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Lukijalle
Usein sekä suurissa että pienemmissä projekti- ja hankekokonaisuuksissa keskity-
tään teknologioihin, arkkitehtuuriin ja järjestelmiin. On kuitenkin muistettava, että jo-
kaisen onnistuneen uudistuksen mahdollistavat sen parissa työskentelevät ihmiset. 

Kun jokainen projektiin osallistuva henkilö onnistuu omassa roolissaan, on koko pro-
jektilla erinomaiset onnistumisen edellytykset. Projektijohtaminen on keskeisessä 
roolissa projektin ihmisten onnistumisen mahdollistajana.

Tässä oppaassa kerromme konkreettisin esimerkein tutkimuksemme ”Merkityk-
selliset projektit onnistuvat paremmin” tuloksista. Kerromme myös, miten projektin 
omistajana, ohjausryhmän jäsenenä tai projektinjohtotehtävissä voit käytännössä 
vaikuttaa työn merkityksellisyyteen sekä projektin hyvään tunneilmapiiriin ja siten 
edesauttaa projektiesi onnistumista. 

Peräti	 91	 %	 projektiammattilaisista	 oli	 sitä	 mieltä,	
että	merkitykselliset	projektit	onnistuvat	paremmin. 

91 %
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Merkitykselliset projektit onnistuvat parhaiten

Mistä merkityksellisyyden kokemus syntyy?

Merkityksellisyyden kokemuksella on olennainen vaikutus ICT-projektien onnistumi-
seen. Tätä käytännön kokemustamme vahvisti syksyllä 2021 toteuttamamme sel-
vitys, jossa yhteensä 257 ICT-projektiammattilaista kertoi näkemyksiään merkityk-
sellisyyden vaikutuksista projektien onnistumiseen.

Toisin kun yleisesti ajatellaan, merkityksellisyyden kokemus ei vaadi välttämättä mi-
tään suurempaa yhteiskunnallista päämäärää tai yksittäistä isoa missiota, vaan pro-
jektityön merkityksellisyys on monen tekijän summa. 

Selvityksemme osoitti, että merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavat hyvinkin 
pienet asiat. Paneudumme niihin seuraavaksi.

MITEN VOIN
OLLA AVUKSI?

PROJEKTIN 
TARKOITUS
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Sanoita projektin tarkoitus selvästi

Kun kysyimme, mikä on vastaajan mielestä tärkein merkityksellisyyden kokemuk-
seen vaikuttava tekijä projektien onnistumisen kannalta, yksi asia nousi ylitse mui-
den: syy projektin olemassaololle on selvä. Tämä mainittiin kaikkein tärkeimmäk-
si merkityksellisyyden tekijäksi vastaajien taustamuuttujista riippumatta. Niin ikään 
runsaasti mainintoja sai projektilla tavoiteltujen hyötyjen selkeys.

Jos nämä kaksi kysymystä jäävät ilman selkeää vastausta, on sinun vaikea synnyt-
tää innostuksen ilmapiiriä. Muutosvastarintaa saattaa esiintyä herkästi, jos ainoa 
ymmärrettävissä oleva syy projektille on yhteiskunnan tai liiketoiminnan tarpeen sa-
nelema pakko. Tämä puolestaan lisää projektin epäonnistumisen riskiä.

Syy projektin olemassa oloon oli selvä3,91

Projektilla tavoitellut hyödyt olivat selvät3,83

Omaa osaamista oli mahdollista 
hyödyntää3,78

Ihmiset saivat auttaa toisiaan3,76

Ihmisten työtä arvostettiin3,69

Vastauksien keskiarvo.
N=188

4 = samaa mieltä
1 = eri mieltä

Onnistuneiksi koetuissa projekteissa tekemisen tarkoitus 
oli selvä.

Tylsin on projekti, 
joka ei tunnu 

merkitykselliseltä 
eikä vaikuttavuus 

ole tiedossa.

”
Miksi motivoitua, 

jos päämäärä 
ei ole selvä.

”
Oppaassa käytetyt lainaukset ovat avoimia vastauksia tekemääm-
me ”Merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin” -kyselyyn.
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Varmista työn mielekkyys ja hyödynnä osallistujien 
osaamista

Projektin olemassaolon syyn ja projektilla tavoiteltavien hyötyjen jälkeen lähes yh-
tä tärkeäksi merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavaksi tekijäksi tutkimuksen 
vastaajat kokivat työn mielekkyyden. 

Oma työ projekteissa koetaan mielekkääksi muun muassa silloin, kun asiantuntija
 
• saa hyödyntää omaa asiantuntemustaan

• voi auttaa kollegoitaan

• saa itsekin tarvittaessa apua

• kokee, että tiimissä vallitsee arvostuksen ilmapiiri.

Kukaan meistä ei halua tehdä työtä, jota ei koe mielekkääksi ja merkitykselliseksi. 
Sanomattakin on selvää, että mielekäs työ motivoi ja innostaa parhaimmillaan an-
tamaan itsestään vielä vähän enemmän. 

Siksi onkin jossain määrin kummastuttavaa, että projektien merkityksellisyydestä 
puhutaan niin vähän. Useammin puheissa esiintyvät piinkovat ja raudanlujat projek-
tijohtajat, joilla on pokkaa käskyttää ja paimentaa fiiliksestä välittämättä. Tätä tapah-
tuu siitäkin huolimatta, että juuri mielekkyys on yleisesti tunnettu työn imua vahvis-
tava osatekijä. Siksi paneudummekin seuraavaksi projektin fiilikseen ja siihen, miten 
sen kautta voi vaikuttaa projektin onnistumiseen.

Olemassaolon syyn tietäminen 
parantaa sitoutumista projektiin 
ja sen tavoitteisiin, kun ymmär-

tää miksi projekti on tärkeä, 
merkityksellinen ja hyödyllinen. 
Osaa tarttua oikeisiin kysymyk-

siin ja asioihin.

”

On ymmärrys, miksi 
projekti tehdään – se 

motivoi tekemään 
kunnolla.

”
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Panosta vuorovaikutukseen ja tunneilmapiiriin

Aikaisemmin mainittujen teemojen lisäksi merkityksellisyyteen vaikuttavat muun 
muassa
  
• työn arvostus

• omien vahvuuksien hyödyntäminen

• projektin yhteistyö ja vuorovaikutus. 

Selvityksessämme suurimmat erot onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi koetuissa pro-
jekteissa olivat juuri ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus mää-
rittää, minkälainen tunneilmapiiri projektissa vallitsee. Lisäksi se vaikuttaa kaikkein 
eniten muihin merkityksellisyyden tekijöihin.

Tämä tieto saattaa herättää monenlaisia ajatuksia. Yhtäältä avoin vuorovaikutus ei 
ole ”salatiedettä”, ja projektin voi viedä onnistuneesti läpi ihan perinteisin vuorovai-
kutustaidoin. Toisaalta, jos organisaation kulttuuriin liittyy haasteita, heijastuvat ne 
väistämättä projektien onnistumisen mahdollisuuksiin.

Vallitsi avoin vuorovaikutus

Vallitsi hyvä yhteishenki

Ihmisten työtä arvostettiin

Työtavat, työkalut ja/tai 
käytännöt olivat innostavia

0 %  25 %  50 %  75 %  100 %

Onnistuneiksi koetut projektit
Epäonnistuneiksi koetut projektit

Suurimmat erot onnistuneiksi ja epäonnistuneiksi koettujen 
projektien välillä olivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
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Tunnista tunteista kumpuavat hiljaiset signaalit ajoissa

Hiljainen signaali on ensioire nousevasta asiasta, jonka vaikutus projektin onnistu-
miseen voi olla tulevaisuudessa merkittävä. Etäaikana hiljaisia signaaleja on selväs-
ti vaikeampaa lukea ja tunnistaa ihmisten välisen kommunikaation ollessa tekno-
logiavälitteistä. Näemme toistemme ilmeitä ja eleitä harvemmin kuin kasvokkain ja 
voidaankin sanoa, että hiljaiset signaalit ovat etäaikana yhä hiljaisempia.

Fiilismittaukset projekteissa ovat hyvä työkalu heikkojen signaalien seurantaan. Ne 
myös madaltavat kommentoinnin ja palautteen antamisen kynnystä myös heille, jot-
ka eivät ole luonteeltaan niin ulospäin suuntautuneita. Projektin fiiliksen lasku enna-
koi tulevia ongelmia, sillä fiiliksen vaikutus omaan työhön alkaa näkyä jo ennen kuin 
sitä tulee välttämättä puettua sanoiksi muille. 

Puutu ajoissa

Tyypillisessä tarinassa projektin jotkut henkilöt tuntuvat hukkuvan aiempiin tehtä-
viin. Halu uskotella viimeiseen asti itselle ja muille, että tehtävistä suoriutuminen on 
mahdollista, on tunnollisimmilla projektin jäsenillä vahva. Tilanne eskaloituu, fiilis 
laskee yhä alemmaksi ja työteho sitäkin alemmaksi. Lopulta päivämäärä umpeu-
tuu ja vahinko ehtii tapahtua.

Kerrannaisvaikutuksena vaikeneminen on aiheuttanut ketjureaktion ja monen muun 
projektin osa-alueen viivästymisen. Säännöllisellä fiilismittauksella olisi voinut huo-
mioida tämänkin heikon signaalin, jolloin fiiliksen laskun syyt olisi voitu selvittää ja 
ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ajoissa.

Korkea motivaatio 
moninkertaistaa 

yrittämisen ja 
vaikeuksien 

siedon.

”
Merkityksellinen hanke 

motivoi enemmän. 
Siihen on helppo sitoutua, se 

suorastaan ”imee mukaansa”. 
Siinä on helpompi 

saavuttaa flow-efekti. 

”
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Fiilismittari auttaa seuraamaan projektin merkityksellisyyteen vaikuttavia asioita: 
esimerkiksi projektin tavoitteiden ja roolituksen selkeyttä, resursoinnin, yhteistyön 
ja vuorovaikutuksen toimivuutta. Fiilismittariin kannattaa valita yksinkertaiset kysy-
mykset: mieti, mitä haluat mitata ja mikä on tavoitetaso. Olemme käyttäneet fiilik- 
sen mittaamisessa esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: 

Fiilis	ja	yhteishenki 

• Onko sinulla hyvä fiilis tässä projektissa? 

• Mitä tiimi tarvitsee, jotta yhteistyö ja projekti onnistuvat? 

Sitoutuminen 

• Uskotko projektin onnistumiseen? 

• Oletko sitoutunut projektin tavoitteisiin? 

Projektin	merkityksen	ja	roolin ymmärtäminen 

• Ovatko projektin tavoitteet sinulle kirkkaat ja selvät? 

• Tiedätkö oman roolisi ja mitä sinulta odotetaan projektissa? 

Resurssit	ja	jaksaminen 

• Onko sinulla riittävästi aikaa projektille? 

• Saatko tukea riittävästi?

• Mitä tarvitset, jotta projekti onnistuu osaltasi? 

• Mitä esteitä tai riskejä tunnistat ja haluaisit nostaa esille?

Tärkeää on, että toteutat fiilismittauksen projektin aikana useammin, jotta havait-
set mahdolliset muutokset vastauksissa. 

Esimerkki kuukausittaisesta fiilismittarista

Minulla on 
hyvä fiilis

Olen innostunut 
työstäni

Meillä on hyvä 
yhteishenki

Työmääräni ja 
kuormitukseni 
on toivomallani 

tasolla

Saan tukea 
työhöni tarpeeni 

mukaisesti

3,1

3,3

3,8

3,4 3,5

4 = samaa mieltä

3 = osittain samaa mieltä

2 = osittain eri mieltä

1 = eri mieltä

Tavoitetaso

4

3

2

1

0

Tunneilmapiirin ja merkityksellisyyden kokemuksen mittaaminen
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Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin

On tärkeää, että otat yksittäisetkin heikot signaalit puheeksi projektissa. Toimenpi-
teitä tilanteen parantamiseksi voit pohtia joko yksittäisen henkilön tai avoimesti ko-
ko tiimin kanssa yhdessä.

TunneiImapiirin luominen ja ylläpitäminen:  
muista kiittää ja kannustaa 

Työn arvostaminen on yksi merkityksellisyyteen vaikuttava tärkeä tekijä. Arvostus 
tai sen puute voi vaikuttaa projektin tunneilmapiiriin joko positiivisella tai negatiivi-
sella tavalla. 

Positiivisen palautteen antaminen ja kannustaminen eivät aina ole aktiivinen osa 
suomalaista työpäivää. Projektinhallinnassakin keskitytään usein riskien välttämi-
seen ja korjaavan palautteen antamiseen, jotta suunnitelmat pitäisivät. Aina projek-
tit eivät syystä tai toisesta pääse maaliin suorinta reittiä. On syy missä tahansa, eni-
ten asia harmittaa projektin jäseniä. Jokainen heistä haluaa projektin onnistuvan. 

Usein kiittäminen muistetaan projektin päätyttyä, ja hyvä niin. Kiitoksen ei kuiten-
kaan tarvitsisi odottaa projektin päättymistä tai rajoittua vain päättymisajankohtaan. 
Matkan varrella pienetkin asiat ansaitsevat kiitoksen.

Kiittäminen edesauttaa hyvän tunneilmapiirin jatkumista ja jatkamaan ponnisteluja 
myös projektin hankalissa vaiheissa. Siksi antamasi kannustaminen ja kiitos pon-
nisteluista on tärkeää erityisesti haasteiden hetkellä.

Projektin henkilöitä 
pitäisi muistaa kiittää  
heidän ponnisteluis-

taan jo matkan varrella 
ja erityisesti projektin 

päättyessä.

”

Joku sanoi joskus, että 
kiitos on semmoinen 

mukavasti kutkuttava 
rapsutussana ja minusta 
se on mukavasti sanottu.

”



11

Tunneilmapiiri kiinnostaa myös projektisalkkua ja 
ohjausryhmää 

Tunneilmapiiri ei ole pelkästään projektin asia, vaan sillä on merkitystä koko projek-
tisalkun kannalta. Projektit ovat kytköksissä toisiinsa, useimmiten erityisesti resurs-
siriippuvuuksien kautta. Projektikytkösten takia on tärkeää ottaa fiilismittari tavoite-
tasoineen mukaan myös salkkuseurantaan yhtä lailla kuin muutkin tavoitemittarit. 

Jos salkussa on fiilismittariltaan huonon keskiarvon projekteja, on syytä olla kiin-
nostunut salkkua myöten, mikä projekteilla on hätänä ja kuinka näitä projekteja tu-
etaan. Onko tarvetta peräti salkkutason tukitoimenpiteisiin? 

Fiilismittarin ilmi tuomien heikkojen signaalien ja niihin liittyvien riskien toimenpi-
teet kuuluvat yhtä lailla sekä projektipäällikön, ohjausryhmän että salkun säännöl-
liselle agendalle.

Esimerkki projektisalkun fiilismittarista

Fiilismittari projektisalkussa voi paljastaa mikä 
projekti	vaatii	lähempää	tarkastelua. 

Projekti 1 Projekti 2 Projekti 3 Projekti 4 Projekti 5 Projekti 6

Niin kauan kuin 
projektit toteutetaan

 ihmisvoimin, on projek-
tien onnistuminen 

riippuvainen 
ihmisistä. 

”
Kukapa ei olisi 

mieluummin työssä, 
jossa ihmisistä ja 

heidän hyvin-
voinnistaan 
välitetään?

”

4

3

2

1

0

Tavoitetaso

4 = samaa mieltä

3 = osittain samaa mieltä

2 = osittain eri mieltä

1 = eri mieltä

Kysymys: Minulla on hyvä fiilis
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Yhteenveto
Varmista projektin merkityksellisyys näiden vinkkien avulla:

• Kuvaa projektin tavoiteltu lopputulema, projektin olemassaolon syy ja sen mer-
kitys selkeästi.

• Kuvaa kaikki projektilla tavoiteltavat hyödyt.

• Varmista, että jokaisella ohjausryhmän jäsenellä on sama käsitys projektin ta-
voitteista ja tavoitelluista hyödyistä.

• Varmista, että myös projektijohtaja jakaa yhteisen merkityksen.

• Varmista, että ohjausryhmällä on aito kyvykkyys antaa projektille täysi tuki.

• Pyri löytämään projektiin henkilöt, joilla on oikeasti resursseja ja mahdollisuus 
työskennellä projektin hyväksi.

• Panosta työn mielekkyyteen ja tue projektitiimin mahdollisuutta työskennellä 
juuri omien vahvuuksien kautta.

• Varmista, että keskinäiselle avunannolle ja sparrailulle on otollinen ilmapiiri.

• Varmista, että koko organisaation työkulttuuri tukee avointa ja arvostavaa vuo-
rovaikutusta.

• Saa myös heikot signaalit kuuluviin.

• Kannusta haasteissa, ota kiittäminen tavaksi.



Lopuksi
Kun ihmiset voivat projekteissa hyvin ja tunnistavat työnsä merkityksellisyyden, saavuttavat 
projektit niille asetetut tavoitteet varmimmin. Kun kiinnität tähän huomiota järjestelmällisesti, 
vahvistat ICT-projektien onnistumista ja sitä kautta koko organisaatiota.

Vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin panostaminen sekä projektitiimiläisten vahvuuksiin keskitty-
minen ovat pieniä tekoja, jotka kantavat yllättävänkin pitkälle.

Jos haluat keskustella asiantuntijamme kanssa lisää merkityksellisyyden vahvistamista pro-
jekteista, varaa meiltä maksuton sparraustuokio osoitteessa kumura.fi/tapaaminen.

Koska projektien kuuluu onnistua

Kumura Oy | kumura.fi

Adapro | adapro.fi

https://kumura.fi/tapaaminen/
https://kumura.fi
https://www.adapro.fi



