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kaan lukien projektipäällikön halu kouluttautua ja kehittyä tulee ensisijaisesti olla 
läsnä, ennen kuin projektien läpivientiä saadaan kehitettyä paremmaksi. 
 

  

Asiasanat: hajautettu projekti, hajautettu projektijohtaminen, virtuaalinen vies-
tintä, hajautettu projektiryhmä 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Master’s Degree Programme in Strategic Leadership of Technology-based Busi-
ness 
 
PAANALA LAURI: 
 
Project Management of Virtual Engineering Teams 
Study, Analyze and Improve 
 
Bachelor's thesis 52 pages, appendices 3 pages 
December 2019 

The geographical distribution of project teams has become standard practice at 
many engineering and consultancy companies. Larger projects often require ex-
pertise and input from individuals and teams located in different geographical lo-
cations depending on the company’s talent pool and supporting resources.  
These teams form and operate as part of a virtual project. However, as with all 
methods of work there are challenges associated with working in virtual projects. 
The object of this thesis is to research the current application of virtual teams, 
identify working challenges, and propose development opportunities to improve 
virtual project performance. 
 
In this thesis data was collected through structured thematic interviews. To im-
prove the reliability of the data, gathered interviews were conducted anony-
mously. Interviewees were made up of experienced project managers who had 
been part of virtual projects in the past. 
 
Consistent themes throughout the interviews highlighted that the lack of clear 
communication and an understanding of the methods of communicating, signifi-
cantly impacted the virtual team performance ability and work quality. In addition, 
a lack of trust in the project manager and changes to team resources created 
problematic scenarios decreasing team performance. The overall management 
of the virtual project was found to be inadequate and the starting information was 
not adequately understood in the project kick-off meeting. 
 
This thesis identifies several practical development proposals for managing and 
improving virtual projects. These proposals include, refining the kick-off meeting 
with a detailed explanation of the team’s purpose and objective, creating team 
rules, and a communication plan which includes how the project team receives 
updates on project progress. Practical steps which can be taken before the 
team’s formation is to ensure project managers and team members are given 
specific training to raise awareness of virtual projects and challenges which exist 
in using them. 
 

Key words: virtual project, distributed leadership, virtual communication, virtual 
team



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO .......................................................................................... 6 

2 TUTKIMUSASETELMA ........................................................................ 8 

2.1 Tutkimusongelma ........................................................................... 8 

2.2 Tutkimusmenetelmä ....................................................................... 9 

2.3 Haastatteluiden purku ja analysointi ............................................. 11 

2.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ........................................... 12 

3 HAJAUTETTU PROJEKTI .................................................................. 13 

3.1 Toimialan nykytilanne ja näkökulma ............................................. 13 

3.1.1 Hajautetun projektin hyödyt ................................................ 14 

3.2 Toimintatavat ja niiden yhtenäistäminen ...................................... 15 

3.3 Resurssien kohdentaminen ja niiden pysyvyys ............................ 16 

4 JOHTAMINEN JA SEN HAJAUTUS ................................................... 18 

4.1 Hajautettu johtaminen ja sen edellytykset .................................... 18 

4.1.1 Projektihallinta .................................................................... 19 

5 PROJEKTIRYHMÄ ............................................................................. 23 

5.1 Projektiryhmäläisen edellytykset .................................................. 23 

5.2 Luottamuksen rakentuminen ........................................................ 24 

6 VIESTINTÄ HAJAUTETUSSA PROJEKTISSA................................... 26 

6.1 Kommunikoinnin määrä ja laatu ................................................... 26 

6.2 Informaation yksilöinti ................................................................... 27 

6.3 Lähtötietojen jakaminen ............................................................... 28 

6.4 Viestinnän riskit ja ratkaisut .......................................................... 29 

6.5 Kommunikoinnin teoreettinen viitekehys ...................................... 30 

6.5.1 Viestinnän suunnittelu ........................................................ 30 

6.5.2 Viestinnän hallinta .............................................................. 32 

6.5.3 Viestinnän seuranta ............................................................ 33 

7 TUTKIMUSTULOKSET ....................................................................... 35 

7.1 Projektijohtaminen ........................................................................ 35 

7.2 Projektipäällikön ominaisuudet ..................................................... 36 

7.3 Vastuu .......................................................................................... 37 

7.4 Kommunikaatio ............................................................................ 37 

7.4.1 Tiedon jakaminen ............................................................... 38 

7.5 Hajautetun projektin edut ............................................................. 39 

7.6 Hajautetun projektin haasteet ....................................................... 40 

7.7 Paikkakuntien vaikutus ................................................................. 40 

8 KEHITTÄMISEHDOTUKSET .............................................................. 42 



5 

 

8.1 Projektin aloitus ............................................................................ 42 

8.2 Virtuaalinen viestintä .................................................................... 43 

8.3 Projektijohtaminen ........................................................................ 45 

8.4 Projektiryhmäläinen ...................................................................... 46 

8.5 Hajautetun projektin haasteet ....................................................... 47 

8.6 Hajautetun projektin hyödyt .......................................................... 48 

LÄHTEET ................................................................................................. 49 

LIITTEET.................................................................................................. 50 

Liite 1. Haastattelukysymykset ennakkotietona haastateltaville (1/2) 50 

Liite 1. Haastattelukysymykset ennakkotietona haastateltaville (2/2) 51 

Liite 2. Käsitekartta haastatteluista    1(1) ......................................... 52 

 

  



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Suuret hankkeet, suuret kaupunkikeskittymät, epävarmat ja toisaalta kiireiset 

hankkeiden käynnistymiset ovat luoneet tilanteen, jossa suunnitteluorganisaati-

olta vaaditaan hetkellisesti erittäin paljon resursseja ja osaamista. Yleisesti yh-

den kaupungin organisaatio ei riitä täyttämään tarvittavia vaatimuksia, varsin-

kaan silloin, kun edelliset ja muut vastaavat kohteet syövät suurimman osan tii-

min resurssista. Näitä suhdanteita varten on opinnäytetyön toimeksiannon kon-

sernissa lähdetty jo useamman vuoden ajan hajauttamaan suunnittelun projekti-

tiimiä. Yleisesti projektipäällikkö on tullut vastaavalta paikkakunnalta kuin varsi-

nainen kohde tai muu suunnitteluorganisaatio. 

 

Hajautetussa projektissa on kuitenkin havaittu haasteita usealla eri osa-alueella 

kuten viestinnässä, resurssien pysyvyydessä, paikkakuntien välisissä toiminta-

tavoissa ja laatutasossa. Molemminpuolinen ja oikeanlainen tiedonsiirto on pro-

jektin onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Liiallinen tiedon jakaminen voi toi-

saalta kuormittaa suunnittelutiimiä liikaa, mutta kohdentamalla tiedonsiirto ja 

tehtävät voidaan tehostaa suunnittelun etenemistä huomattavasti. Resurssien 

pysyvyys ei lähtökohtaisesti pitäisi olla ongelma, mutta jostain syystä oman 

paikkakunnan projektit ovat paikoitellen ajaneet hajautetun projektin edelle. 

Paikkakuntien väliset erot toimintatavoissa ovat ymmärrettäviä, mutta suunnitte-

lun laatutasoon sen ei tulisi vaikuttaa, muutoin laatutason puutteet kuormittavat 

liikaa projektipäällikköä. 

 

Suunnittelutiimiin luottaminen on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Luot-

tamus sen sijaan saadaan rakennettua muun muassa tekemällä yhdessä onnis-

tuneita projekteja. Myöskin tuttujen projektiryhmäläisten kanssa on helpompi toi-

mia, kun tunnetaan toistensa toimintatavat. Hajautetussa projektissa ei välttä-

mättä tuttujen kanssa ole mahdollista toimia, joten ammattitaito ja vastuu oman 

työn oikeellisuudesta korostuu. Tämä ei poissulje sitä, etteikö suunnittelun aloi-

tusta helpottaisi kanssakäyminen kasvotusten projektin alussa, vaikka projektin 

läpivienti tapahtuisikin etänä. 

 

Hajautetussa projektissa projektipäälliköllä on myös suurempi vastuu saada 

projektiryhmäläiset toimimaan keskenään onnistuneesti. Hyvään yhteistyöhön 



7 

 

auttaa projektipäällikön kokemuksen lisäksi projektipäällikön aikataulun hallinta 

sekä projektihallinnan osaaminen. Projektihallinnalla tarkoitan lähtötietojen, ko-

kousmuistioiden ja selvitysten oikeanlainen tallentaminen projektikansioon, ku-

ten myös yhteisten pelisääntöjen sopimista. Aikataulullisella hallinnalla sen si-

jaan tarkoitan tiedon oikeanaikaista jakamista projektiryhmälle sekä suunnittelu-

aikataulun jakamista ja tiedottamista riittävän pieniin osiin, jotta työvirta pysyy 

projektisuunnittelijoille selkeänä polkuna. 

 

Hajautettujen projektien onnistunut mahdollistaminen toimialalle ja koko organi-

saatiolle on erittäin tärkeää, jotta kilpailukyky saadaan pysymään korkealla. 

Enää ei riitä yksi hyvä suunnittelutiimi vaan tarvitaan kohdennettua ammatti-

osaamista ja yli toimialojen yhdistäviä projekteja. Suunnittelijat ja projektipäälli-

köt tulee saada mukaan ajatusmaailmaan, jossa voidaan tehdä saumatonta yh-

teistyötä, toimialasta ja paikkakunnasta riippumatta. Tähän ajatusmaailmaan 

vaaditaan paljon onnistuneita hajautettuja projekteja. Taloudellinen etu hajaute-

tusta projektista saadaan vasta onnistuneiden projektien myötä. 

 

Konsernissa on aiemminkin tutkittu hajautettuja projekteja muun muassa projek-

tipäällikkö Kim Eklundin (2015) toimesta. Eklundin työssä esille tulleita pääkoh-

tia olivat projektipäällikön osaamattomuus, epäselvät tavoitteet, aloituskokouk-

sen sekä projektipalavereiden tärkeys ja työnohjauksen sekä tulosten tarkaste-

lun merkitys (Eklund 2015, 2). Tässäkin tutkimuksessa samat teemat ovat 

läsnä, mutta resurssien pysyvyys, luottamus, osaamistaso ja paikkakuntien väli-

set erot ovat tulleet uusina aiheina tapetille. 

 

Tutkimusongelmia lähdettiin selvittämään haastattelemalla kokeneita projekti-

päälliköitä. Tarkastelu supistettiin pelkästään oman toimialani projektipäälliköi-

hin, jotta pystyin vertailemaan esille tulleita asiasisältöjä omaan työhöni ja työn-

kuvaani. Haastattelut toteutettiin kaikki teeman mukaan hajautetusti virtuaalista 

neuvotteluyhteyttä käyttäen. Haastatteluiden perusteella kehittämistehtävässä 

tutkitaan hajautetun projektin ongelmia, sekä etsitään projektijohtamiselle ratkai-

suja ja kehittämisideoita. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

 

Hajautetut projektit ovat olleet yrityksen käytäntönä jo useamman vuoden ajan. 

Projektit ovat olleet kilpailuvalttina, kun osaamista on saatu laajennettua useam-

malle toimipisteelle ja ammattitaitoa on pystytty kohdentamaan juuri kyseiselle 

projektille. Tämän lisäksi nykyaikaisen rakentamisen aaltoilevaa suhdannetta 

paikkakuntien välillä on saatu tasoitettua hyvin. Tutkimustyön johtoajatuksen 

määritteleminen on tärkeä, sillä se antaa suunnan koko lopulle tutkimustyölle 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 69). Tämän tutkimustyön johtoajatuksena 

on kehittää hajautetun projektin läpiviemistä projektijohtajan näkökulmasta. Ke-

hittämisen edellytyksenä on selvittää hajautetun projektin nykytila ja mahdolliset 

ongelmat verrattuna paikalliseen projektiin. 

 

2.1 Tutkimusongelma 

 

Jorma Kananen (2015, 11) mukaan kehittämistehtävän lähtökohtana on poistaa 

asetettu ongelma, eikä pelkästään toteamaan syitä ja esittämään ratkaisuehdo-

tusta. Ongelman poistaminen ei ole pelkästään tekninen toimenpide, koska yri-

tys on kokonaisuus ja ihmiset ovat tulevan muutoksen edellytys (Kananen 2015, 

12). Täytyy kuitenkin aina muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa ongelma 

saattaa muuttua työn edetessä (Hirsjärvi ym. 2009, 126). 

 

Perinteiset, jo todetut haasteet hajautetuissa projekteissa ovat olleet niin sano-

tusti etäisyyden tuomat, kuten toimintatavat ja tiedonkulku. Uusina haasteina 

ovat tulleet myös resurssien pysyvyys, luottamuksen rakentuminen, sekä laatu-

tason vaihtelut. 

 

Kaupunkien välisiä toimintatapojen eroja ollaan yrityksessä pyritty yhtenäistä-

mään muun muassa yhteisillä malliasiakirjoilla, joiden pohjalta projektit aloitet-

taisiin. Onko asiakirjapohjat kuitenkaan ratkaisu yhtenäistämään henkilön tapaa 

tehdä asioita ja onko siihen edes tarvetta? Yhtenäistämisen esteenä on lisäksi 

määräysten ja ohjeistusten eroavainen tulkinta kaupunkien ja paikallisten viran-

omaisten välillä, joten täysin yhtenäistä linjaa on kuitenkaan mahdoton laatia. 
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Toimintatapojen yhtenäistymiseen liittyy myös suunnittelutyön laatutason erot 

kaupunkien välillä. Laatutason puutteet saattavat olla asiakkaalle huomaamatto-

mia, mutta projektipäälliköille merkittäviä. Voisiko laatutason vaihtelu johtua 

juuri etäjohtamisesta, joka vaikuttaisi motivaatioon ja sitoutumiseen vai onko 

laatu pelkästään suunnittelijakohtainen puute? Voisiko projektipäällikön toimet 

ja osaamattomuus hajautettuun projektijohtamiseen osaltaan johtaa laatutason 

pudotukseen? 

 

Palaammeko laatutason pudotuksesta perinteiseen ongelmaan eli tiedonkul-

kuun ja erityisesti oikeanlaisen informaation tuottamiseen. Nykyaikaiset digitaa-

liset tietovälineet ovat kehittyneet lähivuosina merkittävästi tasolle, josta seu-

raava taso vastaisi jo lähes kasvotusten käytävää keskustelua. Kommunikoinnin 

ongelmat saattavat olla tällöin muissa toiminnoissa, kuten vaivannäkö etäyhtey-

den muodostamiseen verrattuna kahvipöytäkeskustelun tuomaan nopeaan tie-

donkulkuun. Muina syinä huonolaatuiseen kommunikointiin saattaa löytyä ryh-

män yhtenäistymisen puutteesta ja on myös muistettava, että kommunikointiin 

vaaditaan aina vähintään kaksi osapuolta, myös projektiryhmän jäsenen tulee 

olla aktiivinen. 

 

Vaikuttaako yhtenäistymisen puute sitten luottamuksen rakentumiseen? Projek-

tiryhmässä molemminpuolista luottamusta tarvitaan paljon, jotta projektin suju-

vuus ei kärsisi. Hyvällä luottamuksella saadaan karsittua turhia kommunikointia 

kuormittavia tekijöitä kuten varmistelua asioiden hoitamisesta. Hyvä luottamus 

projektitiimiin vähentää lisäksi projektipäällikön kuormitusta, kun tehtäviä voi jo 

varhaisessa vaiheessa projektia jakaa suunnittelutiimille ja olla varma, että an-

nettu tehtävä tulee hoidetuksi. 

 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Menetelmän käsite on menettelytapa, jossa kerätään ja tavoitellaan tietoa tai et-

sitään ongelmaan ratkaisua (Hirsjärvi ym. 2009, 183). Tutkimusongelman mää-

ritteleminen on huomattavasti helpompaa, kun aiheisiin esittää kysymyksiä. Tut-

kimuskysymyksistä saadaan aineistoa eri aineistonkeruumenetelmillä. (Kana-

nen 2015, 12.) 
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Tässä kehittämistehtävässä tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen, eli 

laadullinen tutkimus. Jouni Tuomi & Anneli Sarajärvi (2018) esittävät laadullisen 

tutkimuksen yleisiksi aineistonkeruumenetelmiksi haastattelun, kyselyn, havain-

noinnin ja/tai erilaisista dokumenteista tuotetun tiedon (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

83). Tutkimustehtävään valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi strukturoitu 

haastattelu, jonka avulla tutkimusongelmasta pystyttiin saamaan yksityiskoh-

taista aineistoa. Haastattelun etuna on joustavuus, kun haastateltavalla on mah-

dollisuus pyytää selvennystä kysytyn kysymyksen tarkoitukseen (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 85). Strukturoidun haastattelun avulla yksityiskohtaiseen ja organi-

saatiosidonnaiseen tutkimusongelmaan saatiin vastaukset, mutta tilaa jäi myös 

haastateltavien omille tulkinnoille ja merkityksenannoille. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on suuri mahdollisuus ymmärtää toista väärin, jo-

ten kysymys on esimerkiksi siitä, miten tutkijan on mahdollista ymmärtää haas-

tateltavaa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 76). Tämän vuoksi haastateltaviksi valittiin 

kokeneita projektipäälliköitä, joilla näkemys varsinaisesta ongelmasta on esiole-

tukseni mukaan samankaltainen. Kyseiset projektipäälliköt olivat lisäksi kaikki 

olleet tekemisissä hajautetuissa projekteissa. 

 

Näkökulmien kattavuus oli tässä tarkastelussa rajattu juuri projektipäälliköihin, 

mikä antoi mahdollisesti eri näkökulman verrattuna projektiryhmän jäsenille to-

teutettuun haastatteluun. Täytyy kuitenkin muistaa, että laadullisessa tutkimuk-

sessa ei pyritä tilastollisiin yleistämisiin vaan esimerkiksi ymmärtämään tiettyä 

toimintaa. Tärkeintä on, että haastateltavilla on tietoa ja kokemusta tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). 

 

Haastatteluista lähetettiin kalenterikutsun yhteydessä ennakkotietona kysymys-

lista, johon haastateltavat pääsivät tutustumaan noin kahden viikon ajan, ennen 

haastatteluita. Haastattelulistassa oli esitetty kysymyksiä hajautettujen projek-

tien nykytilanteesta ja kuinka projektit tulisi johtaa aina henkilösidonnaisiin aihei-

siin asti (Liite 1). Haastatteluiden rakenne noudatti strukturoitua haastattelua eli 

Survey-tutkimusta, jossa ilmiötä selitetään, vertaillaan ja kuvaillaan vakioitunei-

den tietojen keräysmenetelmien muodossa (Hirsjärvi ym. 2009, 134). 
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Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä oli, että kaikki viisi haastattelua käytiin 

läpi Microsoft Office Skype – ohjelmiston kautta. Skypen avulla saatiin puheyh-

teys muodostettua, video tai tietokoneen näytön jakamiselle ei koettu tarvetta. 

Haastattelut kuitenkin nauhoitettiin tulevaa analysointia varten, lisäksi laadin 

karkeat muistiinpanot haastatteluiden aikana helpottamaan jälkipurkamista. 

Haastateltaville mainittiin kysymyslistassa sekä ennen haastattelua, että haas-

tattelut suoritettaisiin luottamuksellisesti sekä vastauksia ja henkilöitä ei voitaisi 

yhdistää kehittämistehtävän perusteella. 

 

2.3 Haastatteluiden purku ja analysointi 

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 103). Sisällönanalyysillä voidaan analysoida haastatteluita sys-

temaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). Tarkemmin selos-

tettuna, purkamiseen käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa aineisto 

pelkistetään, ryhmitellään ja luodaan teoreettiset käsitteet (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122). 

 

Pelkistämisessä karsitaan tutkimusongelmaan liittymättömät epäolennaisuudet 

pois, esimerkiksi poimimalla auki kirjoitetusta aineistosta tutkimustehtävää ku-

vaavat ilmaisut. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 123.) Haastattelut pelkistettiin osittain 

jo haastatteluiden aikana tehtyjen muistiinpanojen osalta, mutta varsinainen pel-

kistys toteutettiin poimimalla kommentit nauhoitetuista haastatteluista sähköi-

seen miellekarttaan, johon oli mahdollista merkata toistuvuutta ja yhteisiä huo-

mioita haastatteluista. 

 

Ryhmittelyssä aineistosta poimitut alkuperäisilmaukset jäsennellään samankal-

taisuuden mukaisiin ryhmiin. Ryhmät nimetään alaluokkia kuvaaviin käsitteisiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Ryhmittely tapahtui samaisen miellekartan 

avulla, jolloin varsinaisen tutkimusongelman ympärille laadittiin pääotsikot, joi-

den perään edelleen nämä pelkistetyt väittämät. Väittämien perusteella saatiin 

kerättyä aineistolle toistuvuus, eli kuinka monta henkilöä haastateltavista oli sa-

maa mieltä väittämän kanssa. Toistuvuudessa on kyse kvantifioinnista, eli siitä 

kuinka monta kertaa sama asia esiintyy, tällä saadaan merkittävää lisätietoa 

verrattuna vain laatujen kuvailuun. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 135-137.) 
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2.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tutkimustulosten pitää olla oikeita, uskottavia ja luotettavia. Miten tähän pääs-

tään, vaatii reliabiliteetti sekä validiteetti tarkastelua. Reliabiliteetissa tutkimustu-

lokset tulee olla pysyvä, vaikka tutkimus toistettaisiin uudestaan. (Kananen 

2015, 13.) Toisaalta onko laadullisessa tutkimuksessa yhtenäisiä käsityksiä luo-

tettavuudesta? 

 

Laadullisessa tutkimuksessa hyväksytään se tosiasia, että niin haastateltavilla 

kuin tutkijalla on jokin kanta aiheeseen jo ennakkoon eli osapuolet eivät ole 

puolueettomia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 158-160.) Tällä perusteella voidaan 

kuitenkin olettaa, että pysyvyyteen päästiin usean haastateltavan toisiaan vas-

taavien kommenttien myötä. Juuri näistä toistuvista väittämistä saatiin rakennet-

tua hajautetun projektijohtamisen kehittämisen runko (Liite 2). 

 

Validiteetti sen sijaan vaatii, että tarkastelu suoritetaan oikeista asioista (Kana-

nen 2015, 13). Haastatteluiden ja niiden purkamisen perusteella haastateltavilla 

oli pääsääntöisesti yhteinen näkemys tutkimusongelmasta ja kehittämistar-

peista. 



13 

 

3 HAJAUTETTU PROJEKTI 

 

Ulla Vilkman on erikoistunut esimies- ja tiimityöskentelyyn, hänen mukaansa 

(2016, 13) hajautetussa työssä osa tai kaikki työntekijät ovat eri osoitteissa, täl-

löin myös työnteko tapahtuu tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Etäjohtaminen 

sen sijaan on yllä olevan työntekomuodon johtamista (Vilkman 2016, 15). Oman 

tiimiorganisaationi hajautetun projektin osalta tämä yleisesti tarkoittaa, että pro-

jektipäällikkö ja pari suunnittelijaa toimivat toimeksiantokohteessa ja kolmesta vii-

teen muuta projektiryhmäläistä työskentelevät muilta paikkakunnilta. Tohtori Iris 

Humalan (2007, 7) lähtökohtana on, että yritykset haluavat toimia lähellä asia-

kasta, vaikka osaajat ovat hajautettu ympäri maailmaa. 

 

Suomessa hajautetun organisaation käyttöön liittyy työvoiman niukkuus ja kus-

tannukset. Osaltaan myös laajat organisaatiot liittoutuvat ja laajentavat liiketoi-

mintaansa, kun taas pienet yritykset muodostavat verkostoja pitääkseen yllä kil-

pailukykyä. (Vartiainen ym. 2004, 17.) Laajentuminen ja yrityskauppa on havaittu 

myös kehittämistehtävän toimeksiannon organisaatiossa, jossa uudenlaista 

osaamista tulee jatkuvasti ja projektisuunnittelijoiden osaamisen kirjo kattaa par-

haimmassa tapauksessa koko projektin konsultointi- ja suunnittelutyön. 

 

Organisaatiossani hajautettuja projekteja on ollut parin vuosikymmenen ajan kas-

vavassa määrin. Nykyisin mittavan suunnitteluprojektin osalta projektiryhmän ha-

jautus on joltain osin enemmän sääntö kuin poikkeus. Yleensä vähintään erikois-

osaaminen löytyy projektipäällikön toimistorajojen ulkopuolelta. Hajautetusta 

työstä on tullut laajemmin ja määrätietoisemmin työn organisoinnin tapa (Vartiai-

nen, Hakonen, & Kokko 2004, 15). 

 

3.1 Toimialan nykytilanne ja näkökulma 

 

Hajautettujen verkostojen merkitys kilpailukykytekijänä kasvaa, koska ne tarjoa-

vat väylän ihmisille kytkeytyä verkostoihin uudella tavalla teknologisesti, amma-

tillisesti ja sosiaalisesti, mikä sen sijaan antaa mahdollisuuden uudelle luovuu-

delle. (Humala 2007, 7.) Kaupunkien väliset erot suunnittelutyön toteutustavoissa 
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ja toimintatavoissa on tässä työssä jäljempänä tutkittu haasteena, mutta Huma-

lan väittämän perusteella tämä voisi antaa myös mahtavat lähtökohdat kehittyä 

entistä vahvemmaksi toimijaksi. 

 

Organisaatiossani kilpailukyky on koettu suurena etuna hajautetuissa projek-

teissa. Yhä useammin tarvitaan monipuolista ja kohdennettua osaamista projek-

teissa. Kohdennetun osaamisen osaajat saattavat olla hajautettuna ympäri toimi-

pisteitä tai sitten osaamisryhmä on keskittynyt juuri yhdelle tietylle toimipaikalle.  

 

Kilpailuetuna on katsottu myös tilanteita, joissa yksi ryhmä tekee tietylle tilaajalle 

onnistuneen projektin, jonka jälkeen samaisella tilaajalla saattaa olla myös pro-

jekteja muilla paikkakunnilla. Jolloin sama työryhmä on mahdollista säilyttää vaih-

tamalla pelkästään esimerkiksi paikallisen projektin vetäjän. 

 

Kuitenkaan kaikkia projektipäälliköitä tai projektiryhmäläisiä ei motivoi hajautettu 

toimiminen. Syynä voi olla kommunikaatio tai muutoin vieroksuva asenne etätyön 

mahdollistamiseen. Organisaatiossani on onneksi mahdollisuus näille henkilöille 

hoitaa pääosin paikallisia projekteja, jolloin muutoin hyvien tekijöiden säilyttämi-

nen konsernissa on mahdollista. Haasteena hajautettuihin organisaatioihin tulee 

ihmisten sitouttaminen ja osaamisen ylläpito sekä organisaatioiden johtaminen 

(Humala 2007, 7). 

 

3.1.1 Hajautetun projektin hyödyt 

 

Mikä on syynä hajautettujen projektien kasvuun ja mikä on niiden etu? Diplomi-

insinööri Annina Eklund (2019) toteaa, että etätiimin perustamiselle on useita 

syitä. Hänen mukaansa tiimin tarvitsemia asiantuntijoita ei ole riittävästi yhdellä 

paikkakunnalla, jolloin korkeantasoista asiantuntijuutta on mahdollisuus hyödyn-

tää. (Eklund 2019, 177.) Vartiainen ym. (2004) puoltaa myös väittämää totea-

malla, että hajautetun projektin etuna on työntekijöiden rekrytoimisen mahdolli-

suudet asiantuntemuksen ja erityisosaamisen mukaan, riippumatta henkilön si-

jainnista. Tämä edellyttää työntekijältä kuitenkin kykyä työskennellä itsenäisesti 

ja tuloshakuisesti. (Vartiainen 2004, 89.) Vaikka väittämien välillä on välissä 

useita vuosia, ei perustarve ole yrityksillä muuttunut. Juuri asiantuntevia osaajia 
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on erittäin hankala löytää, tämän vuoksi organisaatio on lähtökohtaisesti raken-

nettu hajautettu projekti mahdollistamiseksi. 

 

Työntekijän näkökulmasta virtuaalinen työskentely antaa paremman mahdolli-

suuden vapaa- ja työskentelyajan sovittamiseen. Lisäksi virtuaalinen työ kuormit-

taa työntekijää vähemmän ja on toisaalta tehokkaampaa kuin perinteinen toimis-

totyö. (Vilkman 2016, 16-17.) Työntekijän etujen ja työolojen merkitystä ei tule 

vähätellä, sillä nämä itsenäiset ja asiantuntevat osaajat juuri näitä hajautettuja 

projekteja mahdollistavat. 

 

Kustannusetu on päätekijä, jonka vuoksi organisaatiot panostavat hajautettuihin 

projekteihin. Mahdollisten matkakustannusten ja toimitilojen vuokranlaskun li-

säksi on todettu, että työntekijä keskittyy paremmin varsinaiseen asiaan toimis-

torutiinien sijaan. (Vartiainen ym. 2004, 115.) Täytyy kuitenkin muistaa, että oman 

organisaationi osalta työskentely vaatii lähes aina toimitilan suurien suunnitte-

luohjelmistojen vuoksi, joten toimitilojen vuokraedut jäävät paikkakuntakohtaisiin 

tasoeroihin. Tehokkuusetu on sen sijaan suuri etu mitä ei välttämättä pystytä suo-

raan mittaamaan vaan tämä hyöty nähdään vasta projektien tuloksen myötä. 

 

3.2 Toimintatavat ja niiden yhtenäistäminen 

 

Uusi projekti, uusi tilaaja, uusi suunnittelutiimi, tämä on hyvinkin tuttua suunnitte-

luorganisaatiollemme ja sen projektipäälliköille, joiden on lähdettävä rakenta-

maan projektia usein alusta niin suunnittelun kuin toimintatapojenkin osalta. Ha-

jautettu projektiryhmä tarvitsee yhdessä laaditun projektisopimuksen, joka voi kä-

sittää projektisuunnitelman ja tiimisopimuksen (Vartiainen ym. 2004, 77-78.) Pro-

jektisuunnitelmassa määritellään visio, strategia, tavoitteet, tehtävät, projektin 

vaiheet, aikataulu, työnjako ja budjetti. Yhdessä laadittu tiimisopimus pitää sisäl-

lään noudatettavat arvot, normit ja toimintaperiaatteet. (Vartiainen ym. 2004, 78.)  

 

Organisaatiossani on laadittu itse projektin läpiviemiseen kohdennetut projekti-

mallit ja projektisuunnitelmat, mutta varsinaisesti tiimisopimus ei kuulu projektin 

perustamiseen, ei tietääkseni edes ajatustasolla. Vastuu yhteisten pelisääntöjen 
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luomiseen on siis jäänyt projektiryhmälle, jolloin pelisäännöt ovat hioutuneet pro-

jektin edetessä. Mutta riittääkö se, että suunnittelutyön loppupuolella porukka hi-

outuu yhteen? 

 

Hyvä me-henki on olennainen osa ryhmän toimintaa, mutta ilman toimintamallin 

ja pelisääntöjen luomista tiimin toiminnasta puuttuu järjestys ja se ei ole tavoit-

teellista. Epäjärjestys taas johtaa jäsenten turhautumiseen. Yhteisten toiminta-

mallien ja pelisääntöjen luominen tuo tiimille lähtökohdat tehokkuuteen ja menes-

tykseen, mitkä taas omalta osaltaan vahvistavat yhteishenkeä. (Eklund 2019, 

87.) Jari Salminen (2013) toteaa, että johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa suori-

tuskykyyn täsmällisillä pelisäännöillä ja toimintatavoilla. Lisäksi tiimikehitystä voi 

nopeuttaa tutustuttamalla tiimiläiset keskenään. (Salminen 2013, 88.) Pelisään-

töjen lisäksi organisaationi voisi tietoisemmin panostaa hajautetussa projektissa 

tiimin yhtenäistymiseen. 

 

Pelisäännöt estävät tunteisiin ja henkilöihin kohdistuvia konflikteja. Konflikteja il-

maantuessa tulisi johtajan näyttää suuntaviivat ja tuettava ratkaisujen löytämistä. 

(Humala 2007, 116.) Lähtökohtaisesti siis projektiryhmän tulisi saada ongelmat 

ratkaistuiksi sisäisesti, mikäli hyvästä me-hengestä ja pelisäännöistä huolimatta 

niitä ilmaantuisi. Valitettavasti kuitenkin edelleen konflikteja joudutaan ratkomaan 

myös ylempien esimiesten avustuksella, kun asiat eivät edisty muutoin. 

 

Erittäin tärkeää on myös ylläpitää ja päivittää projektisopimuksia tarvittaessa 

(Vartiainen ym. 2004, 78). Vastuu sopimusten päivittämiseen on tähän asti jäänyt 

projektipäällikölle, olisiko tällöin syytä myös tiimiläisten ottaa osaltaan vastuu päi-

vittämisestä, mikäli lähtökohdat kuitenkin yhdessä sovitaan? 

 

3.3 Resurssien kohdentaminen ja niiden pysyvyys 

 

Tiimiorganisaatiossa tiimin jäsen työskentelee usein yhtäaikaisesti useamman 

projektipäällikön alaisena ja useassa projektissa yhtä aikaa. Tämä luo toimintaan 

haasteita, joissa johtajan on mietittävä, miten tiimiläiset sitoutetaan, perehdyte-

tään ja miten tiimin kehittyminen taataan juuri hänen projektissa. Tiimin suoritus-

kykyyn ja kehittymiseen on suuri kielteinen vaikutus mitä lyhyempiaikaisista tii-

meistä on kyse. (Salminen 2013, 88.) Tiimiläisten lisäksi myös projektipäälliköillä 
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on useita projekteja johtuen toimialani aikataulutuksesta ja työmäärästä suh-

teessa muuhun projektin suunnitteluorganisaatioon. Tämä ajaa taas siihen, että 

hetkittäin projekteissa tulee suunnittelutaukoja ja toisinaan kiire ylittää koko ryh-

män toimintamahdollisuuden. Onko tällöin paikallinen projekti se, joka on etuase-

massa hajautettuun projektiin nähden vai tulisiko hajautettu projekti olla yhtäläi-

sessä asemassa paikallisen projektin kanssa? 
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4 JOHTAMINEN JA SEN HAJAUTUS 

 

Yksinkertaisuudessaan johtaminen on saada aikaan asioiden tapahtumista sekä 

loppuunsaattaa ne (Humala 2007, 20). Project Management Institute (2017) mu-

kaan projektipäällikkö on omalla johtamisella vastuussa tiimistään projektin pää-

määrien saavuttamiseksi. 

 

4.1 Hajautettu johtaminen ja sen edellytykset 

 

Robert Gordon ja Wanda Curlee (2011) erottelevat hajautetun projektijohtamisen 

paikallisesta projektista seuraavasti; Virtuaalinen johtaminen vaatii erilaisen tai-

totason kuin perinteinen kasvotusten tapahtuva johtaminen. Hajautetussa projek-

tissa luottamus on avainasemassa. Lisäksi etäjohtaminen asettaa haasteita pro-

jektiviestinnälle. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 1.) Humala (2007) sen sijaan erot-

telee hajautetun johtajuuden ainoastaan teknologisten työkalujen ja ohjelmien 

osaamisella ja niiden tehokkaalla hyödyntämisellä (Humala 2007, 20). Vilkman 

(2016) mukaan hajautetussa projektijohtamisessa tarvitaan esimieheltä joustoa 

tilanteen ja digitaalisen ympäristön mukaan sekä osattava kehittää puuttuvia joh-

tamisosa-alueita (Vilkman 2016, 21). Etäjohtajan tehtävä on kannustaa ja kuun-

nella. Työntekijän ei tule tuntea virtuaalisia työkaluja johdon kontrollin välineeksi, 

koska tällöin työskentelystä puuttuu motivaattori, sen sijaan virtuaalisten työkalu-

jen tulisi olla uuden kehittämisen työkaluja, joka innostaisi uuden luomisessa. 

(Humala 2007, 39.) 

 

Kontrolloiva johtaminen ei sovi hajautettuun projektiin, on johdettava luottamuk-

sella ja jämäkkyydellä. Myöskin huomaavaisuus ja huomioonottaminen koetaan 

hajautetussa työssä tärkeänä (Vartiainen ym. 2004, 84). Insinöörimäisen asiajoh-

tamisen sijaan yrityksen ja johtajien tulisi keskittyä henkilöjohtamiseen ja yksilöi-

hin. Kiinnostuksella ja halulla henkilöjohtamisen kehittymiseen on katsottu olevan 

vaikutuksia suoraan organisaation tulokseen. (Vilkman 2016, 23.) 

 

Toivon ja asenteen pitäminen tiimillä hengissä vaatii hajautetulta projektijohtajalta 

osallistuvaa johtamista, joka avaa uudelle kilpailukyvylle jatkuvasti mahdollisuuk-

sia. Tiimin jäsenet pystyvät näin ollen kehittämään osaamistaan ja kehittämään 

uusia näkökulmia. (Humala 2007, 23.) Robert Gordon ja Wanda Curlee (2011, 
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Luku 7) huomauttavat, että virtuaalijohtamisen ideaalitilanteessa työn valvontaa 

ei enää tarvita, jolloin projektiryhmäläiset ottavat itse vastuun omasta työskente-

lystä ja työnlaadusta (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7). 

 

Etäjohtamista ja sen osaamista tarvitaan nykypäivänä useassa organisaatiossa 

ja sen tulisikin olla nykypäivänä ydinosaamista johtajalla (Vilkman 2016, 21). Toi-

saalta taas kehittämishaluisten henkilöiden kartoittaminen ja kouluttaminen on 

ensiarvoisen tärkeää, koska kuitenkaan harva on suoraan valmis esimiestehtä-

vään siihen ryhdyttäessä (Vilkman 2016, 23). 

 

4.1.1 Projektihallinta 

 

Projektien yhtenä periaatteena Paul Silfvesberg (2007) mukaan on oppiminen ja 

kehittyminen. Projektipäälliköltä oppiminen edellyttää jatkuvaa tilannetarkastelua 

sekä herkästi muutoksiin reagoivaa suunnittelua. (Silfverberg 2007, 97.) 

 

Vaikka projekti on rajallinen kokonaisuus, on projektipäällikön hallittava moneen 

suuntaan ja monelta suunnalta tulevat asiat. Projektihallinta on tällöin oltava kun-

nossa, jotta projekti pysyy kasassa. (Silfverberg 2007, 102.) Projektihallinan työ-

kaluina on erinäiset projektihallintaohjelmat, projektikansiorakenne, projektipäi-

väkirja, taloushallinto, lomakkeet ja raportointipohjat, hankkeen sisäinen ohjeis-

tus sekä erinäiset projektihallintatyökalut verkossa (Silfverberg 2007, 103-105). 

 

Ilman toimialakohtaista erityisosaamista, projektipäälliköllä tulee olla hallinnassa 

vähintään seuraavat osa-alueet: 

- Tieto projektijohtamisesta, liiketoimintanäkökulmat, tekninen osaaminen 

ja muun tiedon käsittelyn hallinta 

- Taito johtaa tehokkaasti projektitiimiä, koordinoida tehtäviä, tehdä yhteis-

työtä tilaajan kanssa, ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä 

- Kyky kehittää ja hallita alan, aikataulutus, budjetti, resurssit, riskit, lähtö-

kohdat, esitykset ja raportoinnit 

- Lisäksi muut tekijät, jotka vaikuttavat toimivaan projektijohtamiseen, kuten 

persoona, asenne, eettiset kysymykset ja johtajuus. (Project Management 

Institute, 2017, osa II, luku 1.7.) 
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Projektipäälliköt laativat työtään projektiryhmän ja tilaajan välillä. Tehokas projek-

tipäällikkö hallitsee ja turvautuu johtamisessaan seuraaviin tärkeisiin ihmissuhde-

hallintataitoihin: 

- Johtamiseen 

- Tiimin muodostumiseen 

- Motivointiin 

- Kommunikointiin 

- Vaikuttamiseen 

- Päätöksentekoon 

- Poliittiseen ja kulttuurilliseen tietoisuuteen 

- Neuvottelutaitoihin 

- Yhteistoiminnan hallintaan 

- Konfliktien johtamiseen 

- Valmentamiseen. (Project Management Institute, 2017, osa II, luku 1.7.) 

 

Toimialani mukaiset projektit lukeutuvat projektihallinnan johtamisen viitekehyk-

sen näkökulmasta hyvin usein pelkästään suunnitteluprosessien ryhmään. Tau-

lukossa 1 on listattu projektijohtamisen viitekehykset (Project Management Insti-

tute, 2017, osa I, luku 1.2.4.6). Taulukon 1 mukaan projektihallinnassa laajin 

skaala on suunnittelutyössä. Huomioitavaa kuitenkin on, että lähtökohtaisesti ha-

jautettu projekti eroaa paikallisesta projektista pelkästään osion 9. projektin vies-

tinnän hallinta, osalta. Projektin viestinnänhallinta koostuu viestinnän suunnitte-

lusta, hallinnasta sekä valvonnasta. Tarkemmin projektin viestintähallinnasta ker-

rottu lisää kappaleessa 6.5. 
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TAULUKKO 1. Projektijohtamisen prosessiryhmät ja osaamisalueet. (Project 

Management Institute, 2017, osa I, luku 1.2.4.6.) 

 

 

Aloitus-projektiryhmä
Suunnittelu-

prosessiryhmä

Toteutus-

prosessiryhmä

Valvonta- ja 

ohjausprosessi-ryhmä

Viimeistelevä 

projektiryhmä

4. Projektin 

integroinnin hallinta
Kehitä projektikartta

Kehitä 

projektihallinnan 

suunnitelma

Ohjaa ja hallinnoi 

projektityötä, Johda 

projektiymmärrystä

Valvo ja ohjaa 

projektityötä, Suorita 

integroinnin 

muutosten ohjaus

Loppuunsaata projekti

5. Projektin skaalan 

hallinta

Suunnittele 

skaalanhallinta, Kerää 

lähtötietoja, Määrittele 

laajuus, Toteuta 

prosessikaavio

Vahvista ja valvo 

skaalaus

6. Projektin 

aikataulunhallinta

Suunnittele 

aikataulunhallinta, 

Määrittele tehtävät ja 

tehtäväketjut, Arvioi 

tehtävien kesto, Kehitä 

aikataulutusta

Valvo aikataulua

7. Projektin 

kustannuksien hallinta

Suunnittele 

kulunhallinta, Arvioi 

kulut, Määrittele 

budjetti

Valvo kustannuksia

8. Projektin laadun 

hallinta

Suunnittele 

laadunhallinta
Hallinnnoi laatua Valvo laatua

9. Projektin resurssien 

hallinta

Suunnittele 

resurssienhallinta, 

Arvioi aktiiviset 

resurssit

Valmistele resurssit, 

Kehitä tiimiä, Hallitse 

tiimiä

Valvo resursseja

10. Projektin viestinnän 

hallinta

Suunnittele 

Viestintähallinta
Hallitse viestintää Tarkkaile viestintää

11. Projektin 

riskienhallinta

Suunnittele 

riskienhallinta, 

Tunnista riskit, Luo 

määrälliset 

riskienhallinta-

analyysit, Suunnittele 

riskivastineet

Toteuta riskien halllinta Tarkkaile riskejä

12. Projektin 

hankintojen hallinta

Suunnittele 

ostohankintojen 

hallinta

Johda hankintoja Valvo hankintoja

13. Projektin 

sidosryhmien hallinta
Tunnista sidosryhmät

Suunnittele 

sidosryhmien 

sitoutumiset

Hallinnoi sidosryhmien 

sitoutumista

Tarkkaile sidosryhmien 

sitoutumista

PROJEKTIJOHTAMISEN PROSESSIRYHMÄT

Osaamialueet
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Projektin informaation ja datan määrä on nykyprojektissa merkittävä, joten vies-

tinnän hallinnalla ja tiedon tallentamisella on suuri merkitys myös projektin onnis-

tumisen kannalta. Tietoa tulee lisäksi analysoida ja purkaa ja muokata projektin 

edetessä. Tätä viestintävirtaa on kuvattuna kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1. Projektin data, informaatio ja raportoinnin virta. (Project Management 

Institute, 2017, osa I, luku 1.2.4.7.) 
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5 PROJEKTIRYHMÄ 

 

Toimivan ja hyvän yhteishengen omaavan tiimin aikaansaaminen ja rakentami-

nen on hajautetussa projektiryhmässä haastavaa. Johtajalta vaaditaan osaa-

mista saada virtuaalinen vuorovaikutus toimimaan, koska se on yhteishenkeä ra-

kentava liima. Onneksi ihmisillä on luontainen yhteenkuuluvuudentarve olla osa 

ryhmää, joten jos viestintä ja tiimihenki saadaan pelaamaan voi projektijohtaja 

keskittyä enemmän asiasisältöön kuin ryhmähengen luomiseen. (Vilkman 2016, 

19.) Hajautetun projektin haasteena yksilötasolla on sen sijaan, kuinka saadaan 

luotua samanlainen tietoisuus ja läsnäolon tunne kuin paikallisessa projektissa 

(Vartiainen ym. 2004, 42). Tehtävien pilkkominen pienemmiksi osiksi ja jakami-

nen usealle on usein hyvä keino keskinäisten suhteiden vahvistamiseen, jolloin 

tiimiläisillä tulee tarve olla yhteydessä keskenään (Humala 2007, 115). 

 

Tiimiroolien vaikutus tiimin toimintaan tulee harvoin harkittua ennen roolien pe-

rustamista. Roolien muodostumista ei kuitenkaan taitava tiimivalmentaja tyydy 

odottamaan, vaan yhteistyössä tiimin kanssa, muodostaa roolit työn aikana. Te-

hokkainta tiimityöskentely on tällöin, kun tiimiroolit on tiedostettu ja kattavat pro-

jektin tärkeimmät osa-alueet. (Salminen 2013, 137-139.) Belbinin yhdeksän tiimi-

roolia ovat ideoija, vauhdittaja, verkostoituja, viimeistelijä, toteuttaja, tiimivalmen-

taja, sovittelija, asiantuntija, arvioija (Eklund 2019, 146). 

 

5.1 Projektiryhmäläisen edellytykset 

 

Hyvä yhteistyö tuo ryhmälle voimaa, tämän vuoksi myös tiimiläiseltä vaaditaan 

vastuun ottamista kokonaisuudesta, yhteistyöstä ja kehityksestä (Salminen 2013, 

215). Itsensä johtamisen taidot korostuvat etätyössä, kun kaikki tehtävät eivät 

välttämättä kierrä projektipäällikön kautta. Työntekijän itsenäisyys ja vastuu li-

sääntyvät, mutta on kuitenkin hyvä muistaa yksilölliset erot. Jotkut motivoituvat 

itsenäisestä työstä, kun taas toiset haluavat ohjeita ja tarkkojakin neuvoja tehtä-

vien suorittamiseen. (Vilkman 2016, 51.) Luovassa työssä erilaisuutta tulisi hyö-

dyntää eikä ottaa taakkaa siitä (Humala 2007, 108). Soveltuvatko kaikki henkilöt 

tällöin hajautettuun projektiin ja tulisiko heillä olla aina tukenaan paikallinen pro-

jektiryhmä. Oman toimialani osalta olen havainnut, että auttamisen, opettamisen 

ja kysymisen kulttuuri on laajentunut myös projektin projektiryhmän ulkopuolelle. 
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Tukea on saatettu pyytää myös toimipaikkarajojen yli virtuaalisten työkalujen 

avulla. 

 

Varmistusta kannattaa pyytää, jos on epävarma toiminnastaan, onhan projekti-

ryhmäläisen vastuu kuitenkin alla olevasti määritelty työsopimuslaissa 

(26.1.2001/55, 1 §): 

”Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä mää-

räyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorit-

tamisesta. Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on 

ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mu-

kaan vaadittavan menettelyn kanssa.” 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 

 

Hajautetussa johtamisessa oman inhimillisyyden näkeminen ja virheiden sallimi-

nen on tärkeää. Ympäristöön tulee pystyä luomaan ilmapiiri, jossa virheet voi-

daan myöntää ja näkemään läpi sormien, jotta päästään eteenpäin. (Humala 

2007, 73.) 

 

5.2 Luottamuksen rakentuminen 

 

Projektiryhmäläisten arvostus on hajautetun johtamisen yksi kivijaloista, jos yh-

teistyö halutaan sujuvaksi. Arvostuksen kokemiseen vaikuttaa sosiaalinen tuki 

niin esimieheltä kuin työyhteisöltäkin. Työntekijän tulee tuntea itsensä ja työpa-

nostuksensa tärkeänä, koska se on voimavara työuupumuksen ja stressin eh-

käisyssä. (Vilkman 2016, 32.) Sosiaaliseen tukeen sisältyy arvostuksen lisäksi 

luottamus, välittäminen, kuuntelu ja palaute sekä neuvojen ja ohjeiden antaminen 

(Vilkman 2016, 27). 

 

Yhteisöllisyyteen ja organisaation sitoutumiseen työssä vaikuttaa avoimuus. 

Avoimuudella tarkoitetaan avointa kommunikaatiota, yhteisiä päätöksentekoja ja 

yhteistyötä. Ihmiset on otettava mukaan suunnitteluun ja vaikeatkin asiat on pys-

tyttävä keskustelemaan ilman arvostelua. (Vilkman 2016, 33-34.) Hyvästä arvos-

tuksesta ja avoimuudesta keskusteltaessa tulee muistaa myös yhteiset pelisään-

nöt, joiden luominen on kaikkien projektiryhmäläisten tehtävä, yhdessä tehtynä 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
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niihin myös sitoudutaan paremmin. Ilman toimivia pelisääntöjä projektiryhmän yh-

teistyö heikentyy. (Vilkman 2016, 37.) 

 
Yllä oleviin projektitiimin rakentumista vaikuttaviin seikkoihin nivoutuu vielä esi-

miestyön kannalta haastavin osa-alue, luottamus. Ihmisten välisen yhteistyön 

lähtökohtana on luottamus. Luottamus kasvaa yhteisten kokemusten ja keskus-

teluiden kautta. Jos ihmiseen luotetaan, myös hänen halunsa luottaa toiseen kas-

vaa. (Eklund 2019, 117-118.) Tiimin jäsenten olisi tärkeä tavata toisensa projektin 

alussa. Tällä luotaisiin ryhmälle perusluottamus, jota olisi tällöin helpompi lähteä 

kehittämään lisää. (Humala 2007, 53.) Hajautetun ryhmän ensimmäinen tapaa-

minen tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa kasvokkain jo siitäkin syystä, että 

ihmiset ovat tottuneet kanssakäymiseen kasvokkain (Vartiainen ym. 2004, 131). 

Kasvokkain käydyssä tapaamisessa ilmeet ja eleet tuovat viestinnän rikkauksien 

myötä esille ryhmän kokonaisuuden ja luovat ryhmästä ”meidät” (Vartiainen ym. 

2004, 158). Myös panostaminen ensimmäiseen tapaamiseen on tärkeää, koska 

sillä luodaan heti pohja projektiryhmän luottamukselle (Vartiainen ym. 2004, 131). 

 

Etäjohtamisessa luottamus voi olla näennäistä, kuinka tiimiä saadaan riittävästi 

huomioitua, motivoitua, osallistuttua ja valmennettua, jotta luottamus rakentuisi 

(Vilkman 2016, 19-20). Luottamuksen vastakohta sen sijaan on pelko, näin ollen 

esimiehillä suurin pelko on, tekeekö projektiryhmäläiset työnsä, kun työskentelyä 

en pysty valvomaan. Kyseessä onkin kontrollin menettämisen pelko. Virtuaali-

työssä valvominen onkin haastavaa, miltei mahdotonta, joten luottamuksen ra-

kentuminen korostuu. Onneksi lähtökohtaisesti jokainen haluaa hoitaa työnsä hy-

vin, mikäli siihen annetaan mahdollisuus. (Vilkman 2016, 27.)  
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6 VIESTINTÄ HAJAUTETUSSA PROJEKTISSA 

 

Virtuaaliset projektit tulevat kehittymään normeiksi, kun teknologian viestintätyö-

kalut saadaan kehitettyä vielä sujuvimmiksi. Nykypäivän teknologia antaa meille 

mahdollisuuden nopeaan yhteyden luomiseen sekä laajoihin kommunikointimah-

dollisuuksiin. Virtuaalinen kanssakäyminen on nykypäivänä jopa yleisempää kuin 

kasvotusten ja puhelimitse käyty keskustelu. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7.) 

 

Kasvotusten käyty kommunikointi tulee aina olemaan tarpeellista, mutta todelli-

suudessa säännöllinen kommunikointi, verrattuna kommunikoinnin laatuun, luo 

ihmisten välille paremmin yhteenkuuluvuutta (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7). 

Vuorovaikutuksen määrään tulisi laadun ohella panostaa hajautetussa projek-

tissa, koska virtuaalimaailmassa emme saa luotua luonnollisia vuorovaikutusti-

lanteita. Vuorovaikutus on tekijä, joka sitoo luottamuksen rakentumisessa nivotut 

kulmakivet yhteen. Vuorovaikutus ei ole pelkästään tiedon siirtoa, vaan ihmisten 

välistä suhdetta ja toimintaa, jossa rakennetaan yhteisiä merkityksiä (Vilkman 

2016, 40-41). 

 

6.1 Kommunikoinnin määrä ja laatu 

 

Kommunikaation onnistumisen ytimenä on luoda kommunikaatiota (Gordon ja 

Curlee, 2011, Luku 7). Projektiryhmäläiselle on ensiarvoisen tärkeää saada yh-

teys projektipäällikköön silloin kun siihen on tarve, jottei tehtävä keskeydy ja jol-

loin vaarana saattaa olla turhautuminen ja motivaation lasku. Etätyössä yhteyden 

saanti korostuu, kun yhteys tulee luoda virtuaaliyhteydellä ja vastauksen saami-

nen riippuu tällöin esimiehen aktiivisuudesta. Myöskin yhteydenpidon laatu hei-

kentyy verrattuna kasvotusten käytyyn keskusteluun, joten esimiehen on oltava 

tietoisesti helposti lähestyttävä ja hänen on luotava hyvä avoin ilmapiiri. (Vilkman 

2016, 54-55.) 

 

Projektipäällikön tehtävänä antaa kommunikoinnille työkalut, mutta myöskin 

saada kommunikoinnista tehokasta ja kiinnostavaa. Mitä vastahakoisempia ihmi-

set ovat kommunikoinnille sitä vähemmän kommunikointia on. Virtuaalisessa 

maailmassa projektipäällikön tulee kommunikoida enemmän, kuitenkin virtuaali-
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silla työkaluilla kommunikoinnin tulee olla selkeämpää ja ytimekkäämpää. Tär-

keänä pidetään myös saavutettavuutta. Taulukossa 2 on avattu kommunikointi-

ongelmien syitä eri kommunikointiosioiden ja määrän suhteen. 

 

TAULUKKO 2. Kommunikoinnin laadun arvioiminen. (Gordon ja Curlee, 2011, 

Luku 7.) 

 

 

6.2 Informaation yksilöinti 

 

Ihmiset ovat yksilöitä myös kommunikoinnissa, jonka tarkoituksen avaamiseen 

seuraavana selostettu sienimalli soveltuu mainiosti. Jokainen yksilö on kuten sie-

nen kerros, erikseen omilla kalvoillaan, mutta kuitenkin yhdessä. Projektipäälli-

kön tulee oppia tunnistamaan nämä yksilöt, jotta kommunikointityyli on mahdol-

lista soveltaa jokaiselle erikseen. Ihmiset haluavat kuitenkin pitää kiinni yksilös-

tään, menettämättä identiteettiään, kuitenkin samalla he haluavat olla osa suu-

rempaa ryhmää. Projektipäällikön tulisi luoda kehittävä avoin kommunikaatioym-

päristö, joka olisi samalla muuntautuva uusiin tilanteisiin. Muutaman selvittävän 

tekstin kirjoittaminen ei vaadi projektipäälliköltä juurikaan panostusta. Kommuni-

kaatiosta tulisi saada tärkeää ja uskottavaa. Hyvällä kommunikoinnilla luodaan 

projektiryhmäläisiin suhteita. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7.) 

 

Toisaalta liian yksityiskohtaisesti käyty asia synnyttää pelkästään lisää kysymyk-

siä, joten projektipäälliköllä on riskinä luoda liian tiheää kommunikointia kuin mi-

hin on todellisuudessa tarvetta. Vaarana tässä on projektipäällikön ajautuminen 

ylikuormitukseen. Tätä tilannetta kommunikaatiossa kutsutaan informaation aika-

kierteeksi. Tätä kierretilaa on havainnollistettu kuviossa 2. Aikakierre tulisi saada 
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purettua ryhmittymällä yhteen ja jäsentämällä, mitä informaatiota halutaan jakaa 

ja tuottaa, jolloin projektiryhmäläisten vastakysymyksiä saataisiin vähennettyä. 

(Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7.) 

 

 

KUVIO 2. Virtuaalisen projektijohtamisen informaation aikakierre. (Gordon ja Cur-

lee, 2011, Luku 7.) 

 

Projektiryhmäläisiltä tulevat jatkuvat pyynnöt ja tarkennukset projektipäällikölle 

tuovat esille sen, että projektipäällikkö ei tuota riittävästi säännöllisiä päivityksiä 

projektista. Informaation tuottamisen delegointi auttaa myös aikakierteen purka-

misessa. Projektipäällikön tulee päättää kuka tarvittavat tiedot kerää. Informaa-

tiota ei tule kuitenkaan tuottaa jatkuvasti vaan sopivina paketteina ja vasta kun 

asia on ratkaistu, jolloin joutuminen aikakierteeseen ehkäistään. (Gordon ja Cur-

lee, 2011, Luku 7.) 

 

6.3 Lähtötietojen jakaminen 

 

Organisaatiossani skype-virtuaaliohjelmisto on muodostunut monipuoliseksi 

viestintävälineeksi, jonka avulla yksinkertainen viestinvaihto ja myöskin moni-

muotoinen suunnittelutyö saadaan hoidetuksi. Yleensä skype vaatii kuitenkin 

seurakseen pöytäkirjan tai sähköpostikuittauksen, jotta sovittuja asioita voi kukin 

käydä varmistamassa työn edetessä. Skype ei kuitenkaan aivan pärjää paikalli-

seen viestintään. Kasvokkain tapahtuvan viestinnän etuina on pidetty sen moni-

muotoisuutta ja nopeutta, virtuaalinen viestintä ei suoraan tue epävirallista, spon-

taania vuorovaikutusta (Vartiainen ym. 2004, 48). 

 



29 

 

Viestintää voidaan kuitenkin helpottaa. Kun tiimillä on laadittuna yhteisesti sovitut 

tiimisäännöt, on myös avoin vuorovaikutus kaikkien jäsenten kanssa helpompaa 

(Eklund 2019, 89.) Virtuaalisessa projektissa on tärkeää luoda kommunikaatiolla 

luovuutta ja yhteisiä näkemyksiä. Yhteenkuuluvuutta ei kuitenkaan saa pakotta-

malla vaan se muotoutuu luonnollisesti. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7.) 

 

Virtuaalisen työvälineiden valinnassa voidaan hyödyntää eri prosessin vaiheita: 

1. Kun siirretään tietoa tai vaihdetaan lähtötietoja ovat käytössä sähköposti, 

puhelin ja virtuaalinen yhteys 

2. Yhteisten päätösten ja suunnitelmien laatimisessa on käytössä virtuaali-

nen yhteys 

3. Kun sovitaan tehtävistä ja ohjauksesta on käytössä projektikalenteri, pro-

jektisuunnitelma ja projektidokumentaatio 

4. Kehitystyössä ja näkemysten jakamisessa ovat käytössä virtuaalinen yh-

teys 

5. Sosiaalisessa kanssakäymisessä rakennetaan luottamusta ja tiimihenkeä 

sekä ratkaistaan ristiriitaisia asioita. (Vartiainen ym. 2004, 108.) 

 

6.4 Viestinnän riskit ja ratkaisut 

 

Riskien tunnistaminen viestinnässä on tärkeää, jotta oikeanlainen informaatio tu-

lee tuoduksi esille, niin että se myös ymmärretään oikein. Projektipäällikön tulee 

tiedostaa, että projektiryhmäläinen ei välttämättä ole yhtä perehtynyt projektiin, 

jolloin hänelle tulee lähtötieto selostaa huomattavasti yksityiskohtaisemmin. Toi-

sena riskinä projektipäällikön tulee tunnistaa ihmisten käytöksen, jossa projekti-

ryhmäläinen pyrkii aina helpoimpaan reittiin. Tällöin osa tärkeästä tehtävästä pro-

jektipäällikön mielestä saatetaan jättää hoitamatta. Painostus sen sijaan on asia, 

jota projektipäällikön tulisi välttää loppuun asti. Painostus ajaa tilanteisiin, joissa 

saatetaan riskeerata koko projekti, kun etsitään kiireessä helpointa reittiä suoriu-

tumiseen. Viimeisenä riskinä tulee tunnistaa oman edun ajattelu, vaikkakin har-

vemmin siitä tietoisesti tehdään projektissa ongelma. Usein etujen tavoittelu on-

neksi johtuu väärinymmärryksestä. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7.) 
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Eri vuorovaikutustyylit ja asioiden ymmärtäminen ja vastaanottaminen täytyy aina 

muistaa, kun toimitaan ihmisten parissa. Yksinkertaisiakin asioita tulkitaan eri ta-

voilla. Johtamisen kannalta katsottuna esimiehen on hyvä oppia tunnistamaan 

yksilöiden erot, jolloin vuorovaikutustyyli vaihtuu riippuen kenen kanssa kommu-

nikoi. (Gordon ja Curlee, 2011, Luku 7; Vilkman 2016, 69.) Vuorovaikutuksen 

tapa ja määrä liittyy projektiryhmän tarpeeseen saada tehtävä hoidetuksi. Yksin-

kertaisessa asiassa riittää viesti projektipäälliköltä, kun taas monimutkaisessa 

tehtävässä edellytetään aikaa ja monimuotoista viestintää (Vartiainen ym. 2004, 

47). 

 

Etäjohtajuus edellyttää ylikorostunutta tietoista ja säännöllistä viestintää, on myös 

osattava hallita eri viestintävälineet. Aidosti kiinnostunut johtaja suunnittelee vies-

tinnät ja käyttää monipuolisia viestintäkanavia. Työntekijöiden tunteminen, vies-

tintäyhteyksien mahdollisuudet ja niiden oikean aikainen sopivuus sisältöön 

edesauttaa ryhmän halua tehdä työtä. (Humala 2007 99.) 

 

6.5 Kommunikoinnin teoreettinen viitekehys 

 

Project Management Institute (2017, Luku 10) esittävät projektien kommunikoin-

nin hallintaan teoreettiset viitekehykset, joiden pohjalta projektin viestintä on 

mahdollista suunnitella, hallita ja valvoa hallitusti. Nämä viitekehykset ovat tar-

kempia poimintoja taulukon 1 mukaisesta projektihallinnan osa-alueesta kommu-

nikointi. Hajautettu projekti eroaa paikallisesta projektista juurikin tämän kommu-

nikoinnin viitekehyksen osalta. (Project Management Institute, 2017, osa I, luku 

10.) 

 

6.5.1 Viestinnän suunnittelu 

 

Ensimmäinen kommunikoinnin viitekehys, kuvio 3 käsittää projektin viestinnän 

suunnittelun. Viestinnän suunnittelun voi pilkkoa seuraaviin lohkoihin; tulevat tie-

dot, kommunikointiin käytettävät työkalut sekä lähtevät tiedot. Tulevan tiedon 

osalta projektipäällikön on kehitettävä projektisopimukset ja lähtötiedot, sekä laa-

dittava kommunikoinnin projektisuunnitelma sekä projektidokumenttipohjat. 

Myös ulkopuolelta tulevat tiedot, jotka mahdollisesti vaikuttavat projektin läpivien-

tiin tulee projektipäällikön selvittää. 
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Kommunikointityökalujen osalta projektipäällikön täytyy selvittää projektiryh-

mänsä osaamistasot ja kommunikointityylit, sekä analysoida niitä projektin mui-

den osapuolten vaatimusten ja käytettävissä olevien ohjelmistojen mukaan. Pro-

jektipäällikön täytyy myös suunnitella, mitä informaatiota tuottaa kuhunkin tilan-

teeseen, esimerkiksi yksinkertaiseen lähtötietoon ei kannata varata virtuaalineu-

votteluyhteyttä, vaan sähköpostikuittaus saattaisi riittää. 

 

Lähtevät tiedot sen sijaan vaativat osakseen vastaavanlaisen suunnitelman kuin 

projektisuunnitelma, mutta viestinnän osalta. Viestinnän projektisuunnitelmaan 

tulee selvittää kommunikointityylit, -rakenne, -työkalut sekä mitä valvontaa teho-

kas kommunikointi vaatii. Viestinnän projektisuunnitelmaa tulee päivittää aina tar-

peen mukaan. 

 

 

KUVIO 3. Viestinnän suunnittelu: Informaatiovirta. (Project Management Institute, 

2017, osa I, luku 10.1.) 
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6.5.2 Viestinnän hallinta 

 

Toinen kommunikoinnin viitekehys, kuvio 4 käsittää projektin viestinnän hallin-

nan. Läpi projektin kestävällä ja toimivalla viestinnän hallinnalla mahdollistetaan 

tehokas kommunikointi projektiryhmän ja muiden projektiosapuolien välillä. Vies-

tinnän hallinta voidaan tiivistää oikea-aikaisen viestinnän vastaanottamiseen ja 

tuottamiseen, sopivia työkaluja ja tekniikoita käyttäen.  

 

Hallitakseen sisään tulevaa informaatiota, projektipäällikön tulee resursoida pro-

jektijäsenten tarpeet viestinnän vastaanottamiseen. Hänen tulee myös verrata ja 

tarvittaessa päivittää kommunikointisuunnitelmaa sekä analysoida muiden osa-

puolien tarpeellisuutta viestinnässä. Tuleva informaatiovirta tulee tallettaa projek-

tidokumentteihin sekä hallita lähtötietojen päivittäminen ja raportointi. 

 

Työkalujen ja tekniikoiden osalta kommunikoinnin hallinta käsittää sijaintien vai-

kutusten hallinnan ja joustavien yhteyksien mahdollistamisen tarpeiden mukaan. 

Kommunikointitaitojen muokkaaminen tilanteisiin sopiviksi tulisi myös projekti-

päällikön hallita. Näiden lisäksi projektipäällikön tulisi, projektiryhmäläisten vies-

tinnän ohella, hallita, tiedottaa ja raportoida myös muita osapuolia projektin tilan-

teesta. Myös kommunikointitaitojen tiedostettu harjoittelu eri tilanteita varten ja 

oman projektiryhmän viestinnän kehittäminen edistää projektikommunikointia. 

 

Projektin viestinnän tuottamisen hallinta käsittää vastaavasti projektisuunnitel-

mien ja projektidokumenttien päivittämiset sekä muuttuvien tilanteiden hallinnan 

ja tiedottamisen. 
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KUVIO 4. Viestinnän hallinta: Informaatiovirta. (Project Management Institute, 

2017, osa I, luku 10.2.) 

 

6.5.3 Viestinnän seuranta 

 

Viimeisenä kommunikoinnin viitekehyksenä, kuvio 5, käsittää projektin viestinnän 

seurannan. Viestinnän seurannassa projektipäällikön tulee arvioida, saavuttiko 

suunniteltu ja toteutettu viestintä toivottuja tuloksia ja tehokkuutta. Lisäksi tulisi 

arvioida kommunikoinnin laadun ja työkalujen soveltuvuutta kohteeseen. Seuran-

nan perusteella ja tarpeen vaatiessa kommunikoinnin viitekehyksien aikaisempiin 

kohtiin, eli suunnitteluun ja toteuttamiseen, on mahdollista toteuttaa muutoksia. 
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KUVIO 5. Viestinnän seuranta: Informaatiovirta. (Project Management Institute, 

2017, osa I, luku 10.3.) 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustyön lähtökohtana olleet strukturoidut haastattelut suoritettiin yhteensä 

viiden haastateltavan osalta. Näiden viiden projektipäällikön huomiot ja kehitys-

ideat ovat purettu auki seuraavissa osioissa. Tutkimustuloksien otsikointijäsen-

tely on tehty laaditun miellekartan eli havaittujen pääkohtien pohjalta. 

 

7.1 Projektijohtaminen 

 

Projektijohtamiseen liittyy oleellisesti lähtötiedon jakaminen ja ylläpitäminen sekä 

siihen liittyvä kommunikointi. Haastatteluiden perusteella 3/5 oli sitä mieltä, että 

informaation työvälineenä projektissa tulisi käyttää projektipäiväkirjaa. Projekti-

päiväkirjan tarve koettiin hyödyllisenä, jos kaikki projektiryhmäläiset niitä hyödyn-

täisivät. Päiväkirjan osana oleva tehtävälistat, tarkastuslistat tai malliasiakirjat 

nousivat erillisinä esille, mutta yhtenäistävänä toiveena näille oli, että olisi yksi 

tiedosto, josta tieto löytyisi. Toimialallemme on laadittu monia malliasiakirjoja 

myös ylläolevat sisältyen, joten johtuuko niiden hyödyntämättömyys juuri yhteis-

ten pelisääntöjen sopimisen puutteesta? 

 

Projektin aloitukseen eli ryhmäytymiseen ja luottamuksen rakentumiseen nousi 

kolmelta projektipäälliköltä ajatus, että projektin aloitusta voisi helpottaa aloitus-

kokouksella. Organisaatiossani aloituskokoukset ovat kyllä käytäntönä ja laatu-

järjestelmän mukaisesti pakollisia, mutta aloituskokousten sisältö ei kuitenkaan 

ole vastannut nykyisin käytössä olevaa projektisuunnitelmaa. Käytössä olevat 

projektisuunnitelmat koettiin raskaiksi ja hankalaksi, niissä ei käydä oleellisia asi-

oita läpi ja ne jättävät paljon oleellista informaatiota itse projektista kertomatta. 

 

Haastatteluissa yhtenä myös omasta mielestä tärkeänä asiana tuli esille suunnit-

telusopimuksen sisällön läpikäyminen aloituskokouksessa. Nykyään projektien 

sopimukset ovat hyvinkin monimuotoisia ja niiden tietosisältö vaihtelee. Suunnit-

telutyössä sudenkuoppien ja sisällön määritteleminen on hyvinkin tärkeää jo pel-

kästään riskienhallinnan kautta. Projektissa ei pidä syntyä tilannetta, jossa havai-

taan ongelma, joka johtuu pelkästään puutteellisesta tutustumisesta suunnittelu-

sopimukseen. Myöskin aikataulun tarkempi avaaminen ja pilkkominen vaiheisiin 
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koettiin tärkeänä aloituskokouksessa, jotta projektiryhmä pystyy aikataulutta-

maan oman toiminnan kyseiseen projektiin. Lisäksi ilmaantui asia, jota varsinkin 

projektipäällikön tulee pohtia, eli aloituskokouksen uudelleen järjestäminen. Uusi 

aloituskokous on syytä järjestää silloin, kun uusia projektiryhmäläisiä tulee lisää 

tai hankkeessa muutoin tapahtuu merkittäviä asioita. 

 

7.2 Projektipäällikön ominaisuudet 

 

Luottamuksesta puhuttiin edellisessäkin kappaleessa ja puhutaan siitä tässäkin. 

Jopa 4/5 haastateltavasta vaativat luottamusta suunnittelutiimiin projektin onnis-

tumisen kannalta. Ilman luottamusta jokapäiväinen työnohjaus koettiin haasta-

vana. Yhden haastateltavan mukaan, aktiivisuus- ja kommunikointitavasta sekä 

miten projektihenkilö hoitaa asiat, havaitaan nopeasti, onko hän mukana projek-

tissa vai ei. Luottamuspulaa havaittiin lisäksi, kun asiat eivät edenneet sovitulla 

tavalla. Yllä olevat kommentit olivat huomionarvoisia siinä, koska ne perustuivat 

nyt kaikki yksisuuntaiseen luottamukseen projektipäälliköltä projektiryhmäläi-

selle. Luottamuksen rakentuminen vaatii molemminpuolista luottamusta ja mie-

lestäni sitä tulisi lähtökohtaisesti lähteä projektipäällikön rakentamaan tiimiläisi-

ään kohtaan. 

 

3/5 haastateltavasta painotti projektipäällikön työkokemusta projektipäällikön va-

lintoja tehdessään. Projektipäälliköllä tulisi olla vastaavista projekteista ennes-

tään kokemusta, lisäksi hänellä tulisi olla käytynä johdonmukainen polku toisin 

sanoen ansaittu polku projektipäälliköksi. Yksi haastateltavista kehittäisi nuorem-

pia suunnittelijoita, eli ottaisi heidät projektiin mukaan oppimaan. Mukaan ottami-

nen kehittymisen näkökulmasta oli mielestäni hieno ajatus. Projektin kokonaisuu-

den hallinta on juuri se, joka projektipäällikön tulee osata. Projektipäällikön ei tar-

vitse välttämättä ymmärtää yksittäisiä suunnittelu detaljeja, koska suunnittelijat 

ovat niistä myös osaltaan vastuussa. Sen sijaan hyvän projektipäällikön tulee hal-

lita henkilöjohtamisen ohella suuri määrä muita toimenpiteitä, jotka saattaisivat 

kokemattomalle projektipäällikölle tulla yllätyksenä. 

 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, kokonaisuuden hallinta on se asia, joka 

projektipäällikön tulee osata. Kuitenkin vain 2/5 haastateltavasta painotti projek-

tipäälliköltä parempaa kokonaisuuden hallintaa verrattuna paikalliseen projektiin. 
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7.3 Vastuu 

 

Projektipäälliköiden näkemyksenä oli, että myös suunnittelijan olisi otettava vas-

tuu suunnitelmien oikeellisuudesta. Tätä mieltä oli 4/5 projektipäälliköstä. Vas-

tuunkantaminen tulisi näkyä oman työn tarkastuksessa sekä tekemällä mahdolli-

sesti paremmin kuin alustavasti oli luonnosteltu. 

 

Vastuunkantamisen ohella neljän haastateltavan mukaan projektiryhmän suun-

nittelijan tulisi selvittää työn lähtötietoja itsenäisesti sen sijaan, että projektipääl-

likkö selvittäisi niitä valmiiksi. Selvitetyistä asioista tulisi tällöin pitää projektipääl-

likkö ajan tasalla. Samaisesta aiheesta nousi esille huomio, että projektiryhmä-

läisen tulisi osata kysyä ongelmatilanteessa projektipäälliköltä eli ei kuitenkaan 

ottaa ongelmatilanteessa taakkaa pelkästään omille harteilleen. Vastuun ottami-

nen eli tässä tapauksessa lähtötietojen selvittäminen ja oman työn tarkastus on 

mielestäni juuri oikea tapa helpottaa projektipäällikön työkuormaa. 

 

7.4 Kommunikaatio 

 

Kommunikaation haasteet eivät koske pelkästään hajautettuja projekteja. Se on 

projektiluontoisessa työssä yleinen ongelma, jonka puute tai liiallinen tulva ai-

heuttaa projektissa usein ongelmia. Saman toteamuksen hajautetun projektijoh-

tamisen haastatteluissa 4/5 vastaajasta toi esille. He eivät mahdollistaisi projek-

tissa tilannetta, jossa tietoa jäisi pimentoon. Heidän mielestään tietoa tulisi jakaa 

välittömästi palaverin jälkeen, virtuaaliyhteydellä, sähköpostilla tai puhelimitse. 

3/5 haastateltavasta oli kuitenkin myös sitä mieltä, että projektiryhmäläisen ei tule 

itse jäädä odottamaan tehtävänantoa, vaan tulisi olla itse aktiivinen ja olla yhtey-

dessä. 

 

Eroavaisuus hajautettuun projektijohtamiseen verrattuna paikallisen projektin 

johtamiseen oli 3/5 haastateltavan mielestä siinä, että projektipäällikön tulisi olla 

aktiivisempi tiedonjakamisessa. Yhtenä kommenttina poimittakoon maininta; jos 

projektipäällikkö osaa tehdä hajautetusta projektista paikallisen, niin tällöin pro-

jektipäällikkö osaa hommansa. Kyseisen tehtävän ei luulisi olevan kovin haas-

tava, koska vain 2/5 haastateltavasta piti paikallisen projektin yhteydenpitoa hel-
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pompana verrattuna hajautettuun projektiin. Kommentit viittasivat enemmän pro-

jektin seurantaan, joka heidän mukaansa helpottuu paikallisessa projektissa no-

pealla tilannekatsauksella konttorin sisällä, sen sijaan, että tulisi muodostaa 

etäyhteys projektiryhmäläiseen. 

 

7.4.1 Tiedon jakaminen 

 

Sähköpostien lähettämisestä haastateltavilla oli molemmin suuntaisia näkemyk-

siä, 4/5 piti tiedon jakamista sähköpostilla toimivana ratkaisuna, mutta kuitenkin 

4/5 oli myös sitä mieltä, että lähtötietojen jakaminen sähköpostilla ei ole toimiva 

ratkaisu. Sähköpostin puolesta puhuttiin, koska kokousmuistiinpanojen lähettä-

minen helpottuu ja jotta asiat rekisteröityvät kirjallisena jonnekin. Menetelmänä 

sähköpostia pidettiin helppona ja yksinkertaisena. Sen sijaan sähköpostiviestit-

tely ei saanut kannatusta siksi, että sähköpostimäärät ja niiden kuormittavuus on 

erittäin suurta. Haastateltavien mielestä, jotkut lukevat sähköiset postit, mutta toi-

silla ne jäävät lukematta. Lisäksi sähköpostin vasteaikaa pidettiin nykypäivänä 

liian kireänä, kun vastausta odotetaan jo tunnin sisällä lähetyksestä. 

 

Kiireellisten tiedonsiirtojen osalta 4/5 piti puhelinkeskustelua parhaimpana ratkai-

suna, jolloin ongelmat olisivat ratkaistavissa heti. Tämä vaati kuitenkin yhden 

haastateltavan mielestä lisäksi sähköpostivarmenteen puhelun jälkeen, jotta asi-

aan saataisiin kuittaus. 

 

Informaation rekisteröinnistä sähköpostiin puhuttiin jo, mutta minne tieto ja lähtö-

tiedot johdetaan, jotta ne olisivat tarvittaessa koko projektiryhmän käytössä? Or-

ganisaatiossani meillä on tiedostoja ja lähtötietoja varten käytössä tiedostonhal-

lintatyökalu. 4/5 haastateltavasta olikin sitä mieltä, että projektihallintaa tulisi käyt-

tää lähtötietojen jakamiseen. 2/5 haastateltavasta painotti lisäksi sitä, että projek-

tihallintaa käytettäisiin oikein, eli tiedot olisivat niille tarkoitetuissa systemaatti-

sissa paikoissa, jotta mahdollisesti myös täysin projektin ulkopuolinenkin henkilö 

löytäisi sieltä etsimänsä tiedoston. 

 

Työn dokumentoinnin lisäksi myös asiakirjoja tulisi saada aikaiseksi, jotta projekti 

etenisi toivotulla tavalla. 2/5 haastateltavan mielestä tehtäviä tulisi käydä läpi yh-
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dessä suunnittelijan kanssa. Läpikäymiseen riittäisi heidän mielestään kyselemi-

nen eli varmistaminen suunnittelijoilta, virtuaalinen neuvottelu tai viikkopalaveri, 

jossa asiat saataisiin samalla listattua. 

 

7.5 Hajautetun projektin edut 

 

Aaltoileva suhdanne on tuttua rakentamisessa ja paikkakuntakohtaiset erot ovat 

suuria, pääosin suuret kasvukeskukset ovat jatkuvassa ylikuormituksessa. Haas-

tateltujen projektipäälliköiden osalta 4/5 havaitsi hajautetun projektin eduiksi työ-

kuormien tasoittamisen. Yksi projektipäällikkö sai poimittua myös tilaajan edun 

aiheesta, eli voimme tarjota resurssia, joka ei lopu kesken. Resurssien avulla 

projektin suunnitteluaikataulua on tällöin mahdollista kiristää entisestään. Toinen 

haastateltava sen sijaan poimi konsernin edun aiheesta eli voidaan tarjota suuria 

kohteita, kun kohdennettuja resursseja ja osaamista on mahdollisuus saada 

myös muilta paikkakunnilta. 

 

Konsernin etuihin liittyy myös hajautettujen projektien taloudellinen etu. Kuitenkin 

vain 2/5 projektipäällikön mielestä hajautetulla projektilla haetaan taloudellista 

hyötyä. Yhden projektipäällikön mukaan tappiollisten projektien kustannusja-

kauma on aiheuttanut toimipaikkojen välille epäselvyyksiä. Toinen projektipääl-

likkö oli taloudellisuuteen liittyen sitä mieltä, että tekijöitä on herkästi liikaa, jolloin 

projektin budjetti ylittyy heti. 

 

Seuraavassa koonnissa 3/5 haastateltavasta piti ammattitaitoisien tekijöiden koh-

dentamista projektiin hajautetun projektin etuna. Näistä kolmesta jopa kaksi poimi 

esille kehityksen kannalta tärkeän huomion, että suurella hajautetulla projektilla 

on mahdollista kehittää usean suunnittelijan ammattitaitoa yhtä aikaa tarjoamalla 

heille hankkeesta eri osa-alueita. Oletettavasti tällä tavoin myös motivaatiota olisi 

projektiryhmällä mahdollista pitää korkeana, kun tarjotaan kehityshalukkaalle 

suunnittelijalle mahdollisuus kehittymiseen. Kehittymisestä mainittakoon vielä ir-

rallinen kommentti haastatteluista, jonka mukaan uusien ajatuksien saaminen ja 

jakaminen toimipaikkojen välillä kehittää projektiryhmäläisiä sekä projektipäällik-

köä ammattitaitoisemmiksi. 
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7.6 Hajautetun projektin haasteet 

 

Vaikka suunnittelijoiden osaamista on mahdollisuus laajentaa ja kehittää hajau-

tetussa projektissa oli haastateltavat projektipäälliköt kuitenkin yhtä mieltä asi-

asta, että heitä kuormittaa hajautetussa projektissa suunnittelijoiden puutteet am-

mattitaidossa. Kuormitusta aiheuttaa heidän mukaansa ylimääräinen ohjaus pe-

rusasioissa, huono kommunikointi projektiryhmän kesken, luottamus omaan te-

kemiseen ja oma-aloitteellisuuden puute. Kuormittavuutta lisää haastateltavien 

mukaan etäprojektissa juuri se, etteivät he pääse kasvotusten seuraamaan ja 

auttamaan. Suunnittelijan tulisi olla reipas ja uskallus kysyä ongelmista ja asi-

oista. Projektipäällikön kuormitusta helpottaakseen kahden projektipäällikön mu-

kaan paikallinen esimies voitaisiin tietoisesti valjastaa auttamaan suunnittelijaa 

hänen ongelmatapauksissa. 

 

Toiseksi haasteeksi projektipäälliköt toivat esiin resurssien pysyvyyden, 4/5 

haastateltavasta oli tätä mieltä vahvasti. Ongelmakohtia koettiin projektien yh-

teisten resurssointien puutteessa, oman paikkakuntien projektien tärkeysjärjes-

tyksessä yli hajautetun projektin, sekä yksinkertaisesti siinä, että suunnittelijoita 

katoaa projektista ilman paikallisten projektipäälliköiden kanssa käytyä keskuste-

lua resurssien jakamisesta. Haastateltavien mukaan tämä lisää projektipäällikön 

kuormitusta myös henkisellä puolella. Yhden haastateltavan mukaan hajautetulla 

projektipäälliköllä tulisi olla yhtä suuri määräysvalta kuin paikallisella esimiehellä, 

jottei oman paikkakunnan projektit menisi suunnittelijan edelle. Yhteisesti oltiin 

kuitenkin sitä mieltä, että projektien resurssointia tulisi parantaa jo ylempien toi-

mihenkilöiden osalta. 

 

Vain kaksi haastateltavasta koki hajautetun projektin aikataulussa pysymisen on-

gelmaksi. Huomionarvoiseksi nousi yksi kommentti, jonka mukaan kiiretaso paik-

kakuntien välillä on eri. Hänen mukaansa kiireellinen asia Helsingissä hoidetaan 

heti, kun vastaava hoidettaisiin Rovaniemellä vasta ensi viikolla. 

 

7.7 Paikkakuntien vaikutus 

 

Projektipäälliköt olivat havainneet omissa projekteissaan eroja paikkakuntien vä-

lisissä toimintatavoissa ja laatutasossa. Haastateltavista 4/5 koki paikkakuntien 
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välillä eri toimintatavat. Näiden kolmen mukaan, menetelmiä ja työvälineitä tulisi 

yhtenäistää ja suunnittelijalle ei tulisi antaa liikaa vapaita käsiä. Mutta kuitenkin 

yhden haastateltavan osalta suunnittelijalla tulisi olla vapaus oman kädenjäljen 

tuottamiseen ja toimintatapoja ei tulisikaan yrittää yhtenäistää. 

 

Laatutasojen eroja paikkakuntien välillä koki 3/5 haastateltavasta. Heidän mu-

kaansa laatutason ongelmat ovat olleet tiedossa, kun kaikkialla ei olla totuttu laa-

timaan niin yksityiskohtaisia suunnitelmia. Laatutason puutteita on jouduttu ha-

jautetuissa projekteissa korjaamaan myöhemmin suunnitelmiin, jolloin on tiedos-

tettu ongelma projektin budjetissa pysymiseksi. Tähänkin toisaalta saatiin haas-

tatteluissa vastakommenttina maininta, että joskus on liikaa ohjeistusta ja että 

kyllä ne suunnittelijat osaavat suunnitella. 

 

4/5 projektipäälliköstä koki tuttujen projektiryhmäläisten kanssa toimimisen hel-

pommaksi. Perusteluina he esittivät, että tuntee toisen heikkoudet ja vahvuudet 

sekä kommunikointikynnyksen helpottuminen. Heikkouksien ja vahvuuksien tun-

nistamisessa etuna nähtiin työn jakamisen helpottaminen, jolloin projektipäällikkö 

tietää ennakkoon mitä osa-alueita voi suoraan antaa suunnittelijalle ja missä hä-

net tarvitsee perehdyttää suunnittelija työhön. 

 

Vaikka helpotusta koettiin projektiryhmäläisten tuntemisella, ei projektissa koettu 

poikkeavia ongelmia, mikäli projektiryhmäläiset eivät olleet ennestään tuttuja. 3/5 

projektipäällikön kokemusten mukaan ennestään tuntemattomien kanssa työs-

kentelystä ei ollut syntynyt ongelmia. Yksi haastateltava koki ennestään tunte-

mattomien kanssa toimimisen etuna, koska silloin on mahdollista aloittaa puh-

taalta pöydältä, jolloin projekti käynnistyy neutraalitasolta. 
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8 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Tässä kehittämistyössä saatiin näkemyksiä hajautettujen projektien tilasta ja ke-

hittämisehdotuksista yhteensä viiden kokeneen projektipäällikön kautta. Haastat-

teluiden perusteella ja laaditun teoriatiedon pohjalta seuraavissa osioissa on esi-

tetty kehittämisideoita hajautetun projektin läpiviemiseen sekä projektijohtami-

seen. 

 

8.1 Projektin aloitus 

 

Teoriapohjan mukaan projektiryhmän luottamus rakentuu yhteisten kokemusten 

mukaan. Luottamus vaikuttaa suoraan ryhmäytymiseen sekä projektiryhmäläis-

ten motivaatioon. Haastatteluiden mukaan luottamus projektiryhmäläisiin oli en-

siarvoisen tärkeää, jotta suunnittelutyön laatuun voitiin luottaa. Molemminpuolista 

luottamusta tulee rakentaa heti projektin alkuvaiheessa yhteisellä tekemisellä, 

yhteisillä päätöksillä, runsaalla keskustelulla ja toisen huomioonottamisella. 

 

Hajautetussa projektissa kasvotusten tapaaminen projektin aloituksessa auttaa 

teoriatiedon mukaan perusluottamuksen rakentumisessa sekä tiimikehityksessä. 

Kuitenkin toisen esitellyn teorian mukaan kasvotusten tapaamisen sijaan sään-

nöllinen yhteydenpito verrattuna kommunikoinnin laatuun, luo ihmisten välille pa-

remmin yhteenkuuluvuutta. Myöskään haastatteluiden perusteella kasvotusten 

tapaamista ei korostettu. Haastatteluiden mukaan tuttujen projektiryhmäläisten 

kanssa oli lähtökohtaisesti helpompi toimia, mutta ongelmia ei koettu, vaikka 

ryhmä ei ollut keskenään ennestään tuttuja. Näiden tietojen pohjalta suosittelen 

aloituskokouksen järjestämistä kasvotusten, mikäli projektin luonne sen yksinker-

taisesti sallii. 

 

Suurin panostus tulee kuitenkin aloituskokouksessa olla oikean tiedon läpikäymi-

seen. Haastatteluiden mukaan aloituskokouksen sisältöä tulee haastatteluiden 

mukaan pohtia uudelleen. Tällä hetkellä aloituskokouksen asiakirjapohja eli pro-

jektisuunnitelma on mielestäni luotu palvelemaan sertifikaattien vaatimuksia, jo-

ten projektipäällikön ei tule turvautua pelkästään siihen projektin aloituksessa. 

Projektipäällikön tulee kohdentaa tietoa juuri kyseisen projektin tärkeisiin kohtiin, 
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joissa mahdollisesti näkisi kompastuskivet. Oli se sitten haastatteluissakin mai-

nittu sopimuspapereiden läpikäynti tai kohteen tarkempi läpikäyminen tai jopa 

kohdekäynti. 

 

Teoriatiedon pohjalta ryhmäytymisessä ja hyvän yhteishengen rakentumisessa 

tärkeintä on luoda yhdessä tiimille ja projektille toimintatavat ja pelisäännöt. Peli-

säännöt lisäksi auttavat yhteytymisessä ja konfliktien hallinnassa sekä lisäävät 

tehokkuutta. Toimialallani ei tietoisesti olla täsmennetty pelisääntöjä projekteissa, 

kuitenkin haastatteluiden perusteella tähän on syytä. Haastatteluissa koettiin, 

että eri paikkakuntien välillä on eroja toimintatavoissa sekä laatutasossa. Heidän 

mukaansa menetelmiä ja työvälineitä tulee yhtenäistää. Toimialallani yhteisiä työ-

kaluja on yhtenäistetty, mutta projektikohtaisten pelisääntöjen luomisesta tulee 

saada käytäntö myös projektien aloituskokouksiin. Teoriatiedon mukaan, peli-

sääntöjen luomisessa tärkeintä on se, että ne luodaan yhdessä projektiryhmän 

kanssa, jotta kaikki osapuolet sitoutuvat niihin. 

 

8.2 Virtuaalinen viestintä 

 

Projektinhallinta on kokonaisuus, johon hajautetussa projektissa tulee panostaa 

entistä täsmällisemmin, koska projektiryhmäläinen ei pysty ohimennen varmiste-

lemaan sovittuja asioita. Teorian pohjalta projektipäällikön on hallittava moneen 

suuntaan ja monelta suunnalta tulevat asiat, mukaan lukien projektihallintaohjel-

mat, projektikansiot, projektipäiväkirja ja muut lomakkeet. Haastatteluiden poh-

jalta projektipäällikön tulee hallita paremmin kokonaisuus ja hänellä pitää olla ai-

kaisempaa kokemusta vastaavista projekteista. Kuitenkin kokonaisuuden hallinta 

ei poikennut haastatteluiden perusteella hajautetussa projektissa, verrattuna pai-

kalliseen projektiin. Tämän tiedon pohjalta hajautetussa projektissa kokonaisuu-

den hallintaan vaikuttaa eniten projektipäällikön viestintä ja informaation tallen-

nus. 

 

Sekä teoriapohja että haastattelutkin toivat esille sen, että projektin tietoa tulisi 

jakaa runsaasti projektiryhmäläisille, jotta tieto projektin vaiheista pysyisi ajanta-

saisena. Haastateltavat painottivat myös, että tietoa tulisi jakaa enemmän hajau-

tetussa projektissa verrattuna paikalliseen. Teorian mukaan projektipäällikköön 

tulee saada helposti yhteys tarvittaessa, kommunikointi tulee olla tehokasta ja 
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kiinnostavaa sekä selkeämpää ja ytimekkäämpää. Kommunikoinnin laadun tulisi 

olla siis tasapainossa, kuten taulukossa 2 esitettiin. Mielestäni kommunikoinnin 

laadun ja määrän suhdetta pitää projekteissa projektipäällikön harjoitella ja saada 

palautetta, koska muutoin oletuksena on, että homma toimii. Projektipäällikön tu-

lee tässäkin tapauksessa kommunikoida ja kysyä onko viestinnässä projektiryh-

mäläisten mukaan jotain parannettavaa. Kuten teoriassakin puhuttiin, informaa-

tiota tulee osata yksilöidä, riippuen kenen kanssa asioista on yhteydessä. Infor-

maation määrää voi sen sijaan harjoitella tasapainoilemaan teoria osuuden ku-

vion 2 avulla, jossa pyritään pääsemään eroon informaation aikakierteestä. Toi-

saalta informaatiota ei ole tuotettu riittävästi, mikäli projektipäällikölle tulee pro-

jektiryhmäläisiltä jatkuvia pyyntöjä ja kyselyjä. 

 

Haastatteluiden perusteella projektipäälliköillä oli yhtenäiset tavat viestintätyöka-

lujen käytössä. Kiireelliset asiat hoidettiin puhelimessa, yhteensovitukset virtuaa-

lisella yhteydellä ja sähköpostia käytettiin lähtötietojen jakamiseen sekä niin sa-

nottujen kuittausten lähettämiseen. Mielestäni kommunikointityövälineiden käyt-

tösäännöt tulee sopia tiimin kesken tiimisääntöihin, jolloin kaikilla on tieto siitä, 

miten missäkin tilanteessa tulee viestittää. 

 

Mielestäni teorian kappale 6.5. Kommunikoinnin teoreettinen viitekehys, kiteyttää 

hajautetun projektijohtamisen viestinnän haasteet mainiosti. Kommunikaatiota 

tulee suunnitella tarkemmin, kun viestintä tapahtuu pääosin virtuaalisesti. Lähtö-

tietoja tulee analysoida ennen jakamista, jolloin myös etänä oleva projektiryhmä-

läinen, joka ei kohteesta kuitenkaan niin paljoa tiedä kuin projektipäällikkö, ym-

märtää annetun informaation. Vastaavasti projektiryhmäläisten ja muiden suun-

nitteluosapuolien tulee tuoda uudet asiat ja epäselvät kysymykset projektipäälli-

kölle selkeästi esille, jotta projektipäällikkö pystyy ne ilman lisäselvityksiä käsitte-

lemään. Kommunikoinnin projektisuunnitelman laatiminen, jota ei ole koskaan 

vielä projekteissa tehty, auttaa mielestäni osaltaan viestinnän ongelmien ratkai-

suissa. Viitekehyksen seurannan ja raportoinnin avulla saataisiin puolestaan ke-

hitettyä kommunikoinnin projektisuunnitelmaa eteenpäin, jolloin se palvelisi osa-

puolia viimeistään tulevissa suunnittelukohteissa. 

 

 



45 

 

8.3 Projektijohtaminen 

 

Projektipäällikön tehtävien määritteleminen voi tuntua usein hankalalta, mutta yk-

sinkertaistettuna hänen ainoana tehtävänään on pitää projektikokonaisuus hal-

linnassa. Haastatteluiden pohjalta kokonaisuuden hallintaan ei vaikuta juurikaan 

se toimitaanko etänä vai paikallisessa projektissa. Hieman työläämpää se kuiten-

kin projektipäällikölle on hajautetussa projektissa. 

 

Sen sijaan johtamistyyli, kommunikointi ja motivointi, on asioita, joihin hajautetun 

projektijohtajan tulee keskittyä enemmän. Hajautetussa johtamisessa oli teorian 

pohjalta panostettava henkilöjohtamiseen ja yksilöihin. Aito kiinnostus lisää moti-

vaatiota ja rakentaa luottamusta. Kiinnostuksen osoittaminen tulee paikallisessa 

projektissa lähes automaattisesti, kun ollaan yhteyksissä myös projektin ulkopuo-

lisista asioista. Saman luottamuksen ja kiinnostuksen osoittaminen hajautetusti 

vaatii tällöin projektipäälliköltä joskus jopa ylisuorittavaa kommunikointia. Tämän 

lisäksi hajautetun projektijohtamisen tulee oppia tuntemaan projektiryhmän jäse-

net ja muokattava kommunikointityylit heille sopivaksi, koska huomioonottaminen 

ja arvostus vaikuttaa suoraan projektiryhmäläisen motivaatioon ja sitä kautta pro-

jektin onnistumiseen. 

 

Teorian pohjalta projektiryhmäläisen arvostus on hajautetun projektin kivijalka, 

jos yhteistyö halutaan sujuvaksi. Projektiryhmäläiselle tulee antaa niin sanottua 

sosiaalista tukea, joka pitää sisällään arvostus, luottamus, välittäminen, kuuntelu 

ja palaute sekä neuvojen ja ohjeiden antaminen. Myös vaikeista asioista on pys-

tyttävä keskustelemaan avoimesti, sekä projektiryhmässä luotava ilmapiiri, jossa 

virheet voidaan myöntää. Yllä mainittujen teoriapoimintojen sisäistäminen projek-

tipäällikölle edesauttaa luottamuksen rakentumisessa. 

 

Projektijohtamisen osalta myös tiedonhallinta ja sen ylläpitäminen on tärkeämpää 

verrattuna paikalliseen projektiin. Kaikki informaatio tulee tallentaa hajautetussa 

projektissa sähköisesti, kun pienien yksityiskohtien varmisteleminen ei käy ohi-

mennen kasvotusten. Haastatteluiden perusteella projektipäiväkirjan hyödyntä-

misestä koettiin etuja, kuitenkin päiväkirja ja muut projektinhallintatyökalut toivot-

tiin samaan asiakirjapohjaan, jolloin sen käyttö selkeytyisi. Mielestäni yhden asia-

kirjapohjan käyttäminen on projektin etuna, varsinkin silloin kun asioista ei päästä 
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keskustelemaan riittävän usein, jolloin päiväkirjaa ja muita mahdollisia projekti-

hallintatyökaluja voi hyödyntää myös tarkastuslistauksena, mikäli projektipäällik-

köön ei saada heti yhteyttä. 

 

Yllä olevien väittämien mukaan hajautettu projektijohtajuus on kaikkea muuta 

kuin pelkästään suunnittelutyön osaamista. Ja miksi sen tulisikaan olla, kun yh-

tenä periaatteena, miksi hajautettuja projekteja tehdään, on osaamisen kohden-

taminen. Mielestäni näiden perusteella hajautettujen projektien päälliköiksi pitää 

valikoida riittävän kokemuksen ohella henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita henki-

löjohtamisesta, viestinnästä ja projektijohtamisesta. Tämän jälkeen heitä tulee 

kouluttaa tietoisesti myös etäjohtamiseen, koulutus ei sinällään vaadi paljoa, 

yleensä riittää, kun saadaan keskustelua ja ajatuksia aikaiseksi. 

 

8.4 Projektiryhmäläinen 

 

Projektiryhmäläisen vastuunottaminen ja oma-aloitteisuus korostuu hajautetussa 

projektissa, kun projektipäällikkö ei ole aina yhden kysymyksen päässä vastauk-

sesta. Teoriatiedon pohjalta hajautetun projektijäsenen vastuu kokonaisuudesta 

vahvistaa ryhmän työskentelyä. Haastatteluiden pohjalta projektipäälliköt olivat 

pettyneitä vastuunottamiseen ja lähes kaikki olivat sitä mieltä, että suunnittelijan 

olisi otettava vastuu suunnitelmien oikeellisuudesta. Teoriatiedon mukaan täytyy 

kuitenkin muistaa henkilöerot, jossa toiset motivoituvat itsenäisestä työstä, kun 

taas toiset haluavat tarkkojakin neuvoja tehtävien suorittamiseen. 

 

Lähtötietojen selvittämiseen projektipäälliköt toivoivat projektiryhmäläiseltä itse-

näisyyttä sekä aktiivisuutta itsenäiseen suoriutumiseen. Kuitenkin projektipäälli-

köiden mielestä tiimiläisten tulisi välittömästi kysyä, mikäli kohtaavat ongelmati-

lanteen. Projektiryhmäläisen osaamisen osalta haastateltavat pitivät hajautettua 

projektia etuna, kun ammattitaitoisia tekijöitä pystytään kohdentamaan projektille.  

 

Näin ollen hajautetussa projektissa tulee olla pääsääntöisesti aina oma-aloitteisia 

ja kokonaisuudesta vastuunottavia suunnittelijoita. Näen asiassa toisaalta käy-

tännön ristiriidan, koska usein vastuulliset ja oma-aloitteelliset suunnittelijat ovat 

niitä, joita halutaan mukaan toimipaikan sisäisiin vaativiin kohteisiin. 
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Asiaa on tällöin lähdettävä pohtimaan tulevaisuudessa siltä kannalta, että ha-

jautettuun projektiin pyritään järjestämään sen hetken vastuullisin, itsenäisin ja 

oma-aloitteisin projektiryhmäläinen. Kuitenkin hajautetun projektiryhmän projek-

tipäällikön tulee olla se, joka hallitsee projektijohtamisen, motivoi ja haluaa tutus-

tua projektiryhmäläisiinsä paremmin, jolloin suunnittelijan oma-aloitteellisuus pro-

jektiin saadaan aikaiseksi jo teoriassakin läpikäydyn sitoutumisen kautta. Hyvän 

motivaation ja ryhmähengen kautta suunnittelijan vastuunottaminenkin lisääntyy. 

 

8.5 Hajautetun projektin haasteet 

 

Se on selvää, myös teoriatien mukaan, että hajautettu projekti eroaa paikallisesta 

projektista etätyöskentelyn ja virtuaalisen yhteydenpidon osalta, mutta toiminta-

tapojen erot ja laatutason puutteet olivat haastatteluissa asioita, joita useampi 

projektipäällikkö korosti. Toimintatapojen yhtenäistämisessä ollaan menty paljon 

eteenpäin, jo tämän kehittämistehtävän aikanakin. Toimintatapoja on pyritty toi-

mialatasolla yhtenäistämään malliasiakirjoilla, jolloin peruspohjat ovat kaikille läh-

tökohtaisesti samat. Malliasiakirjoilla haetaan lisäksi selkeyttä työskentelyyn, joka 

edistää hajautetun projektin etenemistä. Tällöin varsinainen suunnittelun runko 

pysyy samankaltaisena toimipaikkojen välillä. 

 

Toimintatapojen ja laatutason yhtenäistämiseksi on mielestäni kuitenkin projekti-

päälliköllä suurin vastuu, koska hänen tulee tuoda selkeästi esille projektiryhmä-

läisille, mitä hän itse haluaa projektilta, mitä dokumentteja ja minkä tasoisia sekä 

mitä erityispiirteitä kohteella on. Aikaisemmin tekstissä mainittu pelisääntöjen 

luonti auttaa osaltaan, varsinkin laatutason yhtenäistämisessä. 

 

Hajautetun projektin haasteista nostan vielä haastatteluissa esiintyneen huolen 

esille, joka koski projektiryhmäläisten resursointia. Resursointi on pääosin orga-

nisaatiossani lähiesimiesten työtä ja haastatteluiden projektipäälliköt näkivät, että 

paikallinen projekti menee aina resursoinnissa hajautetun projektin edelle. Tä-

män perusteella projektien aikatauluttamiseen ja resursointiin tulee panostaa niin 

projektipäälliköiden ja esimiesten kuin myös projektiryhmäläisten enemmän, jotta 

osattaisiin varautua paremmin mahdollisiin työkuormien tiivistymisiin. Teoriatie-

don mukaan resursoinnissa tulee myös miettiä, kuinka pitkäkestoisesta tiiminra-
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kentamisesta on kyse, koska tiimin suorituskykyyn ja kehittymiseen on suuri kiel-

teinen vaikutus mitä lyhyempiaikaisista tiimeistä on kyse. Tämän perusteella luo-

tua hajautettua tiimiä ei tule eriyttää heti ensimmäisen yhteisen projektin jälkeen 

vaan ensimmäisessä projektissa luodut pelisäännöt ja rakennetut luottamukset 

tulisi pyrkiä säilyttämään seuraavissakin kohteissa. 

 

8.6 Hajautetun projektin hyödyt 

 

Toki projektin hajautuksesta tulee olla hyötyä, eihän hajautettuja projekteja muu-

toin tehtäisikään. Hajautetun projektin etuja listattiin teoriaosuudessa, joita olivat 

asiantuntijuuden täsmentämisen mahdollistaminen juuri kyseiseen osa-aluee-

seen, projektiryhmäläisen vapaamman, mutta kuitenkin tehokkaamman työsken-

telyn sekä projektin kustannusedut. 

 

Konsernin näkökulmasta etuina toimii kilpailun mahdollistaminen, työkuorman ta-

saaminen, sekä osaamisen kehittäminen. Haluan korostaa osaamisen kehittämi-

sessä vielä suunnittelijan kehittämistä. Näille nuorille suunnittelijoille, joilla on ha-

lukkuutta oppia ja tehdä monipuolisia kohteita on hajautettu projekti erittäin var-

teenotettava vaihtoehto. Hajautetut projektit ovat aina toimialatasolla suuria pro-

jekteja, joissa mukanaolo kehittää myös varsinaisen suunnittelutehtävän ulko-

puolisia suunnitteluasioita. Projektipäällikkö sen sijaan saa hajautetusta projek-

tista kokemusta erilaisten henkilöiden johtamisesta, mikä helpottaa häntä jatkoa 

ajatellen toimimaan erilaisten ihmisten parissa. Parhaassa tapauksessa hajau-

tettu projektipäällikkö oppii muovaamaan omaa toimintaansa muun projektiryh-

män kulttuurin sekä toimintatapojen mukaan, jolloin projektin mielekkyys kasvaa, 

ryhmäytyminen voimistuu ja tehokkuus lisääntyy. 

 

Täytyy muistaa, että toimialani projektipäälliköt ovat hankkeissa osa suurempaa 

hajautettua ryhmää, jonka kokonaisuus muodostaa vasta varsinaisen projektin. 

Voidaan siis ajatella, että projekti on aina hajautettu, kun toimijoita tulee eri paik-

kakunnilta, sekä lisäksi myös eri suunnittelualoilta ja eri yrityksistä. 
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