintätaidot niin projektin sisällä kuin erityisesti projektin ja sen sidosryhmien kuten 

ohjausryhmän, johtoryhmän tai projektiomistajan/asettajan välillä korostuvat projektin 

uskottavuuden näkökulmasta. Jos projekti ei kykene viestimään tilastaan, haasteista, 

riskeistä tai yleisesti projektin etenemisestä ja toteutuksen vaiheesta, voi projekti menet-

tää luottamuksen sidosryhmien näkökulmasta. 
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Kuva 6. Vastaajien näkemys projektihenkilöstön keskeisistä osaamisalueista. 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

3.6 Projektiosaamisen koulutuksen fokus 

Kysymyksillä 5 ja 9 haettiin vastausta siihen, miten vastaajat näkevät koulutuksen fokuk-

sen eli mihin osa-alueisiin projektiosaamisen koulutuksen tulisi toisella asteella keskittyä. 

Tulokset: Sekä kysymyksen 5 (kuva 7) että 9 (kuva 8) osalta keskeiseksi nousivat tiimi-

työskentelytaidot. Projektin elinkaaren hallinta nousi vahvasti esille molemmissa vas-

tausosioissa samoin kuin projektin viestintään liittyvät taidot. Projektien käsitteiden ym-

märtäminen esiintyi erityisesti projektikoulutusta saaneiden vastaajien vastauksissa. 

Tämä kertoo käsitteiden ja niiden yhdenmukaisesti ymmärtämisen tärkeydestä niin pro-

jektiosaamisen koulutuksessa kuin itse projektityössä.  

 

Kuva 7. Vastaajien näkemys toisen asteen projektiosaamisen opintojen sisällöstä. 



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

Vastaajat, joilla ei ollut lainkaan projektiosaamisen koulutusta tai kokemusta omassa 

taustassaan, korostivat vastauksissa erityyppisten projektien hahmottamista sekä pro-

jektien riskienhallintaa ja riskienhallintavälineiden ymmärtämistä ja hallintaa. Toisen as-

teen projektiosaamisen koulutuksen näkökulmasta keskeiseksi näyttäisi nousevan pro-

jektin elinkaaren kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja sen koulutuksen toteuttaminen 

projektityön muodossa. 

 

Kuva 8. Vastaajien näkemys toisen asteen projektiosaamisen sisällöllisestä fokuksesta. 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

3.7 Vastaajien näkemys projektiosaamisen koulutuksen tarve toisen asteen opinnoissa 

Osa-alueeseen haettiin vastausta kahdella kysymyksellä: 

 ”Onko toisen asteen opiskelijoilla riittävä osaaminen opintojen päättyessä pro-

jektiosaamisesta?” (Kuva 9) 

 ”Tarvitaanko erillistä projektiosaamisen koulutusta toisella asteella?” (Kuva 10) 

 

65 % vastaajista on sitä mieltä, ettei toisen asteen opiskelijoilla ole riittäviä taitoja val-

mistuessaan. He perustelivat valintaansa seuraavasti: 

 Ei osata. 

 Kokemuksen vähyys. 

 Projektikurssit ovat harvassa yliopistokoulutuksessa. 

 Ei tarpeeksi kokemusta. 

 Tiimi- ja projektioppimista ei ole toteutettu kovin systemaattisesti ainakaan meillä. 

 Opetussuunnitelmissa ei ole ollut projektityöskentelyn mahdollistavaa väljyyttä. 

 Heitä ei kiinnosta. 

 Melko vähän harjoitellaan projektiosaamista. 

 Projektit ovat liian pieniä, kevyitä ja huonosti dokumentoituja. 

 Yliopistoon tulevilla opiskelijoilla on keskimäärin hyvin vähäiset projektitaidot. En silti 
ole vakuuttunut siitä, että projektiosaamisen osuutta toisella asteella tulisi mittavasti 
lisätä nyt jo ylikuormittuneessa OPSissa (ainakin lukion osalta). 

 Monia perustietoja on, mutta kokemus puuttuu. 

 Kun he tulevat amk-opintoihin, heillä ei ole vielä riittävää osaamista; ja aika harvalla 
amk-tutkinnon jälkeenkään. 

 Projekteja tehdään edelleen liian vähän 

 Projektiosaaminen ei ole opetussuunnitelmassa kovinkaan vahvasti mukana. 

 Jos opiskelija ei valitse joitain tiettyjä erityiskursseja, joiden sisältöön projektit liittyvät, 
niin tällöin pääsee halutessaan helposti koko lukion läpi ilman suurempia projektitöitä. 

 Lukiossa on vain vähän projektiopetusta. 

 

Vastausvaihtoehdon muu (täsmennä) osalta vastaukset olivat seuraavia: 

 Ei ole, mutta se johtuu siitä, ettei opetussuunnitelmissa ole otettu riittävästi huomioon 
projektiosaamista. 

 Joillakin on, toisilla ei. Riippuu, mitä hän on opiskellut tai miten muuten hankkinut ko. 
osaamista. 

 Riippuu tietysti koulutusohjelmasta, mutta ainakin meillä osaaminen riippuu osin siitä, 
mitä opiskeluvalintoja opiskelija tekee. Kaikille tulee tietyn tasoinen perusosaaminen, 
mutta se ei välttämättä ole riittävää, jos siirtyy suoraan projekteihin töihin vastuuase-
maan. 

 

Vastausvaihtoehdon en tiedä osalta vastaukset olivat seuraavia: 

 Yleisesti työelämässä projektinjohtotaidoissa on paljon puutteita, mutta en ole työs-
kennellyt erityisesti toisen asteen koulutuksen saaneiden kanssa. 
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 Osalla on ja osalla ei ole. 

 Työskentelen korkea-asteella. Usein kuitenkin ensimmäistä kertaa kuulevat projekti-
työstä korkeakoulussa. 

 

Vastauksista käy ilmi se, että projektiosaamista ei ole riittävästi toisen asteen opinnot 

päättävillä opiskelijoilla. Tämä osaamisen puute näkyy korkeakouluvastaajien vastauk-

sissa osaamisen puutteena jatko-opinnoissa, jotka eivät tue projektiosaamisen kehittä-

mistä kuin vasta syventävien opintojen vaiheessa. 

Projektiosaamisen kehittyminen tulee perusteiden osaamisen ja kokemuksen eli tekemi-

sen kautta. Sitä on mahdollista harjoituttaa toisen asteen opinnoissa, jos projektinomai-

set työt toteutettaisiin projektin hallinnan menetelmiä käyttäen ja/tai täydennetään ope-

tussuunnitelmia omalla projektiosaamisen opetuskokonaisuudella. Tällä parannetaan 

opiskelijoiden valmiuksia niin työelämän kuin jatko-opintojen näkökulmasta. 

 

Kuva 9. Vastaajien näkemys projektiosaamisen tasosta tällä hetkellä. 
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Kysymykseen, tarvitaanko toisen asteen opinnoissa erillistä projektiosaamisen opinto-

kokonaisuutta (kuva 10), vastaajat olivat 82,14 %:sti sitä mieltä, että tarvitaan. Yksi vas-

taaja oli sitä mieltä, ettei tarvita ja perusteli sitä seuraavasti kohdassa 10: 

 Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä pienoinen alasajo, joten 
sinne ei lisämateriaalia voi laittaa. Toimii ehkä AMK -asteella ja sitä ylemmissä. 

 

7,14 % vastaajista vastasi muu (täsmennä) ja perustelivat seuraavasti: 

 5 osp jonka voi yhdistää johonkin toiseen aihekokonaisuuteen, esim. Liiketalouden pt 
asiakaspalvelu. 

 Kyllä, jos kyse ei ole erillisistä projektiosaamisen kursseista vaan muihin sisältöihin 
integroidusta projektikoulutuksesta. 

 

 

Kuva 10. Vastaajien näkemys siitä tarvitaanko toisen asteen opinnoissa erillistä projek-
tiosaamisen opintokokonaisuutta. 
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Kokonaisuutena voidaan todeta, että vastaajien osalta lähes 90 % oli sitä mieltä, että 

toisen asteen koulutukseen olisi hyvä saada projektiosaamiselle oma opintokokonaisuu-

tensa. 

3.8 Vapaa palaute 

Vastaajille annettiin mahdollisuus myös vapaaseen palautteeseen aiheesta sekä kyse-

lystä, joista seuraavassa keskeiset poiminnot kyselyn sisällön ja rakenteen osalta. 

 Tsemppiä! Kiinnostava aihe ja todella ajankohtainen. 

 Käsitteet ja kokonaisuudet tuntuvat olevan vielä hataria: Kielitaito on tässä hahmotettu 
projektiosaamisen alle - hämmentävää. Onko kyse siis projektityöskentelyyn erityi-
sesti liittyvästä kielitaidosta?  

 "Kulttuurituntemus" ei ole käsitteenä yleinen - tarkoitetaanko tässä kulttuurintunte-
musta tai kulttuurien tuntemusta? Mikä on konteksti, johon tällä viitataan? Tässä pu-
hutaan myös "asiakasyhteisön kulttuurituntemuksesta" - miten lukiolaisen pitäisi hah-
mottaa tällainen?  

 Kysely on nyt selvästi laadittu tiettyjen alojen näkökulmasta. 

 Aihe on tärkeä ja toivottavasti leviää laajemmalle toisella asteella! 

 Projektit ovat varmasti enenevässä määrin tulevaisuuden työmuoto. Aihetta oppii vä-
hitellen, joten se kannattaa sisällyttää erilaisiin koulutuksiin. Osin asioita oppii koke-
muksen kautta, osallistumalla ja tekemällä projekteja, mutta niihin osallistumista hel-
pottaa huomattavasti, jos on perusymmärrys ja tietyt valmiudet teoriassa hahmotet-
tuna ja käytännössä harjoiteltuna. Menestystä opintoihisi! 

 Visuaalisuus on tärkeä tekijä, mahdollisimman kuvallisia kokonaisuuksia nykyajan ih-
misille. 

 Asenteiden muuttaminen projektitöitä kohtaa olisi tärkeää. Nykyään puhutaan "ryh-
mätöistä" hyvin kielteiseen sävyyn, ja ne ovat vain satunnaisia osia eri oppiaineiden 
kursseissa. 

3.9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Kyselyn ajankohta oli haasteellinen, osittain lomakaudella. Mielestäni kysely onnistui silti 

hyvin. Vastaajat jakautuivat hyvin eri opintoasteille. Vastauksista päätelle, ja kommen-

teista, vastaajat suhtautuivat kyselyyn asiallisesti ja aidosti pohtivat vastauksiaan. Vas-

tauksista nousi myös ylös selkeitä trendejä, joka työn tekijän kannalta oli positiivinen ja 

antoi mahdollisuuden tehdä johtopäätöksiä. 

Kyselyn mukaan toisen ja kolmannen asteen opettajien näkemys projektiosaamisen ta-

sosta toisen asteen opinnoissa on, että se ei ole riittävä työelämää ja jatko-opintoja aja-

tellen. Lisäksi tuli selkeä vastaus siihen, että projektiosaamisen koulutusta tarvitaan toi-

sella asteella enemmän joko omana oppinaineena tai paremmin organisoituna muiden 

aineiden yhteydessä. 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

Kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että projektiosaamisen koulutuksessa tu-

lisi painottaa projektin elinkaaren hallintaa ja siihen liittyen käsitteiden hallintaa ja erityyp-

pisten projektien hahmottamista, projektin riskienhallintaa sekä yleisemmin projektityön 

organisointia ja projektinhallinnan työvälineitä. Kokonaisuuden hahmottamisen kannalta 

on tärkeää, että oppilas ymmärtää projektinhallinnan eri osa-alueiden merkityksen pro-

jektille ja kokonaisuudelle. Vuorovaikutus-, dialogi-, viestintätaidot sekä toisten huomi-

oon ottaminen ovat yleisiä ihmissuhdetaitoja, joita koulussa opitaan muutenkin. Nämä 

taidot ovat kuitenkin aivan projektityön ytimessä, kuten myös kyselystä kävi ilmi, joten 

tiimityöskentely projektissa kehittää osaltaan myös näitä sosiaalisia taitoja. 

Kyselystä selviää myös se, että projektikoulutusta näyttää antavan pääsääntöisesti hen-

kilöt, joilla itsellään ei ole suoranaista projektiosaamisen koulutusta. Osalla on projekti-

koulutusta muiden opintojen yhteydestä, osalla projektityön käytännön kokemusta, 

osalla ei mitään projektiosaamisen ja -työn taustaa. Tämä tilanne ei edesauta sitä, että 

projektiosaamisen opetus noudattelisi oppilaitoksista riippumatonta yhteistä linjaa. Tämä 

tilanne paranee vain sillä, että projektiopetusta antavien henkilöiden oma osaamisen ta-

soa parannetaan projektiosaamisen koulutuksella ja että käytössä on opetusmateriaali, 

joka tukee yhtenäisen toisen asteen projektikoulutuksen opetusta. 
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4 OPPIMATERIAALIN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 

Projektiosaamisen oppimateriaalin sisällöllinen tarkastelu tehdään lähtökohdasta, jossa 

projektiosaamisen koulutuksella ei ole virallista asemaa, sisältöä ja tavoitteita toisen as-

teen opetussuunnitelmissa. Ohjaavana ajurina onkin pidettävä itse substanssia, projek-

tiosaamista, ja tavoiteasettelun pohjana niin tutkimuksen kautta havaittua tarvetta pro-

jektiosaamisen perusteille jo toisen asteen opinnoissa. Luvun 3 kyselytutkimuksen 

kautta saatiin opetusalan ammattilaisten subjektiivinen näkemys tasosta ja tavoitteista, 

joita toisen asteen opiskelijoille voidaan ja tulee asettaa projektiosaamisen osalta. 

Opetuksen pohjaksi tarvitaan geneerinen malli. Myös toisen asteen projektiosaamisen 

oppimateriaali on pohjauduttava kansainvälisiin projektistandardeihin IPMA, PMBOK, 

ISO21500, eikä voi olla ympäröivästä maailmasta erillään. Tämän luvun sisältö on tämän 

työn tekijän ehdotus pohjaksi tälle mallille.  

Projektiosaamisen tietämyksen tason tarvearvioinnissa on hyödynnetty IPMA Compe-

tence Baseline Version 4.0 kolmea projektin osaamisen pätevyysaluetta: perspective 

competence, people competence, practice competence. Näille pätevyysalueille on mää-

ritelty yhteensä 29 elementtiä kuvaamaan projektihenkilön osaamisalueita. Näistä osaa-

misalueista on tähän työhön poimittu ne, joiden työn tekijä katsoo soveltuvan toisen as-

teen opintoihin ja jotka nousivat myös kyselytutkimuksessa keskeisiksi. (IPMA 4.0, 2015, 

26-32). 

  

Kuva 11. IPMA 4.0 Individual Competence Baseline areas (IPMA 4.0) 

Opintomateriaalin tarkastelu on tehty tasolla, jossa esitetään asiakokonaisuus ja sen si-

sältö tasolla, joka on sellaisenaan käytettävissä projektiosaamisen kouluttamiseen, kon-

teksti huomioiden ja materiaalia muokaten. 
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 Tarve ja kyselytutkimus sekä IPMA Competence Baseline 4.0 ohjaavat toisen 

asteen projektiosaamisen oppimateriaalin sisältöä seuraavaan suuntaan:  

 projektityön tarkoitus ja tavoitteet 

 projektityyppien tunnistaminen 

 projektin hallinta 

 projektityön menetelmät 

 projektityön organisointi 

 projektin elinkaari 

 projektin aikatauluttaminen 

 projektin resurssienhallinta 

 projektin riskit 

 projektin toteutus ja päättäminen. 

4.1 Projektin tarkoitus 

Mitä projektit ovat ja miksi niitä tehdään? Oppilaiden on jo pelkästään opiskelun mo-

tivaation kannalta syytä käydä läpi miksi asioita tehdään projekteissa ja mitä hyötyä pro-

jekteista ja projektiosaamisesta on yhteiskunnalle, yrityksille ja heille opiskelijoina. 

Nykyään projektit tuntuvat levinneen kaikkialle. On myös todettava, että projekti -sanaa 

käytetään myös paljon yhteyksissä, joihin se ei kuulu tai ei sovi. Siitä huolimatta projekti-

sanan alle voidaan luokitella huolimattomasti jos jonkinlaisia asioita. Projektin on määri-

telty muun muassa seuraavasti: ”Ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimut-

kaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuu-

deltaan rajattu ainutkertainen kokonaisuus”. (Artto ym. 2006, 26; Ruuska, 2007, 26-27,). 

Projektin määritelmä projektistandardien mukaan: 

 A project is a unique, temporary, multi-disciplinary and organised endeavour to 

realise agreed deliverables within predefined requirements and constraints. 

(IPMA v.4.0.) 

 A project consists of a temporary endeavor undertaken to create a unique prod-

uct, service or result”. (PMBOK)  

 Ainutkertainen, tiettyä tavoitetta varten koottu joukko resursseja, jolla on budjetti 

ja aikataulu. (ISO21500) 
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Nyky-yhteiskuntaa voidaan nimittää projektiyhteiskunnaksi, niin yleistä projektityösken-

tely on. Varsinkin satunnaiset erityistehtävät tai aika ajoin tarpeelliset kehitystehtävät ja 

ongelmien ratkaisut pystytään rajaamaan projektityön sisälle, ja näin suorittamaan työ-

rupeama hallitusti ja hyvin tuloksin. (Ruuska 2007, 11–13). Monet nykyajan yritykset toi-

mivat jatkuvasti projekteja tekemällä. Voidaan sanoa jopa, että näiden yritysten koko 

toimintaprosessi muodostuu projekteista. (Ruuska 2007, 26–28). 

Projektin perustamista puoltaa sen väliaikaisuus ja tilapäisyys. Työn valmistuttua projek-

tin organisaatio palaa omaan perustehtäväänsä tai mahdollisesti aloittaa jälleen uuden 

projektin. Projektin aikataulu ja työn kuormitus voidaan suunnitella etukäteen ja näin pi-

tää henkilöresurssit ja perustehtävien suorittaminen hallinnassa. Jos vertaillaan projek-

teja prosesseihin, selkeytyy projektin ainutkertaisuus ja ajallinen rajallisuus. Siinä missä 

projekti on ainutkertainen, prosessi on uudelleen ja uudelleen toistuva. Siinä missä pro-

sessi jatkuu ja jatkuu, on projekti ajallisesti tarkkaan määritelty – alku, päättäminen. Pro-

jektiin kohdistetut resurssit (henkilöstö, taloudelliset) ovat kertaluonteisia, prosessiin koh-

distetut resurssit ovat jatkuvia ja pysyviä. 

Projektoinnin syitä:  

 selkeä tavoite ja lopputulos 

 ainutlaatuinen, määritelty alkamis- ja päättymisaika 

 vaatii yhteistyötä ja johtajuutta yli organisaatiorajojen 

 selkeä oma organisaatio ja omat resurssit 

 tavoite sisältää riskejä 

(Ruuska, 2007, 26-28, 45-53). 

4.2 Projektityypit 

Projektia on turha käynnistää, ellei sillä ole selkeä tavoite. (Ruuska 2007, 41-42). Käy-

tännössä tavoite on muutos, oli kyseessä sitten kehitys-, tutkimus- tai rakennusprojekti. 

Muutoksella viitataan siihen, että tekemiseen ei ole olemassa linjaorganisaation ratkai-

sua tai jo suunniteltua toteutusmallia tai -tapaa. 

Jos projektin päämäärä ei ole selkeä, sitä ei ole rajattu riittävän tarkalla tasolla tai projekti 

käynnistetään liian helpoin perustein, se johtaa usein epätoivottuun lopputulokseen.  

Projektit voidaan jakaa luonteensa perusteella erilaisiin projektityyppeihin.  
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 hankintaprojekti 

 henkilöstön kehittämisprojekti 

 investointiprojekti 

 koulutusprojekti 

 käyttöönottoprojekti 

 markkinointiprojekti 

 määrittelyprojekti 

 toiminnan kehittämisprojekti 

 toimitusprojekti 

 tutkimusprojekti 

 tuotekehitysprojekti 

 ohjelmistoprojekti 

 rakennusprojekti 

 (Laamanen &Tinnilä 2002; Artto ym. 2006, 18, 404; Ruuska, 2007, 24-26; Ky-

mäläinen ym. 2016) 

 

Projekti voi tyypillisesti koostua osaprojekteista, jotka ovat hyvinkin eri tyyppisiä. Ohei-

sessa kuvassa 12 Lehtonen ym. (2006, 20) näkemys projektin jakautumisesta osapro-

jekteihin. 

 

Kuva 12. Esimerkki projektin jakautumisesta aliprojekteihin. 

Toimitusprojekti on kertaluonteinen tuote tai palvelu, jonka yritys tekee toimeksiantona 

asiakkaalle. Toimitusprojekteja toteuttavissa yrityksissä projektit ovat tuotannon ja liike-

toiminnan väline, asiakaspuolella taas ovat kehitysprojekteja, jotka taas tulee nähdä in-
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vestointeina yrityksen tulevaisuuteen. Tuotekehitysprojektin avulla voidaan luoda koko-

naan uusi tuote tai kehittää jo olemassa olevaa tuotetta. Tuotekehitysprojektin tulokset 

ovat usein sarjavalmistukseen soveltuvia tuotteita. Tutkimusprojektit edeltävät usein tuo-

tekehitysprojektia. Niiden avulla pyritään löytämään tietty ratkaisu tai arvioimaan talou-

delliset edellytykset toiminnalle tai tuotteelle. (Anttila 2001, 18; Pelin 2011 33-34). 

Toiminnan kehittämisprojektit ovat organisaation sisällä toteutettavia kehittämisprojek-

teja. Niiden tavoitteena on saada aikaan johtamisen ja toiminnan tehostamista esimer-

kiksi organisaation uudistaminen, tietojärjestelmän käyttöönotto, uusien työtapojen luo-

minen. Vaikeimmat hallinnon ja toiminnan kehittämisprojektit sisältävät usein myös kes-

keisen näkökohdan kyseessä olevan organisaation muutosprosessin hallintaan ja johta-

miseen, koska näissä suurissa muutoksissa ei pidä olettaa pelkän projektihallinnan riit-

tävän tahdotun muutoksen aikaansaamiseksi. (Anttila 2001, 18; Pelin 2011, 33). Inves-

tointiprojektit ovat usein tilaajan näkökulmasta katsottuna toimitusprojekteja. Investointi-

projektien tuloksena voi olla esimerkiksi tuotantolinja, tuottava teollisuuslaitos, rakennus 

tai jokin muu käyttöomaisuus. (Pelin 2011, 34). 

4.3 Ketterät ja perinteiset menetelmät 

Toisen asteen opiskelijoiden tulee tunnistaa ja ymmärtää erot perinteisten vesiputous-

mallilla toteutettavien ja ketterien (kuten esimerkiksi Scrum) projektimenetelmien välillä. 

Projektimetodologioiden historia alkaa vesiputousmallista (kuva 13) ja tiukasti suunnitel-

miin pohjautuvista projektisopimuksista, jotka olivat käytössä teollisuudessa, ja osoittau-

tuivat jo 1960-luvulla riittämättömiksi muun muassa sovelluskehitysprojektien muuttuvien 

vaatimusten käsittelyyn. (Larman ym. 2003, 36, 47-56). 
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Kuva 13. Perinteinen Roycen (1970) projektin elinkaaren vesiputousmalli. 

Eri toimijat kehittivät uusia Lean -filosofiaan pohjautuvia sovelluskehitysmenetelmiä, 

joilla pystyttiin vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin. Vuosien ajan niin sanottujen kevyi-

den menetelmien puolestapuhujana toiminut kehittäjäryhmä kokoontui vuonna 2001 ta-

pahtumaan, jonka tuotoksena ryhmä julkaisi Agile Manifesto -julistuksen (Agile Mani-

festo, 2001). Tätä julkistusta pidetään ketterän sovelluskehityksen määritelmänä ja se 

sisältää neljä arvoa ja kaksitoista periaatetta, joita ketterät menetelmät noudattavat. Pe-

riaatteita oli julistushetkellä kaksitoista, mutta vuosien kuluessa Agile Alliance (Agile Al-

liance, 2012) on lisännyt niitä. 

Ketterien menetelmien keskeisimpiä ominaisuuksia ovat menetelmien yksinkertaisuus ja 

nopeus. Ketterät menetelmät vastaavat tyypillisiin erilaisten muutosten tuomiin haastei-

siin, kuten esimerkiksi asiakkaiden vaatimukset muuttuvat, henkilöstö vaihtuu tai tekno-

logia muuttuu. Useat ketterien menetelmien mallit tukevat jossain määrin projektihallin-

taa, mutta osittain puutteellisesti. Projektihallinnan tukeminen on kuitenkin erittäin tär-

keätä juuri ketterissä menetelmissä, koska kysymyksessä on menetelmä, jonka perus-

ominaisuuksiin kuuluu nopeassa tahdissa tapahtuvia toimenpiteitä. Projektihallinnan nä-

kökulmasta hankaluutta aiheuttaa osin myös se, että eri menetelmissä käytetään erilai-

sia käsitteitä ja sanastoa, jopa ketterien menetelmien keskeisissä sanastoissa.  

Scrum on yksi maailman yleisimmin käytetty ketterän menetelmän malli, joka on alun 

perin kehitetty erilaisten ohjelmistojen tuotekehitykseen, mutta se sopii minkä tahansa 

monimutkaisen työn ohjaukseen, jossa tavoitteet voidaan lukita ainakin viikon ajaksi. 

(Lekman 2011, 33-35) 
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Otettiinpa käyttöön ketterä tai ei-ketterä sovelluskehitysmetodologia, se täytyy räätälöidä 

ja valita projektityypin mukaan. Yritykset muokkaavat metodologioita omaan käyttöta-

paansa sopiviksi ja tyypillisesti myös yhdistävät eri metodologioiden tarjoamia menetel-

miä ja työvälineitä (Fitzgerald ym. 2006, 209-210). 

4.4 Projektinhallinta 

Vaikka projektien päämäärät tai esimerkiksi resurssit voivat olla hyvin erilaisia, pääpiir-

teittäin kaikki projektit muistuttavat toisiaan, ja kaikkia projekteja voidaan hallita suurin 

piirtein samanlaisilla menetelmillä. Standardi ISO 21500: Guidance on project manage-

ment on yleiskuvaus käsitteistä ja prosesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt 

muodostuvat. Standardissa kuvataan projektinhallinnan käsitteet, projektien suoritusym-

päristö sekä projektinhallinnan prosessit. Standardeista hyötyvät kaikki organisaatiot toi-

mialasta sekä projektien koosta, tyypistä ja ajallisesta kestosta riippumatta - yhteinen 

ymmärrys käsitteistä on keskeinen elementti yhteisestä ymmärryksestä kokonaisuuden 

kannalta. 

Projektihallinnalla (projektin ohjausmallilla) tarkoitetaan projektin läpiviennin ja johtami-

sen kokonaishallintaa ja näihin liittyviä erilaisia toimintoja kuten projektin suunnittelua, 

organisointia ja seurantaa. Projektihallinnan tarkoituksena ja tavoitteena on turvata pro-

jektille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen annetussa aikataulussa ja annettujen ra-

hallisten, henkilöstö- ja muiden resurssien puitteissa. (Ruuska, 2007, 30-31, Virtanen 

2009, 163). 

Projektin näkökulmasta on keskeistä se, mihin osa-alueisiin kohdistetaan johtamista ja 

hallintatoimenpiteitä. Projektihallinnan tärkeinä osatekijöinä Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK®) listaa seuraavasti: 

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

niikoiden käyttämistä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin aikana 

sovellettavat johtamistavat ja niiden painotus voivat vaihdella eri vaiheissa 

(Artto ym. 2006, 35). Projektijohtaminen on tulosjohtamista selkeimmillään (Pe-

lin, 2011, 24, 35). 

 Integroinnin hallinta: Projektin integroinnin hallinta tarkoittaa kaikkien niiden pro-

jektien osatekijöiden ja prosessien osien yhteistä määrittelyä, yhtenäistämistä 



45 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

ja yhdenmukaistamista valitun projektin sisällä, jotta päästän haluttuun tavoit-

teeseen.  

 Laajuuden hallinta: Projektin laajuuden hallinta tarkoittaa niiden valittujen, ja 

vain ennalta sovittujen, prosessien ja työvaiheiden hallintaa, jotta projekti saa-

daan suoritettua onnistuneesti.  

 Aikataulun hallinta: Aikataulun hallinta tarkoittaa niiden osa- ja kokonaisproses-

sien hallintaa joissa on ennalta määritellyt aikataulutavoitteet, jotta kokonaisai-

kataulu tulee toteutumaan.  

 Kustannusten hallinta: Projektin kustannusten hallinta tarkoittaa suunnittelun, 

selvityksen ja toteutuksen budjetointia, rahoituksen tarkastelua ja kaikkien kus-

tannusten hallitsemista, jotta projekti pysyy suunnitellussa kustannusraamissa.  

 Laadun hallinta: Projektin laadunhallinnassa varmennetaan yhteisesti sovittujen 

menetelmien, toimintatapojen ja vastuujaon käytöstä projektin aikana, jotta so-

vitut tavoitteet tulevat täytetyksi.  

 HR hallinta: Henkilöstöasioiden johtamiseen kuuluu projektitiimin rakentamien 

ja organisointi sekä organisaation johtaminen. Organisaation eri osaamisten 

kartoittaminen, tarvittavan osaamisen hankkiminen ja osaamisen johtaminen 

projektin aikana sekä tarvittavien sopimusten, vastuiden ja velvollisuuksien hoi-

taminen kuuluu HR asioiden hallintaan.  

 Viestinnän hallinta: Viestinnän hallintaa kuuluu kaikki projektin eri osavaiheiden 

tietojen täsmällinen ja oikea-aikainen suunnittelu, kerääminen, jalostaminen, ja-

kaminen, taltiointi, vastaanottaminen, hallinta, seuranta ja viestiminen projektin 

ja sidosryhmien henkilöille. 

 Riskien hallinta: Prosessien riskien hallinnassa tunnistetaan mahdolliset riskit, 

analysoidaan riskejä, tehdään varautumissuunnitelmat sekä muodostetaan ris-

kien hallintastrategia. Projektin riskien hallinnan tavoitteena on lisätä positiivis-

ten tapahtumien todennäköisyyttä sekä varautua negatiivisiin tapahtumiin pro-

jektin elinkaaren aikana.  

 Hankintojen hallinta: Projektin hankintojen johtamisessa varmistetaan oikeat 

toimintatavat tavaroiden ja palveluiden sekä työsuoritteiden hankkimiseksi pro-

jektiorganisaation ulkopuolelta. Hankintojen hallinnassa vastataan hankintojen 

määrittelystä ja sopimusten hallinnasta sekä valvotaan sopimusvelvoitteita yh-

teistyökumppanien kanssa.  

 Sidosryhmien hallinta: Projektin sidosryhmien hallinnassa tunnistetaan ne ta-

hot, organisaatiot ja ihmiset, jotka ovat joko suoraan sidoksissa tai välillisesti 
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tekemisissä projektin kanssa. Sidosryhmien odotusten analysointi, heidän vai-

kutus projektin kulkuun sekä hallintastrategian muodostaminen sidosryhmien 

huomioimiseksi ja osallistamiseksi päätöksentekoon kuuluu sidosryhmien hal-

linnan tehtäviin. 

 

 

Kuva 14. Projektin osa-alueet (mukaillen Schwalbe, 2013). 

Klassinen tapa esittää projektin hallinta- ja ohjausmalli on kolmio (kuva 15), jossa tavoite 

(scope), kustannukset ja ajallinen resurssi edustavat muuttujia. Yhden muuttujan/kulma 

siirtyminen aiheuttaa vastavuoroisesti muutoksia muissa kulmissa ja näiden yhteisvaiku-

tuksesta esimerkiksi laadussa ja riskeissä kuva 16. Kuvasta näkee, miten scopen muu-

tos näkyy tarvittavan ajan kasvuna (keskellä) tai kun rahallinen resurssi pienenee - laatu 

laskee, kun scope ja aika pysyy samana (oikealla). 



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

 

Kuva 15. Projektihallinnan, projektijohtamisen osa-alueita eri näkemysten mukaan. (mu-
kaillen Helsingin Yliopisto, kurssimateriaali Clt310pro). 

 

Kuva 16. Projektin ohjauksen muutosten vaikutuksia. 

4.5 Projektin organisointi 

Toisen asteen oppilaiden tulee ymmärtää projektiryhmän rakenne ja henkilöiden roolit 

projektityössä, keskeisenä projektipäällikkö. Heidän tulee tunnistaa projektipäällikön teh-

täväkenttä sekä projektipäällikön vastuut ja ominaisuudet, joita liitetään hyvään projekti-

päällikköön. 
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Kuva 17. Esimerkki puumaisesta projektiorganisaatiosta. 

Projektiorganisaatio (kuva 17) on projektin toteuttamista varten muodostettu tarkoituk-

senmukainen organisaatio. Projektiorganisaatioon voidaan projektiryhmän lisäksi katsoa 

kuuluvaksi projektin ajaksi määritellyt rakenteet ja roolit, kuten projektipäällikkö, projektin 

omistaja sekä projektin ohjausryhmä. Projektiorganisaatio voidaan myös ymmärtää or-

ganisaationa, joka toimii yksinomaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaan eikä py-

syviä rakenteita juuri ole (puhdas projektiorganisaatio). (Ruuska, 2007, 70-72). Projek-

tiorganisaatiossa voi Brinenrin ja Reynoldsin (1999, 647-664) mukaan olla kahdenlaisia 

jäseniä: Näkyvät jäsenet - projektiin nimetyt henkilöt, joko tilapäisesti tai vakituisesti, nä-

kymättömät jäsenet - projektiorganisaation takana tai tukena toimivat henkilöt tai organi-

saatiot, jotka omalla osallistumisella ja osaamisella vaikuttavat projektin lopputulokseen 

ja etenemiseen. 

Projektiryhmä jäsenet valitaan asiantuntemuksen ja osaamisen perusteella siten, että 

jäsenten vahvuudet täydentävät toisiaan. Roolit projektiryhmässä muodostuvat usein 

henkilöiden osaamisen tai ominaisuuksien perusteella, vastuut jaetaan kullekin projektin 

tehtävälle. Projektilla tulee olla joku vastuuhenkilö (projektipäällikkö/vast.), olipa hän 

millä nimikkeellä tai statuksella tahansa. Projektin muodollisia rooleja ovat esimerkiksi 

projektin koordinoija, vetäjä, asiantuntija, yhteyshenkilö, projektitiimin jäsen tai projekti-

työntekijä. 
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Vartiainen ym. (2003) pitävät osaamista projektin onnistumisen kannalta yhtenä kriitti-

simpänä osatekijänä. Osaamisen hankinnassa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: osaa-

misen ostaminen tai luominen. Molempia vaihtoehtoja voidaan soveltaa joko ohjatusti tai 

itseohjautuvasti kyseessä olevaan kontekstiin, projektiorganisaatioon.  

Johtamisella on keskeinen merkitys projektin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Projektipääl-

likön tai vastaavan on johdettava ja seurattava projektia. Projektipäällikön tulisi olla pro-

jektinhallinnan osaaja, eikä välttämättä projektin substanssin osaaja. Projektin vetämi-

sen ammattitaito alkaa olla keskeisimpiä perustaitoja työelämässä menestymiseksi. 

(Stenlund, 1998, 80.) Mikäli projektipäälliköksi valikoituu projektiosaaja ilman toimialan 

tuntemusta, tarvitsee hän avukseen projektin aihepiirin asiantuntijoita. (Artto ym. 2006, 

335-336). Projektipäällikön on tärkeää ymmärtää myös yrityksen liiketoimintaa sekä niitä 

prosesseja, joita projekti läheisesti koskettaa (Huovinen ym. 2004, 15). 

Tiirikainen on kuvannut projektipäällikköä ihmisten johtajana. Erinomaisen projektipääl-

likön ominaisuuksiin kuuluu kyky keskittyä tulosten aikaansaamiseen muiden ihmisten 

kanssa. Tämä edellyttää ihmisten johtamisen ja tiimityön taitoja erityisesti käytännönlä-

heisten, konkreettisten tehtävien suorittamista ajatellen – projekteissahan ei ole kysymys 

kokonaan uusien visioiden tai strategioiden luonnista. (Tiirikainen, 2008, 42). 

Artikkelissa “Attitudes and leadership competences for project success” Muller ym. 

(2010) ovat tutkineet projektipäällikön asenteen merkitystä projekteissa ja johtamisen 

taitoja projektin onnistumisen saavuttamiseksi sekä näiden suhdetta toisiinsa nähden. 

Onnistunutta projektinhallintaa on pidetty samana kuin hyvää työkalujen soveltamista ja 

tekniikoita, unohtaen projektipäällikön johtamistaidot. Projektipäällikön johtamisen ky-

vykkyydet tulee ottaa huomioon, kun projektipäällikköä valitaan. 

Projektipäällikkö hoitaa joskus hyvinkin kompleksista ympäristöä niiden asiantuntijoiden 

kanssa, jotka projektiin on nimetty joko kiinteinä tai osittaisina. Ruuska (2007, 141) viittaa 

yhdysvaltalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan projektipäällikön tärkeimmät osaamis-

alueet ovat: 

 Projektityön luonteen ymmärtäminen 

 Viestintätaidot 

 Päätöksentekokyky 

 Muutosten hallinta 

 Suunnittelu- ja aikataulutustekniikat 
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 Kustannusten arviointi- ja seurantamenetelmät 

 

Projektipäällikön tehtävänä on toimia delegoijana, organisoijana, koordinoijana ja integ-

roijana (Ruuska 2007, 136-140). 

4.6 Projektin elinkaari 

Projektin elinkaaren ymmärtäminen on yksi aivan keskeisiä projektiosaamisen alueita. 

Elinkaaren ymmärtäminen nousi myös kyselytutkimuksessa selkeästi merkittäväksi 

osaamisalueeksi, joka tulisi hallita toisen asteen projektiosaamisen opinnoissa. 

PMBOK:n mukaan projektin elinkaari koostuu peräkkäisistä vaiheista, joiden läpi projekti 

kulkee sen aloituksesta aina päättämiseen asti. Nämä vaiheet ovat usein peräkkäisiä, 

mutta voivat olla osin myös päällekkäisiä. (Software extension to the PMBOK guide 

2013, 26). 

Projektin elinkaarta ja vaiheita voidaan kuvata myös Boehmin mallin mukaan (kuva 18), 

joka on ns. spiraalimalli tai PCM -mallilla (kuva 19). 

  
Kuva 18. Boehmin spiraalimalli: toistuvien ja jatkuvien toimintojen seuranta projektissa 
(Kymäläinen ym, 2016, 49, soveltaen Boehmin mallista),  
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Kuva 19. PCM -malli (European Comission 2003). 

Euroopan Unionin (EU) kansainvälisten projektien toteuttamista varten on kehitetty PCM 

-malli) jakaa projektin vaiheet sykleiksi. Euroopan unionin komission rakennerahasto-

ohjelma ovat ammattikorkeakoulujen tutkimusprojektien keskeisin rahoittaja, joten PCM 

-malli tukee näiden projektien suunnittelua sekä läpiviemistä. (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, 2016). 

Projektin elinkaarikäsite voi vaihdella yritys- ja yhteisökohtaisesti. Seuraavassa kolme 

(kuvat 20-22) erilaista tapaa kuvata projektin elinkaari.  

  

Kuva 20.  Projektin elinkaari ja vaihejako (Ruuska, 2007, 34) 
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Kuva 21. Tyypillinen projektin elinkaari. (PMBOK, project life cycle) 

 

Kuva 22. Lindholmin (2008) näkemys projektin elinkaaresta. 

Projektilla on aina alku ja loppu, ja lisäksi projektin elinkaarella voidaan tunnistaa projek-

tista toiseen toistuvia päävaiheita. Projekteista voidaan tunnistaa yleisiä vaiheita, toi-

saalta tiettyihin projektityyppeihin liittyviä erityispiirteitä. Projektin elinkaaren yksityiskoh-

dat tulee määrittää erikseen kullekin projektille. (Vartiainen ym. 2003). Yleisesti käytetty 

projektin vaiheistus eli elinkaari seuraa seuraava rakennetta: Ideointi – Perustaminen – 

Suunnittelu – Toteutus – Päättäminen. (Ruuska, 2007, 23). 

 

Ideointivaihe  

 
Projektin ideointivaihe on keskeisin vaihe projektin onnistumisen kannalta. On suuri riski, 

että projekti ei onnistu, mikäli projektin tavoitteenasettelu, rajaus ja toimintaympäristön 

analyysi on tehty huonosti. Ideointivaiheessa tehdään projektin etukäteissuunnittelua, 

kun varsinaista projektisuunnitelmaa ei vielä ole. Projektin ideoinnissa tärkein lähtökohta 
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on projektin tarpeen määrittely: mihin tarpeeseen projekti etsii vastausta, mitä projektin 

tulee saada aikaan, mitkä ovat projektin keskeiset käsitteet. Kaikilla tulee olla käsitteistä 

sama ymmärrys, joten käsitteet tulee määritellä. 

Asiakas määrittelee tarpeensa ja tavoitteensa projektille. Tavoitteiden saavuttamisen 

edellä olevat ongelmat määritellään. Esitutkimuksella kartoitetaan projektin asiakasorga-

nisaation nykytila ja tavoitteet. Toimintaympäristö analysoidaan. Asiakasorganisaation 

visio, strategia, tavoitteet, tuotteet, palvelut, prosessit, toiminnot ja niiden kohderyhmät 

kartoitetaan ja sisäistetään. Kartoitetaan projektin asiakaan ja projektin käyttäjien (jos ei 

asiakas) tiedostetut ja tiedostamattomat tarpeet. Kartoitetaan projektin mahdollisuudet, 

vaihtoehdot ja tehdään strategiset valinnat. 

Ideoidaan ja kuvataan projektin tuottamia ratkaisuja kerätyn tiedon ja tehtyjen rajausten 

pohjalta. Työstetään projektin tavoitteita ja tuottamia ratkaisuja – konseptivaihtoehtoja -

yhdessä projektin asiakaan ja käyttäjien kanssa. Kuvataan projektin tavoite ja sen tuot-

tamat ratkaisut tavoitteeseen liittyviin ongelmiin konsepteina. Testataan konsepteja. 

Perustaminen  

 
Projektin perustamiseen, projektin asettamiseen liittyy sekä hallinnolliskäytännöllisiä että 

osin jo projektin sisältöön liittyviä toimia: määritetään projektihenkilöstö, pidetään projek-

tin käynnistämiskokous, otetaan käyttöön tarvittava infrastruktuuri, muut tarvittavat han-

kinnat, tiedotetaan käynnistämisestä ja aloitetaan projektin toteutus. Projektin alussa pi-

dettävään käynnistämiskokoukseen kutsutaan kaikki projektiryhmän jäsenet sekä sidos-

ryhmien edustajat. Aloitusvaiheeseen kuuluu sopimusten tekeminen, mahdollisten osto-

palvelujen kilpailutus. Sopimusten tekemisessä on projekteissa syytä tukeutua organi-

saation lakimiehiin. 

Päätöksen projektista ja projektin päämäärästä asettaa yleensä organisaation linjajohto. 

(Ruuska 2007, 186). Projektin käynnistystä edeltää usein esiselvitys kohteesta sekä eh-

dotuksen itse projektista alustavan projektisuunnitelman muodossa (Ruuska 2007, 185-

186). 
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Suunnitteluvaihe  

 
Suunnitteluvaiheessa tunnistetaan projektin toteutukseen liittyvät tehtävät ja niiden to-

teuttamiseen tarvittavat resurssit. Näiden perusteella laaditaan projektin tehtävien ja työn 

toteutussuunnitelma - projektisuunnitelma. Projektiorganisaation kokoonpano kuvataan 

ja päätetään suunnitteluvaiheessa.  

Useiden projektien samanaikainen suorittaminen on mahdollista, kunhan suunnittelu hoi-

detaan huolellisesti. Projektin hyvä valmistelu on elinehto onnistuneelle lopputulokselle. 

Systemaattinen ja tarkoituksenmukainen suunnittelu ennen varsinaisen työn aloitusta 

auttaa selkiyttämään paitsi varsinaista tavoitetta myös esimerkiksi tarvittavien resurssien 

tai rahan määrää sekä aikataulua. Suunnittelun pitää kuitenkin olla dynaamista: tilantei-

den tai asioiden muuttuessa suunnitelmia pitää pystyä muuttamaan ja muokkaamaan 

vastaamaan uutta tilannetta. (Ruuska 2007, 175–177). Projektin suunnitteluun liittyviä 

vaiheita ovat:  

 Tavoitteeseen perehtyminen ja projektin hahmottelu  

 Projektisuunnitelman laatiminen  

 Projektin osittaminen ja vaiheistaminen 

 Projektityökaluista päättäminen 

o Viestintä 

o Tiedostonhallinta 

o Ajankäytön ja tehtävien hallinta 

o Verkostoituminen 

Toteutusvaihe  

 
Projektin toteutusvaiheessa projektisuunnitelmaa tarkennetaan, jotta suunnitellut tehtä-

vät voidaan toteuttaa. Jokainen osatehtävä ja menetelmä käydään läpi, ajatellen todel-

lista toteutusta, resursseja ja käytännön toimintaolosuhteita. Tässä yhteydessä projekti-

suunnitelmaan tehdään tarvittavat tarkennukset. Projektin osittaminen tarkoittaa projek-

tin pilkkomista osiin ja projektin vaiheistamista.  Projekti toteutukseen liittyviä vaiheita 

ovat:  

 Projektisuunnitelman tarkennukset 
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 Projektin toteuttaminen käytännössä 

o Projektiryhmän tapaamiset (“työkokoukset”), ohjaustapaamiset tai oh-

jausryhmän kokoukset sekä asiakastapaamiset  

 Väliraportointi 

(Ruuska, 2007, 183-208) 

Päättäminen  

 
Projektin päättäminen tarkoittaa projekti päättämistä sekä sisällöllisesti että hallinnolli-

sesti. Projektin päättämiseen sisältyy arviointia, julkistamista ja tiedotusta sekä mahdol-

lisesti saavutusten julkista ”juhlintaa”. Projektin sisällöllinen päättäminen on projekti-

tyyppi- ja projektikohtaista. Projektin tuotokset viimeistellään tässä vaiheessa luovutus-

kuntoon ja tuotos saatetaan asiakkaalle ja käyttäjälle. 

Projekti päättämiseen liittyviä vaiheita ovat: 

 Loppuraportin laatiminen 

 Projektin päätös 

(Ruuska, 2007, 262, 268). 

4.6.1 Projektin perustaminen ja suunnittelu 

Projektin ideointi, perustaminen ja suunnittelu ovat aivan keskeiset vaiheet projektin on-

nistumisen kannalta. Projektin perustamiseen ja suunnitteluun keskeisesti liittyvät käsit-

teet kuten: 1. toteutettavuuden arviointi, 2. sidosryhmäanalyysi, 3. vaatimukset ja vaati-

mustenhallinta, 4. ositus, 5. aikataulutus, 6. riskit ja riskienhallinta sekä 7. resursointi. 

 

Projektin perustaminen ja toteutettavuuden arviointi 

Projektin perustaminen edellyttää määrittelyä ja käynnistämistoimenpiteitä: ongelman tai 

mahdollisuuden toteaminen, päämäärän ja tavoitteiden määrittely, onnistumiskriteerien 

määrittely, riskien ja esteiden määrittely sekä projektiehdotuksen tai alustavan projekti-
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suunnitelman laatimisen. Projektin tavoitteiden määrittely on asettajan tehtävä. Määrit-

telyssä on otettava huomioon yleiset kehittämistavoitteet sekä varmistettava tavoiteaset-

telun konkreettisuus, resurssien riittävyys ja johtoryhmän edustavuus ja asiantuntemus. 

Jotta projektin järkevyys ja kohtuullinen riskittömyys voitaisiin varmistaa, tehdään projek-

tista toteutettavuudenarviointi, jossa projektin toteutettavuutta tarkastellaan kriittisesti 

vielä ennen lopullista päätöksentekoa – projektin asettamista. Laajoissa projekteissa voi 

olla hyvä ottaa arvioijaksi ulkopuolinen asiantuntija. Toteutettavuuden arviointi, projek-

tiehdotus, esitellään projektin tärkeimmille sidosryhmille: projektin omistaja, projektin 

asiakas. 

Projektiehdotus on sovitulla tavalla kuvattu, kehittämiseen tähtäävä idea. Mikäli projek-

tiehdotuksen kuvaamalle idealle todetaan selkeä tarve, voidaan sen pohjalta asettaa 

projekti, jolloin projektiehdotuksen tiedoista laaditaan projektikuvaus. (PRY, 2017). 

Projektin keskeinen vaihe on projektin aloittamisesta päättäminen eli projektin asettami-

nen. Projektin asettaminen tulee tehdä johdonmukaisena prosessina, jossa käydään val-

misteluvaiheessa, projektiehdotuksessa selvitettyjä ja tehtyjä asioita. Asettamispäätök-

sen tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet:  

 projektin tehtävät ja tavoitteet (ongelman tunnistaminen ja määrittely) 

 projektin perustelut (taustaselvitykset ja vaihtoehdot) 

 projektin lopputulos ja laatutavoitteet 

 projektin rajaukset ja raamit 

 projektin riippuvuudet muista projekteista 

 projektin vaiheet tai tehtäväkokonaisuudet 

 Projektin organisoituminen: omistaja, ohjausryhmä, projektipäällikkö, projekti-

ryhmä, avainhenkilöt 

 Projektipäällikön valtuudet 

 Raportointi ja seuranta 

(Rissanen 2002, 52). 

 

Projektin sidosryhmäanalyysi 

Sidosryhmään kuuluvat yksilöt tai ryhmät, jotka ovat kiinnostuneita organisaation me-

nestyksestä ja kyvystä tuottaa haluttuja tuloksia tai joihin projekti voi vaikuttaa tai jotka 
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voivat vaikuttaa projektiin, mukaan lukien viranomaiset, toimittajat, alihankkijat, tiedotus-

välineet.  

Projektilla on aina asiakas. Asiakas on prosessin tuotteen ja palvelun tilaaja, vastaanot-

taja ja joskus ostaja, mutta myös resurssi, esimerkiksi auttaja, markkinoija ja tiedon 

lähde. Asiakas määrittelee käyttäjävaatimukset. Yrityksen sisäisissä projekteissa inves-

tointipäätöksestä vastaavaa, esimerkiksi johdon edustajaa, voidaan kutsua sponsoriksi 

tai projektin omistajaksi. Käyttäjä ei ole aina sama kuin asiakas, mutta käyttäjä on viimei-

nen osapuoli, jolle projektin tuottama tuote, palvelu tai ratkaisu toimitetaan. Asiakkaat, 

alihankkijat ja muut sidosryhmät ovat tärkeitä muutoksen ja liiketoiminnan lähteitä pro-

jektin elinkaaren erivaiheissa. Projektipäällikkö on tekemisissä monen sidosryhmän 

kanssa niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Sidosryhmäkentän hallinta edellyttää kyvykkyyttä. 

Kuvassa 23 esimerkit projektin sidosryhmärakenteesta. Kuvassa 24 Arton (2013) näke-

mys projektin sidosryhmistä. Sisäisiin sidosryhmiin tässä lasketaan työntekijät, johtajat, 

omistajat ja projektiorganisaatio. Ulkoisiin sidosryhmiin kuuluvat kilpailijat, valtio ja yh-

teiskunta sekä erilaiset painostusryhmät ja media. Tähän väliin jäävä ryhmä, koostuu 

tavarantoimittajista, osakkeen omistajista ja rahoittajista. 

  

Kuva 23. Näkemysprojektin sidosryhmistä (PRY, 2007). 
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Kuva 24. Artto:n näkemys sidosryhmistä. (Artto, 2013). 

Kuvassa 25 esitetään mallin sidosryhmien analysointiin. Vektoreina sidosryhmän vaikut-

tavuus projektiin sekä sidosryhmän kiinnostus projektiin. Malli on laajasti käytetty niin 

perinteisenä nelikenttänä kuin laajennettuna versiona. 

  

Kuva 25. Sidosryhmien luokittelu ja analysointi 
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Projektin tavoitteet ja lopputuotokselle asetetut vaatimukset 

Kerznerin (1998) mukaan onnistunut projekti on sellainen, joka on pysynyt aikataulussa 

ja budjetissa ja täyttää tavoitellun laatutason. Tämä määritelmä tunnetaan perinteisenä 

käsityksenä onnistuneesta projektista. Nykyään Kerznerin määritelmää ei pidetä täysin 

kattavana onnistuneen projektin määritelmänä, sillä siinä ei oteta tarpeeksi huomioon 

sidosryhmien merkitystä. 

Teknisen projektin tuotoksia voivat olla esimerkiksi prototyypit, laitteet, koneet, osat, ma-

teriaalit, ohjelmistot, simuloinnit, www-sivut, videot, mallit, dokumentit ja palvelut. Tuotos 

voi olla myös raportti, palvelu, tuote, tapahtuma. (Forsberg ym, 2003). 

Projektin vaatimukset tulevat tarpeista yrityksen tai yhteisön toiminnassa, ja tärkeä lähde 

ovat asiakas ja kyseisen palvelun tulevat käyttäjät, jotka asettavat projektille vaatimuk-

set, joilla on alkuperä ja kohde ja jotka voidaan luokitella toiminnallisiin, ei-toiminnallisiin 

ja reunaehtoihin. (Haikala & Mikkonen, 2011, 64-65). Organisaatiolla on oltava selkeä 

näkemys, mihin projektin tulosta, tuotetta, lopputuotetta tarvitaan. Useasti alkuvaiheessa 

löydetyt tarpeet eivät ole tarpeeksi selkeitä, jotta niitä voisi kerätä vaatimuksiksi. Korkean 

tason vaatimukset eli käyttäjävaatimukset ovat hyvä lähtökohta varsinaiselle vaatimuk-

sien määrittelylle. Näitä tukee tunnistetut tarpeet ideointi ja esiselvitysvaiheessa, toteu-

tettavuuden arviointi ja projektiehdotus, sekä näistä tarkentuneet kyvykkyys- ja järjestel-

mävaatimukset. (JHS 173.). 

 

Kuva 26. Tarpeiden ja vaatimusten sidosryhmät. (JHS 173, 13). 
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Ennen vaatimusten määrittelyn alkamista kootaan esiselvityksessä ja kehittämiskohtei-

den tunnistamisen yhteydessä tehdyt asiakirjat, käydään ne läpi ja tunnistetaan tarpeet. 

Mahdollisia muita lähde asiakirjoja ovat muun muassa:  

 strategiset vaatimukset ja tavoitteet 

 nykytilan ja tavoitetilan prosessikuvaukset 

 tavoiteratkaisun kuvaukset 

 tarveluettelo 

 organisaation ja sidosryhmien kuvaukset 

(JHS 173, 12). 

 

Vaatimusten määrittelyn tärkeimpänä lopputuloksena on eri osapuolien aito ja yhteinen 

ymmärrys projektin lopputuotteen toiminnasta. Tämä vaihe vaatii eri osapuolten välillä 

sovittelua ja kompromissien hakua usein ristiriitaisten intressien aika-, rahoitus- ja/tai esi-

merkiksi työvoimapulan takia. Ylimmän johdon sitouttaminen projektiin ja resurssien var-

mistamiseen on ratkaisevan tärkeää. Ilman sitä eri osapuolten välinen sovittelu ei riitä. 

 

Kuva 27. Vaatimusten katselmointi. (JHS 173, 16). 

Vaatimusdokumentin katselmoinnissa keskitytään tarkastelemaan vaatimusten:  

 Ymmärrettävyyttä: kaikki vaatimuskatselmukseen osallistuvat ymmärtävät vaa-

timuksen sisällön ja merkityksen.  

 Oikeellisuutta: kaikki katselmukseen osallistuvat näkevät vaatimuksen oikeaksi.  

 Riittävää tarkkuutta ja riippumattomuutta: vaatimusta ei tarvitse tarkentaa eikä 

se viittaa johonkin standardiin tai muuhun dokumenttiin, joka ei ole osa vaati-

musdokumentaatiota. 
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Projektin ositus 

Osituksella (work breakdown structure, WBS) tarkoitetaan projektin jakamista pienem-

piin osiin helpomman hallinnan ja ohjauksen vuoksi. Projektin monimutkaisuus vähenee 

ja hallittavuus paranee. Projektin scope puretaan osakokonaisuksiin ja näin niistä tulee 

vähemmän monimutkaisia ja helpommin hallittavia. (García-Fornieles ym. 2003, 49). 

PMBOK määrittelee osituksen projektin rakenteen elementtien hierarkkiseksi ryhmitte-

lyksi. Jokainen osittelun alempi taso esittää aina edellistä tasoa yksityiskohtaisemman 

määritelmän projektin osasta ja siihen liittyvästä työmäärästä ja työn vastuusta. Pelin 

(2011, 91) määrittelee osittelun projektin jakamiseksi itsenäisesti suunniteltaviin ja toteu-

tettaviin tehtäväkokonaisuuksiin. 

Ohessa esimerkkikuva siitä, miten ositus voidaan kuvata. Keskeistä on purkaa projekti 

hallittaviin työpaketteihin, joille pääsääntöisesti pystytään määrittämään kesto (vastuu-

henkilö, kustannus). Ositus tehdään projektin suunnitteluvaiheessa. 

 

Kuva 28. Esimerkki projektin osituksesta. (mukaillen Ruuska, 2007, 195). 

 

Projektin aikataulutus 

Projektin ideointivaiheessa tehtävä esiselvitys pitää sisällään projektille asetettavan ta-

voiteaikataulun. Tavoiteaikataulu ei ole lopullinen aikataulu, johon projektiorganisaation 

tulee sitoutua. Ennen kuin projektin ositus on tehty, ei projektilla voi olla täsmällistä aika-

taulua. Suunnitteluvaiheessa syntyy niin projektin ositus kuin sen kautta on mahdollista 
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rakentaa projektin aikataulu. Kun ositus on tehty, pystytään hahmottamaan projektin eri 

työvaiheiden sidonnaisuudet ja näin aikatauluttamaan projektin osia rinnakkain tai pe-

räkkäin suoritetaviin. Kuvassa 29 on Gantt-kaavioesitys projektin osaprojektin ja näiden 

eri vaihein aikataulutuksesta. 

 

Kuva 29. Osaprojektien sijoittuminen aikajanalle, GANTT -kaavio. (Ruuska, 2007, 202; 

Almusa, 2016, 7) 

Usein projektin tehtävillä tai työvaiheella on keskinäinen riippuvuus, kun kaikki riippu-

vuussuhteet tunnetaan, voidaan laskea Projektin kriittinen polku (critical path), joka on 

projektin kriittisistä osista muodostuva polku, joka määrittää projektin aikaisimman mah-

dollisen päättymisajan. Jos yksikin kriittisen polun osista viivästyy, niin koko projekti vii-

västyy. Kriittisen polun optimointi ja toisaalta siihen luotava pelivara on projektin hallin-

nan ja onnistumisen kannalta yksi merkittävin ajanhallinnan tehtävä. (Ruuska, 2007, 

194-196). 

 

Projektin riskit 

Suurin osa projektin toiminnoista on ennakoivia, mutta tarvitaan myös kykyä tilantee-

seen, tapahtuneeseen tai muutokseen reagoimista. Suunnittelusta huolimatta projek-

tissa tapahtuu ennakoimattomia asioita ja projektin käytännön toteutus paljastaa uusia 

kriittisiä asioita. Ne johtavat tarpeeseen muuttaa projektisuunnitelmaa tai sen aikataulua. 

Jotta voi tunnistaa projektiin kohdistuvat vaarat, on hyvä tietää, mihin vaarat ja riskit voi-

vat liittyä. (Ruuska, 2007, 248). Riskejä voivat olla esimerkiksi seuraavat: (Artto ym. 

2006, 188, 195-203). 

 Projektin sisällön riskit; tavoite, tarpeet, sopimukset, asiakastarpeet epäselviä 

 Toimintatapojen riskit; työnjako on epäselvät, dokumentointi on puutteellista 

 Henkilöihin liittyvät riskit; sairastumis-, uupumis-, osaamis-, päätöksentekoriskit  
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 Taloudelliset riskit: rahoitus on epävarma, rahoitus muuttuu projektin aikana 

 Tekniset ja toiminnalliset sekä vaatimuksiin liittyvät riskit 

 Ajankäytön riskit  

 Lailliset ja eettiset riskit; lainsäädännön vastainen, toisten tekemisiä käytetään 

luvatta. 

Projektisuunnitelmaan on syytä sisällyttää kuvaus mahdollisista riskeistä ja niiden hallin-

takeinoista. Riskienhallintasuunnitelma on syytä laatia isoissa ja/tai haastavissa projek-

teissa täysin omana kokonaisuutena. Riskien hallinta edellyttää johtamista, riskit pitää 

vastuutta. (Ruuska, 2007, 255). Riskien hallinnan prosessin perusvaiheet on esitetty ku-

vassa 30.  

 

Kuva 30. Riskienhallinnan kulku projektissa (Kymäläinen ym, 2016, 57, soveltaen Fors-
berg ym, 2003). 

Riski voi olla pieni (merkityksetön, siedettävä), keskinkertainen (kohtalainen), suuri (mer-

kittävä) tai erittäin suuri (sietämätön) perustuen vaaran todennäköisyyteen ja vakavuu-

teen. Yleinen riskitasojen luokittelutapa on taulukon 1 mukainen. 

Taulukko 1. Riskin arviointi (mukaillen Artto ym, 2006,199). 

Vaaran 

Todennäköisyys 

Seurausten vakavuus tai vaikuttavuus 

pieni keskinkertainen suuri 

Pieni merkityksetön siedettävä kohtalainen 

keskinkertainen siedettävä kohtalainen merkittävä 

Suuri kohtalainen merkittävä sietämätön 

 

Riskien hallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit, analysoida ja määrittää ne toimenpiteet 

joilla riski joko poistetaan tai sen vaikutus minimoidaan. Kaikkia riskejä ei voida poistaa 

vaan ne hyväksytään. Riskeihin voidaan varautua myös vakuutusyhtiöiden tai rahalai-

tosten toimenpitein. Riskien hallintaan oleellisesti kuuluu riskien listaaminen, analysointi 

ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet. Taulukko 2 on esimerkki siitä, 

miten riskejä voidaan hallita. 
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Taulukko 2. Taulukko riskien analysointiin ja varautumiseen 

Riski vaikutus 

1-5 

todennäköisyys 

1-5 

tulo ennaltaehkäisy omistaja 

      

      

 

Riskien hallinta on aivan keskeinen toimenpide projektin hallinnassa. Riskejä seurataan 

projektien kaikilla osa-alueilla: tavoite, aikataulu, resurssit, laatu esimerkiksi liikenneva-

loilla. 

 

Projektin resurssit 

Projektin ideointivaiheessa tehtävä esiselvitys pitää sisällään projektin alustavan resurs-

sitarpeen (henkilöstö, tilat, budjetti). Projektisuunnitelmassa esitetään projektin aika-

taulu, työvaiheet, tarvittavat resurssit ja hankinnat sekä projektin budjetti. Kun projekti-

suunnitelma hyväksytään, samalla projektille annetaan tarvittavat resurssit käyttöön. 

Päätöksen edellytyksenä on, että projekti pystyy esittämään niin henkilöstön käytön kuin 

tilojen ja budjetin osalta perustellut laskelmat resurssitarpeesta (ositus, tarjouspyynnöt, 

jne.). (Ruuska, 2007, 196, 203). 

 

Projektin viestintä 

Projektin viestintä keskittyy sen tavoitteista, tuloksiin ja niiden soveltamisesta käytän-

töön. Projektin sisäisen viestinnän tavoitteena on yhteisen näkemyksen ylläpito, projek-

tiryhmän sitouttaminen projektiin sekä toimia johtamisen välineenä. Sisäinen viestintä 

luo projektiin yhteisöllisyyttä. Viestinnän tehtävänä on kaikissa projektin vaiheissa kir-

kastaa projektin merkitystä ja tarkoitusta. Viestintää on myös palautteen vastaanottami-

nen ja hyödyntäminen läpi projektin. (Juholin 2008, 259–260). 

Sisäisen viestinnän lisäksi on projektin ulkoinen viestintä eli markkinointi- ja yritysvies-

tintä. Entistä tärkeämpää ja haasteellisempaa on yrityksen eri organisaatioiden välinen 

viestintä. Tämän hallitseminen on tärkeää tavoitteiden saavuttamisen kannalta, joka joh-

taa siihen, että projektihallinta on usein myös muutoshallintaa. 
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Projektin viestinnän suunnittelussa päätetään projektin viestintätavat ja suunnitellaan 

viestien tavoitetta ja sisältöä. Suunnittelun olennaisia seikkoja ovat: tavoite, kohderyhmä, 

viestintäkanava, ajankohta, kuka vastaa, kuka tekee, perillemenon ja palautteen varmis-

taminen sekä viestien tallennus. (Pelin 2009, 296–297). 

Projektin viestinnän johtaminen ja arviointi ovat jatkuva prosessi josta vastaa projekti-

päällikkö. Viestinnän onnistuminen on haaste ja sen epäonnistuminen on yleistä. Projek-

tin viestintää varten on hyvä rakentaa viestintäsuunnitelma projektisuunnitelman liitteeksi 

tai osana. 

4.6.2 Projektin toteuttaminen ja päättäminen 

Projektin toteuttaminen on projektin hektisintä vaihetta ja tässä vaiheessa korostuu pro-

jektin valmistelu ja suunnitteluvaiheessa tehty työ. Projektin toteuttamisvaiheessa koros-

tuu: 1. projektin johtamien, 2. raportointi ja siihen liittyvää seuranta ja ohjaus, 3. muutos-

hallinta ja se yhteydessä riskien ja vaatimusten hallinta sekä 4.  dokumentointi, 5. pro-

jektin päättäminen. Projektin päättäminen jää helposti lapsipuolen asemaan, mutta sen 

merkitystä ei voi vähätellä niin tulosten arvioinnin kuin organisaation ja yksilöiden oppi-

misprosessin kannalta. Lisäksi tulee huomioida erityisesti näiden dokumentointi. 

 

Projektiryhmän johtaminen 

Projektin tasolla keskittymistä vaaditaan siitä näkökulmasta, että projektin tavoitteet py-

syvät selkeinä, pysytään suunnitelmassa ja mahdolliset muutokset ovat hallittuja ja ym-

märrettäviä. Yllättävissä haasteissa mitataan sekä projektijohdon että usein koko projek-

tiryhmän toiminta ja ongelmanratkaisukyky. Vaikka haasteet voivat lähes kaataa projek-

teja, ne ovat kuitenkin usein ryhmän sisäistä koheesiota vahvistavia tekijöitä. (Anttonen 

2003, 134). 

Projektipäällikön näkökulmasta vuorovaikutus on erittäin suuri osa työtä: yksittäisiä teh-

täviä tai tehtäväkokonaisuuksia allokoidaan ja kommunikoidaan tekeville tahoille. Joh-

don kanssa viestitään projektin etenemiseen ja hallintaan liittyviä asioita. Asiantuntijoi-

den kanssa mietitään edessä olevia haasteita ja niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja. Pala-

verien vetäminen ja muistioiden kirjoittaminen ovat myös vuorovaikutusta, joiden avulla 
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varmistetaan, että pysytään tavoitteissa ja haasteet saadaan ratkaistua. Vuorovaikutuk-

sen selkeys, täsmällisyys ja ajoituksellisuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Projekteissa, 

joissa projektiryhmä on kansainvälinen, haasteena on löytää vuorovaikutusmalli, jossa 

asiat, tapahtumat ja toimintamallit ymmärretään ja tehdään samalla tavalla kulttuuritaus-

tasta riippumatta. (Anttonen 2003, 141-151). 

 

Projektin seuranta, ohjaus ja raportointi 

Haasteita on niin projektien sisällä kuin ulkopuolellakin ja joillakin haasteilla ei ole suo-

ranaisesti edes mitään tekemistä projektin kanssa, mutta ne aiheuttavat ongelmia (Ant-

tonen 2003, 185). Sellaisiin ongelmiin, jotka ovat projektin ulottuvilla, osataan varautua. 

Toimivassa projektiryhmässä ongelmat pyritään ehkäisemään ennalta tai ongelman il-

mentyessä ne voidaan hoitaa. Ongelmat ja riskit onkin syytä pitää esillä koko projektin 

ajan. 

Usein käytetty työkalu projektien hallintaan ja raportointiin on yksinkertainen nelikenttä. 

Sen avulla esitetään viimeisimmät saavutukset, poikkeamat ja ongelmat, tulevan jakson 

toimet sekä riskit ja niiden lieventäminen. Tähän malliin voidaan yhdistää esimerkiksi niin 

sanottu liikennevalomalli, jossa eri toiminnot voidaan esittää eri väreillä. Tämä on monille 

selkeä ja helppo tapa nähdä nopeasti missä mennään. 

 

Projektin muutoshallinta 

Oppilaiden tulee ymmärtää, että muutokset ovat keskeinen osa projektia ja projektityös-

kentelyä – kyse on miten hyvin ja tehokkaasti niitä hallitaan. Projektin ja projektiryhmän 

hyvyys mitataan paljolti muutoshallintakyvykkyydellä. 

Projektit sisältävät aina muutoksia. Aikatauluihin tulee muutoksia esimerkiksi sairasta-

pauksien, laitetoimituksien viivästymisen tai lakimuutoksien aiheuttamien suunnitelmien 

muuttumisen vuoksi. (Anttonen 2003, 173-175). 

Aina on olennaista selvittää ensin muutoksen tarpeellisuus. Muutoksiin onkin syytä va-

rautua ainakin prosessi- ja päätöksentekijätasolla jo projektin alussa. Suurissa projek-

teissa tähän on usein varauduttu ja muutosten hallinnasta voi vastata asiantuntija osana 
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projektiryhmää. Heidän tehtävänä on tehdä perustyö valmiiksi ja selvittää muutoksen 

perusteet, vaatimukset ja prioriteetti. 

Muutoksen kustannusvaikutus kasvaa merkittävästi mitä pidemmälle projekti on elinkaa-

ressa ehtinyt. Tämä seikka korostaa hyvää suunnittelua ja erityisesti hyvää vaatimusten 

ja riskien hallintaa. Seuraavassa kuvassa Artton ym. (2006, 110) näkemys muutoksen 

kustannusvaikutuksesta projektin elinkaaren eri vaiheissa. 

 

Kuva 31. Yksittäisen muutoksen kustannusvaikutus projektin elinkaaren eri vaiheissa. 
(Artto ym. 2006, 110) 

 

Projektin dokumentointi 

Tyypillisiä projektinhallintadokumentteja ovat esimerkiksi: (Ruuska, 2007, 186, 241; 

Huotari & Salmikangas, 2010). 

 Projektialoite 

 Esitutkimusraportti 

 Projektin asettamiskirje 

 Projektisopimus: projektin alustava kuvaus 

 Projektisuunnitelma 

 Projektisopimus: projektin lopullinen rajaus 

 Yhteystiedot, jakelulistat, -matriisi 

 Johtoryhmän kokousmuistiot 

 Tilannekatsaukset, suunnittelupalaverimuistiot, projektitiedotteet 

 Dokumenttien nimeämis- ja tallennuskäytännöt 

 Täydentävät suunnitelmat mm. viestintä-, laatu-, riskienhallintasuunnitelma 
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 Virallinen kirjeenvaihto, leimauskäytännöt 

 käyttöohjeet, koulutusmateriaali 

 Loppuraportti 

 

Projektin päättäminen 

Projektissa on aina selkeä alku ja loppu. Projektin tuloksen valmistuttua projektipäällikkö 

laatii projektin loppuraportin ja esittää johtoryhmälle projektin päättämistä. Projektin lop-

puraportti voi olla esimerkiksi lyhytsanainen muistio siitä, mitä poikkeamia projektissa oli 

tai laaja kertomus projektikokonaisuudesta. Siinä myös verrataan projektin toteutumista 

projektin tavoitteisiin. Johtoryhmä tarkistaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumi-

sen. Näihin kuuluvat myös projektidokumentaation viimeistely ja sen arkistointi sekä tu-

loksen luovutus käyttäjälle. Loppuraportin valmistuttua projektipäällikkö kutsuu koolle 

projektin johtoryhmän päättämiskokouksen. (Ruuska, 2007, 40, 262, 268). Päätösko-

kouksessa kuuluvat seuraavat asiat: (Ruuska, 2007, 262, 268; Huotari, 2012). 

 Projektin loppuraportin käsittely 

 Projektin tuloksen ja onnistuneisuuden arviointi 

 Projektin toteutuksen arviointi 

 Jatkotoimenpiteiden käsittely 

 Päätös projektin jatkamisesta tai päättämisestä 

 Projektin jälkihoito ja takuuasiat 

 

Projektipäällikkö laatii loppuraportin yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektipäällikkö 

esittää ohjausryhmälle projektin päättämistä. Ohjaus-/johtoryhmä (organisaatiokoh-

tainen) tarkistaa, että kaikki projektille asetetut tehtävät on tehty ja tavoitteet saavu-

tettu. Ohjausryhmä esittää projektin asettajalle projektin päättämistä ja projektiorga-

nisaation purkamista ja sen vastuusta vapauttamista. Projektin päättämiseen liittyy 

kokemusten kerääminen ja analysointi sekä projektin arviointi - nämä esitetään pro-

jektin loppuraportissa. (Ruuska, 2007, 272). 

 

 

Loppuraportti: 

 Projektin tarkoitus (yleiskuvaus ja tavoiteet) 

 Suunnitelma vs. toteutuma (resurssit, aikataulu) 
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 Projektiorganisaatio ja sen toimivuus 

 Opitut asiat henkilöittäin, menetelmittäin ja/tai vaiheittain 

 Tunnistetut ongelmat ja niiden ratkaisut 

 Toteutuneet riskit ja niiden käsittely 

 Jatkotoimenpiteet (kehityskohteet, -toimet) 

 Hyvin toimivat työskentelytavat, työkalut ja menetelmät (best practises) 

4.7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Jotta opetus kohdistuu oikeisiin asiakokonaisuuksiin projektiosaamisen näkökulmasta, 

tulee määritellä ne keskeiset käsitteet, joiden ymmärtäminen on keskeistä oppimisen ja 

opetuksen näkökulmasta. Projektiosaamisen perusteiden näkökulmasta keskeisiä käsit-

teitä ovat: projekti, projektiorganisaatio ja siihen liittyvät roolit, projektin elinkaari ja siihen 

liittyen projektin eri vaiheiden sisältö, projektin asiakirja keskeisimpänä projektisuunni-

telma. Yleisemmin on hahmotettava eri projektityypit ja projekteihin liittyvät riskit ja niiden 

hallinta. Projektiosaaminen on hyvin geneeristen asioiden oppimista. Projektien elinkaa-

ret toteutuvat lähes poikkeuksetta saman kaaren mukaan ja näin ollen peruskäsitteiden 

ja menetelmien oppiminen sekä niiden testaaminen ja toteuttaminen oppimismielessä 

toteutetun projektityön kautta on parhaita tapoja oppia perusteet projektityöstä. Projekti-

työ ja projektiosaamisen oppiminen kehittävät samalla myös yhteisöllisyyttä, viestintätai-

toja, neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. 
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5 PROJEKTIOSAAMISEN OPETUS TOISEN ASTEEN 

OPINNOISSA 

Tämä työ ei ole kasvatustieteellinen tai pedagoginen vaan tässä luvussa pohditaan ke-

vyesti olemassa olevien metodien soveltuvuutta itse opetuksen toteuttamiseen sisältö ja 

tavoitteet huomioiden. 

Projektiosaamisen oppimisessa teoria ja käytäntö kulkevat käsikädessä. Projektityötä 

oppi tekemällä, mutta tekemisen tulee perustua projektityön standardeihin ja projektityön 

menetelmiin. Kaikkia projekteja ei tehdä samalla tavalla vaan niissäkin on joustoa. Pro-

jektiopetus ja projektioppiminen toteuttavat oppimista kokemuksen kautta, jossa syntyy 

henkilökohtainen vuorovaikutussuhde todelliseen elämään. Projektioppimisen menetel-

mällä pyritään vastaamaan myös kysymyksen: Millaisia tavoitteita projektiosaamisen 

koulutukselle tulee asettaa?  

Projektioppimisella tarkoitetaan pitkäkestoista, mielekkäiden ongelmien ympärille ra-

kentuvaa prosessia. Oppimisessa pyritään siihen, että oppijat ratkaisevat mahdollisim-

man todellisia ongelmia ja kehittämistehtäviä asettamalla tavoitteet, keskustelemalla, ke-

räämällä ja analysoimalla tietoa, tulkitsemalla tuloksia, tekemällä johtopäätöksiä ja kes-

kustelun kautta ymmärtämään omaa oppimistaan. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 

202). Projektioppimisen yksi konteksti on projektiryhmä, jossa on mahdollista harjoitella 

sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Tiimityön tar-

koitus on kehittää yhteisöllistä osaamista, joka taitona korostuu projektityössä ja projek-

tiorganisaatioissa. Tiimityöskentelytaidot sekä viestintätaidot nousuivat myös kyselytut-

kimuksessa merkittävään asemaan. Oppijoiden motivaation rakentamista tukee vahva 

yhteys niin jatko-opintoihin kuin työelämätaitoihin.  

Projektiopiskelu on oppimista projektiopiskelumenetelmän avulla. Projektiopiskeluun 

liittyvät myös ulkoiset opetusjärjestelyt sekä projektiopiskelun ohjaus. Projektiopiskelun 

ja projektioppimisen käsitteiden ero on semanttinen. Tässä työssä korostuu yksilön 

osaaminen suhteessa opetettavaan aiheeseen eli projektiosaamiseen ja sen sisäistämi-

seen ja siihen liittyvien rajapintojen ymmärtämiseen. Yksilötason osaaminen on periaat-

teessa rakenteeltaan selkeää: tiedot, taidot, kokemus, asenne ja sidosryhmäverkostot. 

Pätevyys ja ammattitaito ovat usein rinnastettavia asioita ja tähän liittyy myös sertifioin-

nin käsite. 
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Projektiosaamisella tarkoitetaan yleisesti projektityömenetelmän osaamista. Projekti-

työtaidolla tarkoitetaan projektiopiskelun avulla syntyvää osaamista. Käytännön tasolla 

tässä työssä projektiosaamisella tarkoitetaan vähän molempia edellisiä. Projektiosaami-

nen, joka oppilaille syntyy, on osaamista, joka rakentuu projektimaisen opiskelun (pro-

jektioppiminen) kautta syntyvästä projektityön menetelmien ja -välineiden ymmärryk-

sestä. Projektiosaaminen on hyvä esimerkki aihealueesta, jossa oppijan oman pohdis-

kelun avulla pintatiedosta kykenee rakentamaan syvällisempää tietoa ja jonka voi kyetä 

yhdistelemään esimerkiksi omiin kokemuksiin, vaikka harrastustoiminnassa. 

Kun yhdistetään projektiosaamisen sisällölliset tavoitteet ja pedagogiset tavoitteet hyvin 

toteutettuun oppikirjaan tai opintomateriaaliin, pyritään tällä kokonaisuudella vastaa-

maan työn kysymykseen: Millainen oppimateriaali tukee niin oppijaa kuin opettajaa par-

haiten projektiosaamisen koulutuksessa? 

5.1 Oppimisteoriat projektiosaamisen näkökulmasta 

Behavioristisen näkökulman mukaan oppiminen tapahtuu ärsyke-reaktio-ketjuna, jota 

säädellään vahvistamalla. Projektiosaamisen kannalta behavioristinen näkökulma näyt-

täytyy hyvinkin raskaalta yritä ja erehdy periaatteelta, joka niin oppijan kuin opettajan 

näkökulmasta voi tulla liian raskaaksi ja motivaatiota syöväksi prosessiksi. 

Konstruktivismi ei ole oppimisteoria, vaan epistemologinen eli tietoteoreettinen näke-

mys siitä, mitä tieto on ja miten ihminen hankkii tietoa. (Tynjälä 1999, 162). Projektiosaa-

misen ja projektioppimisen näkökulmasta juurikin tiedon rakentuminen sosiaalisen yhtei-

sön ja toiminnan kautta sekä ilmiötä tutkien ja tulkiten, itse tekemällä ja osallistumalla 

sekä tilannesidonnaisuus tuo konstruktiivisen näkemyksen käyttökelpoiseksi menetel-

mäksi. 

Humanistiseen psykologiaan pohjautuvassa kokemuksellisessa oppimisessa oppimi-

nen perustuu oppijan kokemuksiin ja itsereflektioon eli kykyyn arvioida omia kokemuksi-

aan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi. Kolbin (1984) kehittämä ja kiistelty 

kokemuksellisen oppimisen malli (kuva 32) on tunnetuin ja eniten käytetty.  
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Kuva 32. Kolbin kokemusoppimisen malli (Kuokkanen, 2001, 25). 

Projektiosaamisen oppimisen näkökulmasta, jos opetusmetodina käytetään projektioppi-

mista, niin Kolbin malli toimii sellaisenaan. Käsitteellistäminen – kokeilu – kokemus – 

havainnointi. 

Ongelmaperustainen oppiminen, PBL (problem based learning), perustuu käytän-

nöstä nouseviin tilanteisiin ja ongelmiin, joihin kaivataan ratkaisua. Oppimisessa yhdis-

tetään teoria ja käytäntö. Tiedonhankinta tapahtuu itsenäisesti ja teoriaopetusta pyritään 

käyttämään mahdollisimman vähän. Opettajan rooli on toimia mentorina, oppimisen oh-

jaajana ja tukijana. (Taikopeda, 2017). Projektiosaamisen ja projektien geneeristen työ-

välineiden ja -tapojen kannalta ongelmaperusteinen näkökulma on keskeinen toiminta-

malli.  

Projekti- ja ongelmaperustainen oppiminen ovat ryhmätyömuotoina lähellä toisiaan. 

Projektioppiminen on ongelmaperustaisen oppimisen yksi menetelmällinen tai pidem-

mälle kehittynyt muoto (Von Kotze & Cooper, 2000). Opiskelijan oppimisprosessi etenee 

yhdistämällä käytäntöä ja teoriaa ja työskentely tapahtuu pienryhmissä, vuorovaikutuk-

sessa muiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa. On tärkeää, että opiskelijat 

kokevat projektiopintojensa edistävän tulevassa ammatissa tai opinnoissa tarvittavia tai-

toja. (Eteläpelto & Tourunen 1999, 73-88).  

Kaikki oppimisteoriat ja metodit tunnistavat jatkuvan kehittämisen mallin (PDCA - 

Plan-Do-Check-Act), joka esitetty kuvassa 30 vasemmalla. PDCA on ongelman ratkai-

sumalli ja kehittämismenetelmä. Muita nimiä on muun muassa Demingin laatuympyrä ja 

PDCA -kehityssykli, kyseessä on klassinen ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen malli. 

Kaikki suunnittelutyö, projektit, työt toteuttavat mallin polkua. Mallin sisällä käytetään eri-

laisia laatumenetelmiä kehittämiskohteiden etsimiseksi, tutkimiseksi, ymmärtämiseksi ja 

korjaamiseksi sekä kehittämisessä saatujen tulosten arvioimiseksi. Kuvassa 33 oikealla 
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projektinhallintamalli esitettynä PDCA-mallin rakenteella. PDCA siis toimii hyvin monen-

laisessa kehittämisessä, oppimisessa, projekti- ja prosessiympäristössä hyvänä mallina. 

  
Kuva 33. PDCA -malli (kuva: www.shutterstock.com) ja mukailtu projektinhallintamalli 

Turun Ammattikorkeakoulun kehittämä innovaatiopedagogiikka vastaa ajan muutos-

paineisiin ja kehittää oppimista ja opetusta niiden lähtökohdista. Innovaatiopedagogii-

kalla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka mahdollistaa työelämän innovaatioproses-

seihin osallistumisen. Tässä innovaatiolla tarkoitetaan jatkuvan parantamisen periaat-

teelle nojaavaa osaamisen parantamista, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään 

kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön. Käytännön tasolla innovaatiope-

dagogiikalla tarkoitetaan lähestymistapaa oppimiseen ja opetukseen työelämälähtöi-

sestä ja tutkimus- ja kehittämisosaamista painottavasta näkökulmasta. (Turun Ammatti-

korkeakoulu, 2018). 

Projektipedagogiikka on yksi pedagogiikan toteutusmuoto. Projektit sovitetaan opetus-

toimintaan. Projekti on kokonaisvaltainen opetusmenetelmä, jossa korostuu opiskelijan 

itseohjautuvuus, reflektiivisyys, metakognitiiviset taidot, sekä moniammatillinen yhteis-

työ. Projektiopiskelun pedagogisia perustekijöitä ovat oppimiskonteksti, opetussuunni-

telma, opetusmetodit, tiimi ja opettaja (kuva 34). 

 
Kuva 34. Projektinopiskelun pedagogiset perustekijät (Vesterinen, 2001, 72, mukaillen). 
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Kuviossa oppimiskontekstilla tarkoitetaan sitä todellisuutta, jossa opiskelija toimii, koulua 

opiskeluympäristönä, toimintamuotoineen ja haasteineen. Ympäristö luo kehyksen opis-

kelulle. Se on työharjoittelun sekä tiimi- ja projektityön alue. Opetussuunnitelma sisältää 

ne tavoitteet, tiedot ja taidot, jotka on valittu ja päätetty opiskelun arvoisiksi. Opettaja ja 

opiskelija valitsevat yhdessä parhaiten eri tehtäviin sopivan metodin. Projektityömetodi 

on yksi esimerkki käytettävistä metodeista. (Helakorpi & Olkinuora 1997, 9-10). 

Projektiopiskelussa on havaittu myös ongelmia ja esteitä. Perinteinen koulutyön organi-

sointi, koostuen toisistaan irrallisista opintojaksoista ja yksinäisistä opettajista, on nähty 

rakenteellisena esteenä projektiopetuksen toteuttamiselle. (Eteläpelto & Rasku-Putto-

nen 1999, 200). 

Opettajat ovat nähneet projektityöskentelyssä ongelmina sen, että opiskelijat eivät opi 

tärkeitä peruskäsitteitä ja opettajien asiantuntijuutta sisällön lähteenä ja resurssina ei tule 

tarpeeksi hyödynnettyä. Myös projektityön arviointia on pidetty problemaattisena. Suu-

rena ongelmana on koettu myös koulun aika- ja resurssirakenne, jotka eivät tue projek-

tiluontoista työskentelyä. (Eteläpelto ja Rasku-Puttonen 1999, 201). 

5.2 Yhteenveto 

Edellä kuvattujen oppimismallien, -teorioiden yhdistäminen toimivaksi projektiosaamisen 

koulutusmenetelmäksi on tekijän mielestä oikea lähetystapa. Projektioppiminen noudat-

taa pitkälti ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita. Ongelmaperustainen oppiminen 

taas näyttää perustuvan kokemuksellisiin oppimisnäkemyksiin. Córdoba & Piki (2011) 

tutkivat projektiosaamisen opiskelua ja sen parantamista. He päätyivät lopputulokseen, 

jossa korostuu ryhmässä opiskelu ja oppiminen sekä itse substanssin oppiminen projek-

tioppimisen kautta. Ryhmätyöskentely kehittää samalla vuorovaikutustaitoja kuin myös 

antaa näkemystä siitä, miten ryhmädynamiikka toimii käytännössä. 

Johtopäätös siitä, että projektiosaamisen oppiminen projektioppimisen kautta olisi paras 

menetelmä, on helppo tehdä, mutta se ei pois sulje sitä, että oppilaiden motivointi ja 

erilaiset oppimistavat edellyttävät myös muiden oppimisteorioiden ja opettamismetodien 

hyödyntämistä. Projektioppiminen on tavoitetietoista ja perustuu oman oppimisen sääte-

lyyn ja rakentuu aikaisemmin opitun pohjalle. Menetelmänä projektioppiminen edellyttää 

hyvää oppimisen organisointia, suunnittelua ja arviointia, jossa säännöllisen keskustelun 

avulla voidaan oppimisen ja toiminnan rakenteita selkeyttää. 
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6 TYÖN ARVIOINTI JA POHDINTA 

Työn aiheen valinta ei minulle ollut ongelma, koska se ja sen tuomat hyödyt laajemmin 

ajatellen on motivoinut tekijää jo pitkään. Jatkotyönä olisikin minulla tarkoitus toteuttaa 

itse opintomateriaalin tuottaminen suoraan tämän työn pohjalta - kirjan muotoon. 

Työn haasteena oli myös pitää työ tekniikan ja vielä tarkemmin projektijohtamisen kon-

tekstissa, jossa tekijä tuntee onnistuneensa riittävällä tasolla. Projektijohtaminen, projek-

tityö, projektiosaaminen menee tekniikan kontekstissa enemmän menetelmäopintoihin 

sekä johtamisen kontekstiin. Tämä tekijän näkökulmasta ei ole ongelma, koska myös 

tekninen muutos maailmassa on ohjaamassa teknisiä henkilöitä entistä enemmän digi-

talisaation ja robotiikan kautta konseptuaaliseen kehittämiseen, prosessien ja projektien 

hallitsemiseen.  

Työn tavoitteisiin vastaaminen: 

 Projektikoulutuksen tila toisen asteen koulutuksessa 

 Projektikoulutuksen tarve toisen asteen koulutuksessa 

Koen onnistuneeni tässä kahdestakin eri näkökulmasta. Ensinnäkin oppilaitosten ope-

tustarjontaa tarkastaen kävi selväksi, ettei puhdasta projektikoulutusta anneta toisen as-

teen oppilaitoksissa. Lisäksi tekijälle selvisi, että projekti -sanaa käytetään varsin huoli-

mattomasti töistä, jotka eivät täytä millään lailla projektin tunnusmerkistöä. Toinen näkö-

kulma, joka vahvistaa tekijän näkemystä, tuli toisen ja kolmannen asteen opettajilta, joi-

den vahva näkemys oli, että projektikoulutusta annetaan hyvin vähän toisen asteen opin-

noissa. Opetuksen tarpeellisuus nousee esille niin kannanottoina yhteiskunnan toimi-

joilta kuin tutkijoilta sekä työn tekijän kyselyssä projektiopetusta antavista oppilaitoksista 

ja näiden opettajilta. 

Yhteiskunnan ja koululaitosten, lähes tasosta riippumatta, haaste tänä päivänä on antaa 

sellaista projektikoulutusta, joka on yhteismitallista ja laajasti hyödynnettävää. Opettajien 

koulutukseen tulisi panostaa. Yritykset joutuvat käyttämään omia resursseja projekti-

osaamisen koulutukseen, joka tekijän näkökulmasta työntekijöillä tulisi nyky-yhteiskun-

nassa olla jo perusvalmiutena.  

Työssä pyrittiin vastaamaan seuraaviin haasteisiin: 

 Millaisia tavoitteita projektiosaamisen koulutukselle tulee asettaa? 



76 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mika Vuorinen 

 Millä laajuudella ja tarkkuudella toisen asteen opiskelijalle projektiosaamista tulisi 

kouluttaa? 

 Millainen oppimateriaali tukee niin oppijaa kuin opettajaa parhaiten projektiosaa-

misen koulutuksessa? 

Tehdyn kyselyn tulosten perusteella voidaan päätellä, että projektiosaamisen koulutuk-

sessa tulisi painottaa projektin elinkaaren hallintaa ja siihen liittyen käsitteiden hallintaa 

ja erityyppisten projektien hahmottamista, projektin riskienhallintaa sekä yleisemmin pro-

jektityön organisointia ja projektinhallinnan työvälineitä. Kokonaisuuden hahmottamisen 

kannalta on tärkeää, että oppilas ymmärtää projektinhallinnan eri osa-alueiden merkityk-

sen projektille ja kokonaisuudelle. Sisältövaatimukset tulee suhteuttaa oppijoiden aikaan 

ja kykyyn oppia uusia asia kokonaisuuksia. Lisäksi oppimismallilla on merkitystä opitta-

vasta aiheesta riippuen. Projektiosaaminen on selkeästi parhaiten opittavissa projek-

tioppimisen menetelmässä, tekemällä oppiminen. Siinä teoria tukee käytäntöä ja käy-

täntö tukee teorian ymmärtämistä.  

Kysely, sekä materiaalin laajuus, tukee käytännössä kahden kurssin kokonaisuuden to-

teutusta toisen asteen projektiosaamisen koulutuksen toteuttamiseksi. Teoreettinen si-

sältö yhdistettynä käytännössä toteutettaviin projekteihin tukee rakenteeltaan niin oppi-

jaa kuin opettajaa. 

Työn luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa työn tekijän selostus työn toteuttami-

sesta. Tämän lisäksi voidaan myös ajatella, että laadullisen tiedon luotettavuudessa on 

viime kädessä kyse työn tekijän tulkintojen validiteetista. (Hirsjärvi ym. 2000, 214). Työn 

tekijänä koen, että minulla oli vahva ennakkokäsitys siitä, millaista toisen asteen projek-

tiosaamisen koulutus on toisen asteen oppilaitoksissa. Tämän lisäksi minulla oli omaan 

kokemukseen perustuen myös vahva käsitys siitä millaista osaamista niin työelämässä 

kuin korkeakouluissa odotetaan toisen asteen oppilaitoksista tulevilta. Pyrin kuitenkin 

hakemaan, en oman käsityksen vahvistamiseksi, vaan oikean tilannekuvan saamiseksi 

objektiivisesti tietoa tämän hetkisestä tilanteesta. Minusta onnistuin niin opetussuunni-

telmien kuin kyselytutkimuksen kautta saamaan hyvän kuvan opetustarjonnasta. Samoin 

koin saaneeni niin olemassa olevan koulutusmateriaalin kuin kyselytutkimuksen kautta, 

kuin myös oman kokemuksen kautta, hyvän kuvan siitä millä tasolla ja millä laajuudella 

projektiosaamista tulisi kouluttaa toisen asteen oppilaitoksissa. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Valtiovarainministeriön julkaisu vuodelta 2016: ”Pilkahduksia tulevaisuuteen - digitalisaa-

tion ja robotisaation mahdollisuudet” luo katsausta tulevaisuuteen ja siihen, miten maa-

ilma muuttuu ja mitä se tarkoitta ja mitä se meiltä edellyttää. Digitalisaatio ja robotiikka 

tulee näkymään merkittävästi toimintatapojen uudistumisena, toimijoiden sisäisten ja ul-

koisten prosessien muuttumisena, digitalisoitumisena, ja palveluiden sähköistymisenä.  

Samaan aikaan tapahtuu teknologista kehitystä (IoT. Internet of Things), laajojen tieto-

massojen (Big data) hyödyntämisen kasvua, keinoälyn (AI. Artificial Intelligence) käytön 

lisääntymistä ja nämä muutokset tulevat muuttamaan niin rakenteita yrityselämässä kuin 

yhteiskunnan toiminnassa kuin myös itse tehtävän työn luonteessa. Taloustiede pitää 

selviönä, että pitkäaikainen ja jatkuva tuottavuuden kasvu perustuu teknologiakehityk-

seen. Teknologiakehitys nopeutuu entisestään. Projektimainen työ lisääntyy ja kasvaa 

edelleen kaikilla toimialoilla ja kaiken tyyppisessä työssä – projektit eivät tule loppumaan. 

Projektiosaaminen on keskeinen taito nykyisessä työelämässä kuin myös jo opiskelun 

aikana nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiset käsitteet ja yhteinen käsitys siitä, miten projekti 

rakentuu, miten projektia johdetaan ja millaisilla välineillä, sekä ymmärrys projektiin liit-

tyvistä haasteista niin aikataulullisista kuin resursseihin liittyvistä, antavat paremmat val-

miudet osallistua projektityöhön ja samalla tuovat tehokkuutta työelämään. 

Nykyisten toisen asteen opintojen (lukio, ammatillinen) opetussuunnitelmat antavat mah-

dollisuuden tuoda projektiosaamisen koulutusta oppilaitoksiin. Projektiosaamisen koulu-

tus tukisi ja jäsentäisi osaltaan myös muihin opintoihin liittyviä, projektien kaltaisia, opin-

tojen toteuttamista ja niistä suoriutumista. Yhtenäisempi ymmärrys projekteista tukisi niin 

jatko-opintoja kuin työelämän tarpeita ja näin ollen myös formaalimpi projektiosaamisen 

opetuksen sisältö on perusteltua. 

Projektiosaamisen oppiminen on oppimista tekemällä. Projektioppiminen pedagogisena 

menetelmänä onkin tutkijan näkökulmasta paras ja tehokkain tapa oppia projektiosaa-

mista. Nykyinen tapa, jossa oppilaille annetaan aineopintoihin liittyen ”projektityö” ei tue 

eikä johda projektiosaamisen oppimiseen projekti-käsitteen näkökulmasta, jos projektia 

ei toteuteta aitona projektina. Projektiosaamista tulisikin lisätä toisen asteen koulutuk-

sessa, jolloin syntyisi formaali tapa tuottaa projekteja niin muiden aineopintojen näkökul-

masta kuin jatkoelämää (opiskelu ja työ) ajatellen. 
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Leivo (2012, 49) toteaa omassa työssään, että eri koulutusorganisaatioiden toimesta 

tuotetaan projektiosaamista eri muodoissa ja eri laatuisesti, mutta millaista projektiosaa-

mista konkreettisesti tuotetaan, jää hyvin pitkälle hämärän peittoon. Yhtenäisen kritee-

ristön ja kompetenssien määrittelyn puute tekee kattavan vertailun hyvin vaikeaksi. 

Tämä on ollut juurikin minulla yhtenä keskeisenä ajurina työn osalta – määrämuotoinen 

perusopetusmateriaali toisen asteen opiskelijoille. Yhtenäinen pohja mahdollistaa koko 

projektiosaamiselle pitkäjänteisempää kehittymistä osaamiskokonaisuutena yhteiskun-

nassamme. 

7.1 Keskeiset löydöt 

Keskeinen lähtökohtani työlle oli, että nimenomaan projektiin liittyvät käsitteet ovat pro-

jektiosaamisen opetuksen keskeinen sisältö. Keskeiseksi, selkeästi, nousi kyselyyn vas-

tanneiden joukosta projektin elinkaaren hallitseminen ja ymmärtäminen. Projektin ym-

märtämisessä ja siitä miten projektiorganisaatio toimii projektin eri vaiheissa, onkin kes-

keistä nähdä ja ymmärtää koko projektin elinkaari. Toisaalta käsitteet ovat tekijän näkö-

kulmasta merkittävässä roolissa, koska se on projektiosaamisen, projektityöntekijöiden 

yhteinen kieli toimialasta ja projektista riippumatta ja elinkaaren esittäminen ilman oikeita 

käsitteitä ei ole mahdollista. 

Toinen hyvin keskeinen tekijä nousi myös esille kyselyyn vastanneiden keskuudesta ja 

se oli tiimityöskentely, yhteistyökyky, viestintä- ja kommunikointitaidot. Projektit ovat sel-

keästi ihmisten välistä toimintaa, jossa hyvä kommunikointi, tiedonjakaminen ja avoi-

muus pelastavat monta projektia turhilta riskien laukeamisilta ja väärinkäsityksiltä muun 

muassa projektin vaatimusten ja tavoitteiden osalta. Kouluttamisen, opettamisen tai pro-

jektiosaamisen ohjaamisen näkökulmasta tämä tarkoittaa vahvaa tekemällä, ryhmäyty-

misen kautta tapahtuvan, oppimista, jossa keskeinen menetelmä on projektioppiminen. 

Se, että yhteistyökyky ja viestintätaidot nousivat oppilaitosten edustajien joukosta mer-

kittävään asemaan, ei ole yllätys sinänsä, koska uskon, että he tunnistavat kyseiset tai-

dot lähes minkä tahansa opinalan osalta tärkeäksi ja merkittäväksi oppilaiden osalta. 

Ehkä yllättävin löytö tekijän näkökulmasta oli se, miten kevyesti eri asioista käytetään 

nimitystä projekti. Kun tekijä kävi läpi useiden oppilaitosten opetussuunnitelmia, oli usein 

mainintoja projekti, projektityö, mutta tosiasiallisesti projektimainen toteutus opintojen 

osalta oli harvinaisuus käytännössä. Projekti käsitettä käytetään hyvin yleiskielimäisesti 

tarkoittaen jonkinlaisen harjoitustyön toteuttamiseen, joka hyvin voisi täyttää projektin 
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ainutlaatuisuuden kriteerit, jos se toteutettaisiin kuin projekti. Myös itse projektiosaami-

seen vähyys sitä jollakin tasolla kouluttavien henkilöiden keskuudessa oli yllätys – vain 

yksi sertifioitu projektiosaaja kohderyhmässä. 

7.2 Kehittämisehdotukset 

Toisen asteen koulutuksessa käytetään paljon projektinomaista kouluttamista, mutta työt 

ja tehtävät eivät noudata projektille asetettuja määreitä elinkaaren, toteutuksen ja käy-

tettyjen käsitteiden osalta. Tämän vuoksi olisikin suotavaa, että käsitteitä tarkennetaan 

oppilaitoksissa ja opettajakunnassa ja projekti-käsitettä käytetään, kun toteutus on pro-

jektin mitat täyttävä. Muissa tapauksissa käytetään esimerkiksi harjoitustyötä tai vastaa-

via termejä. Jotta projekti täyttää minimissään projektille asetetut kriteerit, tulisi opettajille 

ja ohjaajille antaa työvälineet ohjata projekteja. Tähän tarpeeseen tekijän näkökulmasta 

kävisi myös oppimateriaali, joka tämän työn jatkotyönä on mahdollista rakentaa kahden 

projektiosaamisen kurssin opintokokonaisuutena. Se käytetäänkö materiaalia itsenäisen 

projektiosaamisen koulutuksen toteuttamiseen tai muun ainekokonaisuuden yhteydessä 

tukemassa projektin ja projektityön toteuttamista on koulukohtaisen opetussuunnitel-

man, oppilaitoksen ja yksittäisen opettajan ratkaistavissa. 

Mielestäni projektiosaamisen tarve niin työelämässä kuin jatko-opinnoissa edellyttää 

projektiosaamisen opettamista toisen asteen opinnoissa. Tämän vuoksi näkisin hyvänä, 

että projektiosaamisen kahden kurssin opintokokonaisuus voitaisiin ottaa osaksi oppilai-

tosten opintosuunnitelmaa. 

Keskeisenä kehitystyönä on tämän opinnäytetyön pohjalta rakentaa toisen asteen oppi-

laille ja opettajille oppimateriaali projektiosaamisen opintokokonaisuudesta. 
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