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huomiota projektipäällikön kompetensseihin, sillä niillä on vaikutusta projektin 

onnistumiseen. Vääränlaiset kompetenssit omaava projektipäällikkö voi olla  

syy tietojärjestelmäprojektin epäonnistumiseen. 
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1 JOHDANTO 

Erilaisten projektien suosio on ollut jatkuvasti nousussa ja projekti- ja pätkätyöt 

määrittävät työkulttuuria. Näin on myös IT -alalla, mutta näyttäisi siltä, että 

jostain syystä IT – alan projektit eivät onnistu yhtä usein kuin muiden alojen 

projektit. USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että noin 30 % IT -

projekteista keskeytetään ja yli puolet projekteista ylittää budjetin lähes 

kaksinkertaisena (Standish Group, 1995). 

 

Jotta projektien onnistumisprosenttia sekä niiden toteutumistehokkuutta 

voitaisiin nostaa IT -alalla, tarvitaan enemmän tietoa siitä, mitkä tekijät 

vaikuttavat projektin onnistumiseen tai epäonnistumiseen.  Tässä työssä 

tarkastellaan projektipäällikön kompetensseja sekä niiden vaikutusta projektin 

onnistumiseen. Koska projektipäällikkö on tärkeä tekijä osana projektia, on 

oleellista tarkastella hänen rooliaan ja kompetenssejaan projektin onnistumisen 

valossa. Työn tarkoituksena on tuoda lisätietoa siitä, mikä projektipäällikön ja 

tämän kompetenssien  merkitys on projektin onnistumiselle ja voitaisiinko 

projektipäällikköä ja hänen kompetenssejaan  tehostamalla ja tukemalla lisätä 

projektien onnistumisia. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, että millaisessa roolissa 

projektipäällikkö on projektin onnistumisen kannalta ja miten projektipäällikön 

kompetenssit vaikuttavat projektin onnistumiseen. Projektipäällikön roolia 

tarkastellaan henkilöstöjohtamisen (Leadership) näkökulmasta. Projektilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä tietojärjestelmäprojektia. 

 

 



5 

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 Millainen on onnistunut projekti? 

 Mitkä tekijät tekevät projektista onnistuneen? 

 Mitä ovat projektipäällikön kompetenssit? 

 Mitkä projektipäällikön kompetenssit vaikuttavat 

tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa jäsennelty esitys projektipäällikön roolista 

ja kompetenssien vaikutuksesta projektin onnistumiseen tai epäonnistumiseen. 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. 
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2 TAUSTAA 

2.1 Projekti 

Projekti-käsitteellä on olemassa lukuisia toisiaan muistuttavia määritelmiä, 

riippuen projektityypistä tai kirjoittajasta, joka projektin määritelmää käsittelee. 

Projekti on ainutlaatuinen tapahtuma, jossa joukko ihmisiä ja resursseja on 

asetettu  suorittamaan jotain tiettyä tehtävää tai päämäärää. Lisäksi projektille 

on ominaista kiinteä aikataulu ja budjetti (PMBOK 2000). Esimerkiksi 

Choudhury (1988) on tarkentanut perinteisen projektin piirteitä ja määritelmää 

muun muassa tavoitteiden, elinkaaren, muutoksen sekä riskin ja 

epävarmuuden osalta.  

 

Ennen projektin aloittamista projektia suunnitellaan ja sille sovitetaan 

aikataulu, resurssit ja budjetti. Projekti viedään valvotusti loppuun asti ja tämän 

jälkeen projekti lopetetaan  (PMBOK 2000). Tämä muodostaa ainutlaatuisen 

kokonaisuuden. Projektin lopputuotoksena syntyy jokin tuote, palvelu tai 

lopputulos. 

 

Tietojärjestelmäprojekti on yleensä tyypiltään kehitysprojekti. Tällainen projekti 

kuitenkin muistuttaa piirteidensä puolesta yleisiä projektityön piirteitä. 

Tietojärjestelmäprojektissa on Anttilan (2001) mukaan asetettu  tavoitteeksi jo 

olemassa olevan toiminnan parantaminen tai kehittäminen. Tavoitteena voi olla 

myös kokonaan uuden toiminnan luominen. 

 

Vaikka tietojärjestelmäprojekti muistuttaakin piirteiltään perinteistä 

projektimallia, niin eroavaisuuksia löytyy. Jos verrataan esimerkiksi 

rakennusalan ja IT-alan projekteja keskenään, voidaan huomata, että niiden 
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välillä on pieniä eroavaisuuksia. Rakennusalan projektissa työn etenemistä on 

helppo seurata ja varsinkin projektin suunnittelu ja aikatauluttaminen on 

helpompaa. IT-alan projektissa puolestaan projektin suunnittelu ja seuraaminen 

on hyvin hankalaa, sillä lopputulos on usein abstrakti (Anttila 2001). Varsinkin 

yksityiskohtaisen suunnitelman määrittely projek tin alussa on lähes 

mahdotonta. Työn edetessä kuva lopputuotoksesta kuitenkin selvenee. IT–

projekteissa suunnitelman muuttuminen ja mukautuminen on  hyvin paljon 

yleisempää kuin rakennusprojektissa (Anttila 2001). IT-projektissa on mukana 

myös erilaiset teknologian luomat epävarmuustekijät. Projektit eivät 

kuitenkaan aina ole suuria, haastavia ja vaikeita toteuttaa, sillä projektia 

käytetään myös helpommissa ja suppeammissa tilanteissa. IT-alan projekti voi 

vaihdella pienestä sovelluksesta erittäin laajaan ohjelmistoprojektiin. 

Vastaavasti rakennusalan projekti voi vaihdella pienen talon rakentamisesta 

ydinvoimalan rakentamiseen. 

 

Koska projektia käytetään työmuotona tietyn päämäärän saavuttamiseksi, 

projekteja voidaan käyttää monilla eri aloilla. Eri alojen projektit voivat 

kuulostaa pääpiirteiltään varsin samanlaisilta ja muistuttavat toisiaan, mutta 

sisällöltään ja toteutukseltaan ne voivat olla hyvin  erilaisia. Varsinkin rakennus- 

ja IT-alalla projektimuotoinen työskentely on hyvin yleistä. Myös 

projektityyppejä on olemassa erilaisia, riippuen projektin käyttötarkoituksesta. 

Erilaisia projektityyppejä voivat olla esimerkiksi toimitus- ja 

investointiprojektit, tutkimus- ja kehitysprojektit sekä erilaiset julkishallinnon 

projektit. 
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2.2 Projektin onnistuminen 

Kuten projekti-käsitteellä, myös projektin onnistumisella on lukuisia eri 

määritelmiä. Yleisesti projekti katsotaan onnistuneeksi, kun sen avulla 

tavoitetaan haluttu  lopputulos annettujen resurssien puitteissa. Vaikka projekti 

epäonnistuisi ajankäytön tai budjetin osalta, se saatetaan silti lukea 

onnistuneisiin projekteihin. Raja on hyvin häilyvä ja kriteerit ovat erilaisia eri 

näkökulmista katsottuna. Esimerkiksi Turner (1993) on määritellyt 

tietojärjestelmäprojektin onnistumiskriteereiksi ajan, kustannukset ja 

käyttäjäspesifioinnin, jos tarkastellaan projektia projektin tilaajan 

näkökulmasta. Näkökulma määrittää pitkälti sen, mitkä faktorit katsotaan 

oleellisiksi onnistumista mitatessa. 

 

Projektia ja projektin tuotoksia täytyy pystyä tarkastelemaan. Tämän takia 

tarvitaan kuvaus tai mittapylväs siitä, että millainen on onnistunut projekti. 

Projektin onnistumisen mittaamiseen käytetään projektin onnistumiseen 

liittyviä tekijöitä ja faktoreita. Projektin onnistumiseen liittyy hieman 

ongelmallisuutta, koska erilaisille projekteille asetetaan omanlaiset tavoitteet  

(Shenhar ym. 2001). Elektroniikkaprojekteilla tällaisia kriteerejä voivat olla 

esimerkiksi nopeus ja aikataulu, kun taas erilaisissa kehitysprojekteissa 

pääpainoa pidetään tuloksessa ja laadussa. Projektin onnistumiseen liittyy 

termit menestystekijät (Success Factors) ja kriittiset menestystekijät (Critical 

Success Factors). Menestystekijä voi olla esimerkiksi tyytyväinen asiakas, 

käytettävissä oleva resurssi tai jokin kiinteästi projektin onnistumisen kannalta 

tärkeä tekijä. Kriittisellä menestystekijällä viitataan menestystekijään, jonka on 

ehdottomasti oltava osana projektia, jotta saavutettaisiin onnistunut lopputulos.  

 

Useat eri tutkijat, kuten esimerkiksi Turner & Muller (2005), Westerweld  (2003), 

ovat listanneet tutkimuksissaan erilaisia menestystekijöitä, jotka vaikuttavat 
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projektin onnistumiseen. Westerveld  (2003) on käyttänyt tutkimuksessaan 

hyväksi vuonna 1989 kehitettyä liiketoimintalaatujärjestelmää EFQM:ää, jota 

käytetään työkaluna organisaation johtamisen laadun mittaamiseen ja 

kehittämiseen. EFQM- mallilla yritetään luoda viitekehys, jonka avulla voidaan 

tarkastella kilpailukyvyn ja erinomaisuuden kehittämistä. EFQM- mallin 

mukaan erinomaisuus voidaan saavuttaa johtajuuden, toimintaperiaatt eiden, 

strategian, henkilöstön, resurssien sekä prosessien avulla. EFQM -mallin 

arviointi jaetaan yhdeksään eri alueeseen, joista neljä liittyy tuloksiin ja viisi 

organisaation toimintaan. Arvioinnin alueita ovat: johtajuus, strategia, 

henkilöstö, kumppanuudet, prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, 

yhteiskunnalliset tulokset ja suorituskykytulokset. Tämän avulla Westerveld  

(2003) on tutkinut menestystekijöitä, jotka ovat linkitettyinä onnistu misen 

määritelmiin. Westerveld  (2003) toteaakin, että jo aiemmin tehdyn tutkimuksen 

mukaan menestystekijöiden pohjana on rautakolmio. Tämä kolmio pitää 

sisällään kolme tekijää, joiden mukaan projekti katsotaan onnistuneeksi. Nämä 

tekijät ovat aika, budjetti sekä laatu . Myös Freeman ja Beale (1992) määrittelivät 

onnistuneen projektin samansuuntaisesti. Heidän mukaansa projekti on 

onnistunut jos se täyttää aikaan ja budjettiin liittyvät kriteerit. Projektin 

onnistuminen ei kuitenkaan aina ole näin yksinkertaista, vaan todellisuudessa 

se on paljon monimutkaisempaa. Westerveld  (2003) toteaa, että on mahdotonta 

tehdä vedenpitävää listaa, josta pystyy valitsemaan tarvittavat 

onnistumiskriteerit tietyntyyppiselle projektille. Projektit ovat erilaisia ja 

projekteilla on omanlaiset ympäristönsä, kuten  esimerkiksi koko ja 

kompleksisuus. 

 

Shenhar ym. (2001) ovat tutkineet projektin onnistumista. Shenhar ym. (2001) 

vertaavat projekteja tehokkaisiin työkaluihin, joilla tuotetaan taloudellista arvoa 

sekä kilpailuetuja. Myös projektipäällikön asemaa määritellään uutena 

strategisena johtajana, joka on vastuussa koko projektin liiketoiminnan 
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onnistumisesta. Myöskään projektin onnistumisen määritelmälle ei heidän 

mukaansa ole yhtenäistä määritelmää. Heidän mukaansa perinteisesti projektin 

onnistumista on arvioitu  ajan, budjetin ja tuloksien valossa. Shenhar ym. (2001) 

kehittelivät tutkimuksessaan moniulotteisen kehyksen , jossa käsitellään 

projektin onnistumista erilaisten ulottuvuuksien valossa. Tutkimuksessa 

selvitettiin miten erilaiset tekijät  vaikuttavat erilaisiin projekteihin. 

Tutkimuksessa tunnistettiin  neljä menestyksen ulottuvuutta: projektin 

tehokkuus, vaikutus asiakkaaseen, liiketoiminnan ja organisaation 

onnistuminen sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen. Ulottuvuuksien tärkeys 

vaihtelee riippuen ajasta ja teknologian epävarmuudesta. Shenhar ym. (2001) 

tutkimus osoittaa, että projektin onnistuminen on monesta näkökulmasta ja 

ulottuvuudesta koostuva kokonaisuus. Jotta projekti saadaan onnistumaan, 

täytyy pystyä ymmärtämään erilaisia ulottuvuuksia ja yhdistämään ne oikeisiin 

ajankohtiin. Jokaisella projektilla on oma uniikki ympäristönsä ja onnistumisen 

kriteerit ovat erilaisia. 

 

2.3 Kompetenssit ja projektipäällikkö 

Kompetenssilla tarkoitetaan henkilön kyvykkyyttä tai pätevyyttä. Liikamaa 

(2006) on määritellyt tutkimuksessaan kompetenssit yksilön ominaisuuksina, 

jotka kuvaavat henkilön toimintatapaa erilaisissa työtilanteissa. Vastaavasti 

Zwell (2000) on määritellyt kompetenssit luonteenpiireiksi ja ominaisuuksiksi. 

Kompetenssit ovat keino jakaa käyttäytyminen pieniin komponentteihin, joita 

voidaan analysoida. Kompetenssin avulla henkilö voi kuvata oman 

näkemyksensä todellisuudesta. Dulewicz & Higgs (2003) ovat listanneet 

viisitoista erilaista kompetenssia ja luokitelleet ne kolmeen  eri pääryhmään: 

älyllisiin (Intellectual), johdollisiin (Managerial) sekä tunneperäisiin 

(Emotional). Emotionaalisia kompetensseja voivat olla  esimerkiksi herkkyys tai 

sosiaalisuus. 
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Turner & Müller (2005) korostavat projektipäällikön kompetensseja ja 

johtamistyyliä tärkeänä menestystekijänä. Hyvä johtaja voi ed istää ryhmän 

toimivuutta ja tehokkuutta, mikä puolestaan edesauttaa projektin tavoitteiden 

saavuttamista ja onnistumista. Huono johtaja puolestaan voi heikentää 

projektin onnistumisen mahdollisuutta. 

 

Hyvän johtajan määrittelystä on olemassa useita tulkintoja, kuten myös 

johtamistyyleistä. Turnerin (1999) mukaan hyvällä johtajalla tulisi olla 

seitsemän ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat ongelmanratkaisukyky, 

tulostavoitteellisuus, aloitteellisuus, itseluottamus, perspektiivi, 

kommunikaatio ja neuvottelukyky. Näiden ominaisuuksien myötä hyvän 

johtajan kriteerit täyttyvät Turnerin  (1999) näkökulmasta katsottuna. 

 

Yhteenveto 

Projektille ominaisia piirteitä ovat aikataulu, budjetti ja ainutlaatuisuus. 

Tietojärjestelmäprojekti muistuttaa tavallista projektia. Eroavaisuuksia 

tavalliseen projektiin on abstrakti lopputuotos ja teknologian luoma 

epävarmuus. Projektin onnistumista arvioidaan erilaisin keinoin. Suuntaa 

antavan arvion onnistumiselle voi arvioida kolmen tekijän kautta. Jos projekti 

täyttää ajan, budjetin ja laadun puitteissa asetetut kriteerit, niin se voidaan 

mieltää alustavasti onnistuneeksi. Projektipäällikön ominaisuuksia ja kykyjä 

käsitellään kompetenssien kautta. Kompetenssit ovat luonteenpiirteitä ja 

ominaisuuksia. 
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3 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KOMPETENSSIT JA ROOLI 

3.1 Johtamisteorioita 

Viimeisimmän vuosisadan aikana on tutkittu  runsaasti johtajuutta. Johtajuutta 

voidaan tarkastella erittäin monesta näkökulmasta ja erilaisten ympäristöjen 

puitteissa. Jotta pystyttäisiin analysoimaan IT -projektissa toimivan 

projektipäällikön kompetensseja, täytyy myös tietää taustoja erilaisista 

johtamisteorioista ja mahdollisista johtamisteorioiden kytköksistä 

kompetensseihin. Nämä johtamisteoriat käsittelevät kompetentin johtajan 

ominaisuuksia ja kriteerejä erilaisista näkökulmista. Kyseiset kuusi 

koulukuntaa ovat Müllerin ja Turnerin (2007) tekemän listauksen mukaan: 

 ominaisuuksien koulukunta (the trait school) 

 käyttäytymisen koulukunta (the behavioral school) 

 epävarmuuden tai valmistautuneisuuden koulukunta (the contingency 

school) 

 karismaattisuuden koulukunta (the charismatic school) 

 tunneälyn koulukunta (the emotional intelligence school) 

 kompetenssien koulukunta (the competency school) 

 

Ominaisuuksien koulukunta on ollut hyvin suosittu  1930 ja 1940 – luvuilla. 

Kirkpatric ja Locke (1991) määrittelevät kyseisen koulukunnan perusajatuksen 

siten, että hyvillä johtajilla on tiettyjä yleisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 

motivaatio, rehellisyys, karisma ja itseluottamus. Perusajatuksen mukaan 

myöskään kyseisiä ominaisuuksia ei pysty hankkimaan vaan niiden kanssa 

synnytään. Tämän mukaan siis ihmiset ovat erilaisia, omistavat erilaisia kykyjä 

ja toiset ihmiset vain sattuvat luonnostaan olemaan parempia johtajia. Johtaja ei 

siis voi vaikuttaa omiin kompetensseihinsa, vaan niitä ovat juuri ne, mitä on 

syntymän myötä saanut. 
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Käyttäytymiskoulukunnan vuosikymmenet ovat 1940 ja 1950 – luvuilla. Blaken 

ja Moutonin (1978) mukaan koulukunnan perusajatuksen mukaan hyvä johtaja 

osaa omaksua erilaisia johtamistyylejä tai käytösmalleja. Näitä johtamistaitoja 

pystyy myös kehittämään. Tämä tarkoittaa siis sitä, että hyväksi johtajaksi 

pystyy tulemaan myös muutoin kuin syntymällä sellaiseksi. Esimerkiksi 

koulutuksella tai harjoittelulla pystyy tämän teorian valossa oppimaan uusia tai 

vahvistamaan jo osattuja kompetensseja. 

 

Epävarmuuden koulukunta vaikutti 1960- ja 1970 – luvuilla. Pääideana tässä 

tapauksessa hyvä johtaja määräytyy tilanteen mukaan. Fiedlerin (1967) teorian 

mukaan johtamistehtävään tulisi valita kyvyiltään työhön soveltuva henkilö, 

esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen (leadership) ei kannata valita asiajohtajaa 

(management).  Johtaja tulisi siis valita juuri tiettyjen kompetenssiensa mukaan, 

mitkä erityisesti soveltuvat kyseiseen IT-projektiin. 

 

1980- ja 1990 – luvuille sijoittunut koulukunta pitää sisällään kaksi tyyliä. Bass 

(1990) on määritellyt nämä tyylit transformationaaliseksi ja transaktionaaliseksi. 

Transformationaalisen johtamisen ideana on henkilöid en johtaminen ja 

transaktionaalisen puolestaan asioiden johtaminen. Transformaalisen tyylin 

mukaan projektipäällikön tulisi rohkaista ja motivoida erilaisin keinoin 

projektiryhmää ja edesauttaa sen myötä projektin onnistumista.  

 

Emotionaaliseen älykkyyteen painottuva koulukunta sijoittuu 2000- luvulle. 

Perusoletuksena johtajien älykkyys on korkealla tasolla, mutta varsinaisesti 

paremmuus erottuu juuri emotionaalisen älykkyyden kautta johtajien 
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reagoidessa erilaisiin tilanteisiin. Goleman ym. (2002) ovat jakaneet johtajan 

yhdeksäntoista kompetenssia henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin kompetensseihin.  

 

Myös kompetenssien koulukunta on 2000 – luvun koulukuntia. Koulukunnan 

mukaan hyvä johtaja hallitsee tietynlaisia kompetensseja hieman jokaisesta 

koulukunnasta. Erilaiset kompetenssiyhdistelmät toimivat erilaisissa 

johtamistilanteissa. 

 

Dulewicz & Higgs (2003), ovat listanneet viisitoista erilaista kompetenssia ja 

luokitelleet ne kolmeen eri pääryhmään: älyllisiin (Intellectual), johdollisiin 

(Managerial) sekä tunneperäisiin (Emotional) kompetensseihin. Älyllisiä 

kompetensseja ovat strateginen näkökulma, näkemykset ja mielikuvitus, 

kriittisyys ja analyyttisyys. Johdolliset kompetenssit puolestaan ovat resurssien 

hallinta, kommunikaatio, kehittäminen, vahvistaminen ja saavuttaminen. 

Emotionaalisia ovat puolestaan motivaatio, tietoisuus, herkkyys, 

vaikuttaminen, itsetietoisuus, emotionaalinen kestävyys ja intuitiivisuus. 

 

3.2 Projektipäällikön kompetenssit 

Projektipäällikön kompetenssien arvioinnissa ja analysoinnissa tarvitaan 

taustatietoa ja tutkimusta siitä, että millaiset kompetenssit ovat tarpeellisia ja 

hyödyllisiä tai vähemmän tärkeitä projektin onnistumisen kannalta. Dulewicz 

& Higgs (2003) ovat seuraavan taulukon mukaisesti ryhmitelleet erilaisia 

kompetensseja tuloksellisuuden, osallisuuden sekä sitoutumisen mukaan. 

 

TAULUKKO 1. Viisitoista johtajuuden kompetenssia ja kolme johtajuuden tyyliä 

(Dulewicz & Higgs 2003) 
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Edelliseen kuvioon pohjautuen, Turner & Müller (2005) ovat koonneet 

taulukon, jonka perusteella voidaan tarkastella erilaisten kompetenssien 

toimivuutta erilaisissa projektityyleissä (Taulukko 2).  

TAULUKKO 2. Erilaisten johtamistyylien tehokkuus erilaisissa projektityyleissä 

(Turner & Müller 2005) 

 

Esimerkiksi transformationaalinen johtamistyyli toimii sitoutumisen (engaging) 

kohdalla erittäin hyvin. Vastaavasti transformationaalinen johtamistyyli ei sovi 

tulostavoitteelliseen (goal-oriented) johtamiseen.  

 

Zwell (2000) toteaa tutkimuksessaan, että henkilöstöjohtamiseen (leadership) 

liittyvät kompetenssit ovat erittäin tärkeitä, koska niiden avulla voidaan ohjata 

ryhmän jäsenten työtä kohti organisaation tavoitteita. Myös Spencer & Spencer 
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(1993) väittävät, että henkilöstöjohtaminen voi auttaa yksilöä ja organisaatiota 

suoriutumaan paremmin tehtävistään. 

 

3.3 Projektipäällikön rooli 

Projektipäällikkö on keskeinen osa IT-projektia. Projektipäällikkö on vastuussa 

projektin suunnittelusta ja läpiviennistä. Ruuska (2004) on todennut 

tutkimuksessaan, että projektipäällikkö on operatiivinen johtaja, jonka vastuulla 

projektin onnistuminen on. Projektipäällikön on saavutettava asetetut tavoitteet 

ajan, budjetin sekä laadun puitteissa. Ruuska (2004) toteaa myös, että 

projektipäälliköllä tulee olla riittävä tieto ja tuntemus projektin kohdealueesta. 

 

Projektipäällikön rooli IT-projektissa on henkilöstöjohtaja. Projektipäällikkön 

johtamista voi tarkastella eri teorioiden valossa. Tällaisia teorioita ovat muun 

muassa transaktionaalinen- ja transformationaalinen johtaminen, 

muutosjohtaminen ja syväjohtaminen. Mätäsahon (2010) mukaan 

projektipäällikölle sopii juuri tietojärjestelmäprojektien kohdalla 

transformationaalinen johtamistyyli. Mätäsaho toteaa projektipäällikön roolin  

olevan varsinkin tietojärjestelmäprojektissa alaisten motivointia ja innostamista. 

Projektipäällikön tulisi pystyä kannustamaan, rohkaisemaan , innostamaan ja 

haastaa alaisiaan, jotta saavutettaisiin projektille asetettuja tuloksia.  

 

Erilaisissa projekteissa projektipäällikön tehtävät ja roolit vaihtelevat. Liikamaa 

(2006) toteaa tutkimuksessaan, että projektipäälliköltä vaaditaan osaamista sekä 

asioiden (management) että henkilöiden (leadership) johtamiseen. 
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Yhteenveto 

Erilaisten kompetenssien kirjo on hyvin laaja. Kompetensseja tuntuisi olevan 

sekä henkisiin että fyysisiin ominaisuuksiin viittaavia. Varsinkin 

kompetenssien koulukunnassa listatut viisitoista erilaista kompetenssia jaettuna 

kolmeen pääryhmään, viittaa siihen, että tiettyjä kompetenssityyppejä pystyy 

kehittämään harjoittelulla. Tiettyjä kompetenssiryhmiä ei joko pysty 

kehittämään tai kehitys ei juuri vaikuta kompetenssin tasokkuuteen. Johdollisia 

tai älyllisiä taitoja pystyy kehittämään harjoituksen ja kokemuksen myötä. Jos 

verrattaisiin samanlaista kehitystä ja kokemusta joihinkin emotionaalisiin 

kompetensseihin, kehitys ei välttämättä ole aivan yhtä merkittävää. 

Emotionaaliset kompetenssit ovat sellaisia kompetensseja, joita ei välttämättä 

pysty kehittämään. Esimerkkinä voisi ajatella karismaattisuutta tai tunnepuolen 

kompetensseja. Henkilö voi kyllä yrittää parantaa esimerkiksi karismaa, mutta 

jos henkilöllä ei alun perinkään ole ollut karismaa kovin paljoa, ei harjoituksella 

ole merkittävää vaikutusta. Tunneälyn puolesta voi sanoa lähes samaa. Jos 

henkilö ei omaa tunneälyn taitoja, harjoittelulla pääsee luultavasti hipaisemaan 

vain pintaa. Henkilö saattaa oppia tunnistamaan tiettyjä eleitä tai katseita, 

mutta toiminta ei ole ollenkaan sujuvaa ja näin ollen tunneälyn kompetenssit 

eivät kehity kovinkaan paljoa harjoittelemalla. Toiset henkilöt ovat syntyessään 

paljon karismaattisempia tai tunneälyltään vahvempia. 

 

Eroavaisuuksia koulukuntien ja eri teorioiden välillä esiintyy jonkin verran ja 

koulukunnat suosivat oman aikakautensa trendejä johtamisteorioiden saralla. 

Nykypäivää lähetessä koulukuntien pääpaino on siirtynyt karismaattisesta, 

muottiin syntyneestä johtajasta, monipuoliseen ja monitaitoiseen johtajaan. 

Nykypäivänä suositaan siis johtajaa, joka hallitsee useita erilaisia osa -alueita 

kompetenssien osalta ja pystyy mukautumaan mahdollisimman hyvin erilaisiin 

tilanteisiin sekä ympäristöihin. 
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4 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VAIKUTUS PROJEKTIN 

ONNISTUMISEEN 

Projektipäällikkö on projektin onnistumisen kannalta tärkeässä avainasemassa. 

Mätäsaho (2010) on tutkimuksessaan todennut, että tietojärjestelmäprojektin 

johtaminen ja varsinkin henkilöstöjohtaminen on projektin kriittinen 

menestystekijä. Varsinkin tietojärjestelmäprojekteissa projektipäällikön tulee 

hallita laaja valikoima kompetensseja sekä osata myös tunnistaa ja soveltaa 

kyseisiä kompetensseja ja hyödyntää niitä oikeantyylisissä projekteissa  ja 

projektien ympäristöissä. Wateridgen (1998) mukaan tiettyjen projektiin 

sopivien kompetenssien omaamisen ja hyödyntämisen myötä  oikeissa 

tilanteissa ja ympäristöissä tietojärjestelmäprojektin saa ohjattua 

menestyksekkäästi onnistuneena loppuun asti. 

 

Henkilöstöjohtamista voidaan pitää yhtenä tietojärjestelmäprojektin kriittisenä 

menestystekijänä. Tämän myötä myös projektipäällikkö, joka on 

henkilöstöjohtamisen suhteen avainasemassa, on erittäin tärkeä osa projektin 

onnistumisen kannalta. Mätäsaho (2010) toteaa tutkimuksessaan, että 

henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa tietojärjestelmäprojektin 

onnistumiseen. Projektipäälliköllä on mahdollisuus vaikuttaa projektin 

lopputulokseen. Projektipäällikkö voi vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti 

projektiryhmän toiminnan tehokkuuteen. Positiivisia keinoja on Mätäsahon 

(2010) mukaan muun muassa sitouttaminen, palkitseminen, vallan ja vastuun  

jakaminen sekä kannustaminen. Mätäsaho painottaa, että projektipäällikön 

tulee varmistaa, että projektiryhmällä on mahdollisuus työskennellä rauhassa ja 

täysipainoisesti annetun projektitehtävänsä parissa. Mätäsaho (2010) väittää 

myös, että tietojärjestelmäprojektin projektipäällikön osaamiseen kuuluu  myös 

projektiryhmän valinta. Projektiryhmän on oltava osaamiseltaan ja projektin 

osa-alueilta tarpeeksi pätevä. 
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Kompetenssien lisäksi projektipäällikön tulee hallita myös erilaisia 

johtamisteorioita, joita soveltaa. Mätäsaho (2010) toteaa myös, että aivan kaikki 

johtamisteoriat eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia 

tietojärjestelmäprojekteihin. Varsinkin transformationaalinen johtaminen ja 

syväjohtaminen soveltuvat tietojärjestelmäprojektiin. Nämä johtamisteoriat 

ovat hyviä tietojärjestelmäprojekteihin siksi, että kyseisissä projekteissa on 

keskeisesti esillä viestintä ja luottamus sekä pehmeä vallankäyttö. 

 

Belassi & Tukel (1996) ovat selvittäneet tutkimuksessaan kriittisiä 

menestystekijöitä, jotka vaikuttavat projektin onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen (Kuva 1). Belassi & Tukel (1996) ovat ryhmitelleet erilaisia 

faktoriryhmiä ja merkanneet niiden suhteita ja riippuvuuksia projektin eri osien 

välillä. Esimerkiksi Projektipäällikköön liittyviä faktoreita  on listattu  ja 

yhdistelty toisiin faktoriryhmiin, jotka liittyvät projektin onnistumiseen tai 

epäonnistumiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös menestystekijöitä, jotka 

liittyvät projektipäällikköön. Projektipäällikköön liittyvät menestystekijät ovat 

Belassin & Tukelin (1996) mukaan; kyky delegoida auktoriteettia, kyky 

sovitella, kyky koordinoida, roolin ja vastuun omaksuminen, kompetenssit, ja 

omistautuneisuus. 
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KUVA 1. Kriittiset menestystekijät projektissa (Belassi & Tukel 1996) 
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Useat eri tutkijat (Choudhury 1988, Dulewicz & Higgs 2003, Liikamaa 2006, 

Mätäsaho 2010, Shenhar 2001, Turner 1999, Turner & Müller 2005, Wateridge 

2008, Westerweld  2003) ovat listanneet erilaisia projektipäällikön kompetensseja 

ja projektin onnistumisen kriteerejä. Kompetenssien ja kriteerien pohjalta 

kootun taulukon (Taulukko 3) perusteella pystytään näkemään, että mitkä 

projektipäällikön kompetenssit liittyvät projektin onnistumisen kriteereihin. 

Taulukon perusteella projektin johtamiseen ja läpivientiin liittyvät 

kompetenssit ovat keskeisiä.  
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TAULUKKO 3. Projektin onnistumisen tekijöitä ja projektipäällikön kompetensseja (Choudhury 1988, Dulewicz & Higgs 2003, 

Liikamaa 2006, Mätäsaho 2010, Shenhar 2001, Turner 1999, Turner & Müller 2005, Wateridge 2008, Westerweld  2003) 

 

Projektin onnistumisen tekijöitä  Projektin onnistumiseen liittyviä projektipäällikön kompetensseja  

aikataulu  (Ruuska 2004) 

budjetti (Ruuska 2004) 

laatu  (Ruuska 2004) 

johtamistyyli (Mätäsaho 2010) 

projektin tarkoitus (Shenhar 2001) 

organisointi (Dulewicz & Higgs 2003) 

asiakastyytyväisyys (Shenhar 2001) 

resurssit (Dulewicz & Higgs 2003) 

projektin tavoitteet (Choudhury 1988) 

epävarmuus (Choudhury 1988) 

tuottavuus (Shenhar 2001) 

projektin koko (Westerweld  2003) 

projektin alan tuntemus (Ruuska 2004) 

kommunikaatio (Turner 1999) 

viestintä (Mätäsaho 2010) 

suunnittelukyky, visio (managerial) (Dulewicz & Higgs 2003) 

suunnittelukyky, visio (managerial) (Dulewicz & Higgs 2003) 

kriittisyys, mielikuvitus ja visio (managerial/ intellectual) (Turner & Müller 2005) 

henkilöstöjohtaminen, herkkyys (managerial/ emotional) (Liikamaa 2006) 

sisäistäminen (intellectual / managerial) (Shenhar 2001) 

suunnittelukyky (hallinnollinen sekä älyllinen) (Dulewicz & Higgs 2003) 

sosiaalisuus, avoimuus, viestinnällisyys (emotional/ managerial) (Mätäsaho 2010) 

hallinnollisuus, suunnittelukyky, organisointi (managerial/ intellectua) (Dulewicz & Higgs 2003) 

sisäistäminen, saavuttaminen (managerial/ intelligence) (Shenhar 2001) 

tehtäväosaaminen, kriittisyys (managerial/ intellectual) (Liikamaa 2006) 

liiketoiminta, visio (managerial) (Shenhar 2001) 

kriittisyys (intellectual) (Dulewicz & Higgs 2003) 

tehtäväosaaminen, älykkyys (intellectual) (Liikamaa 2006) 

sosiaalisuus, ulospäin suuntautuneisuus (emotional) (Mätäsaho 2010) 

sosiaalisuus, avoimuus (emotional) (Liikamaa 2006) 
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Yhteenveto 

Kompetenssien perusteella oikein valittu , oikeaan IT - projektiin sovitettu 

projektipäällikkö on tehokas kriittinen menestystekijä projektin onnistumisen 

kannalta. Vastaavasti väärällä perusteella valittu  projektipäällikkö heikentää 

projektin onnistumisen mahdollisuuksia. Henkilöjohtamisen taidon osaava, 

kompetentti projektipäällikkö edesauttaa siis projektin onnistunutta läpivientiä.  

Projektipäällikön tulee hallita erilaisia kompetensseja projektin johtamisen sekä 

hallinnan osalta. Henkilöstöjohtamisen merkitystä ei voi kuitenkaan unohtaa, 

sillä useat osa-alueet pitävät sisällään henkilöiden välistä interaktiota. 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Projekti on erittäin monimutkainen ja moniu lotteinen ympäristö. Projektilla on 

myös oma uniikki ympäristönsä ja tästä syystä täysin samanlaisia projekteja ei 

ole. Tutkimuksen mukaan onnistuneen projektin läpiviemiseksi tarvitaan tietoa 

ja kokemusta erilaisista projektien aloista. Lisäksi projektipäällikön tulee olla 

kompetentti. Projektipäällikön täytyy myös tietää millaisissa tilanteissa 

hyödyntää tiettyjä kompetensseja. Varsinkin emotionaaliset ja älylliset 

kompetenssit ovat olleet vahvasti esillä. Jotta projektia ja sen onnistumista 

pystytään arvioimaan, tarvitaan tiettyjä kriteerejä ja tavoitteit a, joiden 

perusteella onnistumista voidaan määrittää. Arviointi ja vertailu  erilaisten 

projektien välillä voi olla hankalaa, sillä jokaisella projektilla on omat 

kriteerinsä ja ympäristönsä. Projekti kuitenkin alustavasti luetaan 

onnistuneeksi, jos se täyttää aikaan, budjettiin ja laatuun liittyvät kriteerit. 

Tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen voidaan ottaa kriteereiksi myös 

lopputuotoksen toimiminen, asiakastyytyväisyys ja rahallinen hyöty.  

 

Projektipäällikkö pystyy edesauttamaan projektin onnistumisen mahdollisuutta 

tiedostamalla ja kehittämällä erilaisia kompetensseja ja omaksumaan niiden 

ulottuvuudet.  Tietojärjestelmäprojektissa projektipäällikön kompetenssit 

painottuvat henkilöstöjohtamiseen, mutta myös hallinnolliset kompetenssit 

ovat tärkeitä. Erilaisten kompetenssien lisäksi projektipäällikkö voi hyödyntää 

erilaisia projektinhallintaan liittyviä työkaluja ja välineitä. Tämän lisäksi 

projektipäällikön on hyvä tietää mahdollisimman paljon projektin alasta. 

Esimerkiksi jos IT -projektin kohteena on tietynlainen ohjelmisto suurelle 

metsätalousyritykselle, niin alan tuntemus edesauttaa projektin suunnittelua ja 

lisää projektipäällikön tietotaidon kautta projektin onnistumista. 
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Projektipäällikön vaatimuslistan kasvaessa voisi ajatella, että projektien luonne 

on suuntautumassa tietynlaisen projektipäällikön valintaan. Projektin 

onnistumisen varmistamiseksi saatetaan alkaa haluamaan projektipäällikköä, 

joka taitaa tietyt kompetenssit ja tietotaidon. Tämän myötä erilaisten projektien 

ympäristöjä, vaatimuksia ja onnistumisia sekä epäonnistumisia tulisi tutkia 

lisää. Lisätutkimuksen myötä saataisiin  lisää tietoa siitä, että mitkä faktorit ja 

menestystekijät ovat vaikuttaneet projektiin ja millä tavalla. Tämän avulla 

pystyttäisiin valitsemaan tehokas ja kompetensseiltaan parhaiten sopiva 

projektipäällikkö tietyntyyppiselle projektille. 
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