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Kanava 

Lähettäjä                                    Sanoma                               Vastaanottaja   

Palaute 
  

    Häiriöt   

     Prosessimalli dominoi edelleen projektiviestintää 

  Viestintä on paljon muutakin kuin informaation välittämistä A:lta B:lle.  

A B 

Viestinnän teorioiden kehittyminen: 

-  Matemaattinen informaatioteoria  pack and deliver (lääkeruiskumalli) 

-  Merkityksenantoteoriat ja semioottiset mallit  sense making (otetaan tolkkua) 

-  Yhteisöllistäminen ja rituaalimallit  me-henki ja yhdessä oppiminen (tiimin koheesio) 



 Tulosviestinnän mallin soveltaminen projektijohtamiseen 
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Operatiivinen 
viestintä 

Markkinoiva 
viestintä 

Uutisoiva viestintä 
Ulkoiset VIP-listat 

Perusteleva viestintä 
Sisäiset TOP-listat 

Iso kuva 

Tiedon jakaminen 

Työviestintä 

Maineen hallinta 

    Mitä radikaalimpi muutos, sitä enemmän viestintään kannattaa panostaa. 

Puskaradio 

Asiantuntija-
verkostot 

Spontaani 
asiakas-

yhteistyö 

Henkilö-
lähiverkot 

Soveltaen Åberg 1989 ja 2005 
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                Sidosryhmien aseman määrittäminen 

   Ilman stakeholder-analyysiä projektin viestintää ei voi suunnitella. 

 
Pidä silmällä 

Marginaaliryhmä 

Pidä tyytyväisenä 

Sekundääriryhmä 

 

Pidä lähellä 

Primääriryhmä 

 

 
Pidä tietoisena 

Sekundääriryhmä 

Valta 

Kiinnostus 

Passiivinen 

viestintä 

Aktiivinen 

viestintä 
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              Projekti pitää nähdä lopputulostaan laajemmin 

Loppu-

tulos 

Lopputuloksen 

sisältö 

Projektin rajaus 

Lopputuloksen 

ominaisuudet 

Käyttäjätyytyväisyys 

Lopputuloksen 

merkitys 

organisaatiolle 

Lopputuloksen 

tuottamat 

hyödyt 

Operatiivinen toiminta Strategiset päämäärät 

 Viestintä ampuu tyhjiin, jos kohderyhmän odotuksia ja taustoja ei tunneta. 

Haluttu muutos 
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                        Epäonnistunutta viestintää 

          Sanoman tulkinnan määrää vastaanottaja eikä lähettäjä. 

Electrolux: 

”Nothing sucks like Electrolux” 

(huumori on taitolaji) 

Nokia 5110: 

”Jedem das Seine” 

(teksti Buchenwaldin keskitysleirin rautaovessa) 

General Motors: 

”Chevrolet Chevy Nova” 

(esp. no va = ei kulje) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Gate_KZ_Buchenwald.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lux_vacuum.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:1962_Chevy_II_Nova_Conv%27t.jpg
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                        Viestinnän jäävuorimetafora 

Tilannetekijät 

Soveltaen Väliverronen, Åberg 2006 

Sanomien vaihdannan taso 

-  ”sanakirjamääritelmä” 

-  merkin ja kohteen suhde 

-  lähettäjäkeskeinen 

 

Yksilöllisen tulkinnan taso 

-  subjektiivinen sivumerkitys 

-  merkin ja käyttäjän suhde 

-  vastaanottajakeskeinen 

 

Yhteisöllisen tulkinnan taso 

-  intersubjektiivinen sivumerkitys 

-  merkin ja kulttuurin suhde 

-  kontekstikeskeinen 

 

Äitiys suomalaisessa 

yhteiskunnassa 

Oma äiti 

Äiti = nainen, joka on synnyttänyt lapsen 

    Sanakirjamääritelmän tarkentaminen ei välttämättä paranna viestinnän tehokkuutta. 
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                      eli näkyvän ja hiljaisen tiedon yhdistelmistä jostakin 

 

 

 

 

 
  Arkkityyppi = taipumus muodostaa mielikuvia jostakin aiheesta. 

             Merkitys muodostuu assosiaatioketjuista 

MAD-lehden pilakuva 
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                       Hiljainen tieto – tacit knowledge 

      Hiljainen tieto siirtyy ihmiseltä toiselle vain yhdessä tekemällä. 

1. Matsushitan Home Bakery -leipäkone tuli markkinoille 1987 

2. Edeltänyt pilottiversio paistoi reseptin mukaan, mutta tulos oli kehno 

3. Tuotekehitysponnistuksista huolimatta leivästä ei saatu kelvollista 

4. Osakan kansainvälinen hotelli oli tunnettu hyvästä leivästään 

5. Projektista lähetettiin insinööri hotellille mestarileipurin oppiin 

6. Avainasiaksi paljastui taikinan vaivaamistekniikka 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Breadmaker.jpg
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                   Projektin viralliset viestintäkanavat 

Ohjausryhmän kokoukset 

Projektipalaverit 

Suunnitteluistunnot 

Dokumentit ja suunnitelmat 

Koulutusmateriaalit 

Käyttöohjeet 

Tilannekatsaukset 

Muistiot 

Projektitiedotteet 

Tiedotustilaisuudet 

Tietoiskut 

Koulutustilaisuudet 

Asiakaslehdet     

Uutiskirjeet 

Henkilöstötiedotteet 

  Muulla viestinnällä ei ole merkitystä, ellei baseline-viestintä ole kunnossa.  

Sähköposti             

Intranet              

Sähköinen projektikansio 
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                                 Viestintäfoorumit 

    Mitä foorumeilla tapahtuu 

-  foorumi on avoin paikka, jossa ihmiset kohtaavat ja tapaavat muita ihmisiä 

-  puhutaan tärkeistä ja vähemmän tärkeistäkin asioista (sosiaalinen viestintä) 

-  tieto vaihtuu, syntyy uutta ja luovia ratkaisuja 

    Fyysiset foorumit 

-  projektin työtilat 

-  henkilökohtaiset verkostot  (yhteinen nimittäjä) 

-  puoliviralliset kohtaamiset (käytäväkeskustelut, kahvittelut,…) 

-  viralliset tapaamiset (projektipalaverit, infotilaisuudet,…) 

    Virtuaalifoorumit 

-  verkkopohjaiset työskentely-ympäristöt 

-  sosiaalinen media 

-  intra, sähköposti, tekstarit, twitter 

 Työn tuottavuus riippuu siitä, kuinka vahva verkkorakenne projektiorganisaatiolla on.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Raphael_School_of_Athens.jpg
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                 Project management is like a river… 

…where the water is always moving and making different noises, 

and yet there is still a river, maintaining similarity of form over time... 
Crawford ja Pollack, Project Management Journal 2007 

…something 

unexpected may also 

occur… 

Baseline-viestintä 

Spontaani asiantuntijayhteistyö 
Viestintä poikkeustilanteissa 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Glera.jpg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Scouting_-Big.jpg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Crocadiles.jpg
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      Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta… 

Määrittely 

•  punainen 

•  moottorin teho > 300 hv 

•  kahden istuttava 

•  nahkapenkit 

•  manuaalivaihteet ( 6) 

•  leveät renkaat > 8’’ 



Keskustelua 1 

• Milloin kannattaa koota projekti yhteen? 

– Esim. kerran viikossa 

– Puuduttavia osapuolten tekemisten läpikäyntejä 

on vältettävä, samoin asiantuntijan ja 

projektipäällikön kahdenkeskisiä asioita 

– Huomio kiinnitettävä kokonaiskuvaan, 

muutoksiin, konflikteihin ja ongelmiin. 

– Fyysisissä tapaamisissa on oltava uusia, tärkeitä 

asioita tai muuten osanottajat turhautuvat. 



Keskustelua 2 

• Entä projektin suunnitteluvaiheessa? 

– Projektisuunnitelma ei ole niin tärkeä kuin itse 

suunnittelu tapahtumana, sillä suunnitteluprosessilla 

sitoutetaan osanottajat projektiin 

– Mitä enemmän osapuolten välillä on etäisyyttä ja 

kulttuurieroja, sitä tärkeämpää on fyysinen tapaaminen; 

mitä tutumpi porukka, sitä enemmän voidaan viestiä 

ilman fyysistä tapaamista. 

– Vaikeissa tilanteissa fyysinen tapaaminen on 

välttämätöntä 



Keskustelua 3 

• Mitä mieltä projektipäällikköjen kokouksista? 

– Usein projektipäälliköt kertovat vain omista 

projekteistaan, joiden kosketuspinta toisiinsa on 

vähäinen -> turhautuminen 

– Eräässä yrityksessä perustettiin projektipäälliköiden 

special interest groupeja, joissa käsiteltiin valmistellusti 

yhteisistä ongelmista. Kun vetäjä vaihtui ja valmistelu 

jäi, ryhmä lopetti toimintansa 

– Hyöty: näkee toiset projektipäälliköt edes kerran 

elämässään 

– Foorumi, jota kautta uudet opit voi viedä projekteihin 

– Kannattaa harkita tarkkaan, onko kokoukselle 

sosiaalinen tilaus 



Keskustelua 4 

• Jos on asiaa johtoryhmälle, viesti ei mene perille 

johtoryhmän jäsenen kautta 

– Totta, on päästävä ja mentävä itse johtoryhmiin puhumaan, 

muuten viesti vesittyy 

• Projektiviestintä vs. viestintäyksikkö 

– Projektiviestintää ei voi jättää viestintäyksikön vastuulle, 

sillä pienetkin muutokset viestin sisällöstä muuttavat 

helposti viestin merkityksen 

• Korostuuko viestintä projektipäällikön koulutuksessa? 

– Ei korostu, valitettavasti.  Projekti ei kaadu Excel-taulukon 

täyttämisen tai muiden nippeliasioiden osaamattomuuteen 

mutta puutteellisiin leadership-taitoihin se voi kaatua 



Keskustelua 5 
• Onko projektiviestinnässä kulttuurieroja? 

– Ei kauheasti tietoa 

– USA:ssa painotetaan näitä samoja asioita (viestintä, 

tiimityö) mutta siihen se jääkin. 

– Periaatteessa vaikeudet on samat oli kysymys 

ruotsalaisista tai intialaisista: etukäteen ei tiedä, 

millaiseen viestintään organisaatiossa on totuttu 

– Ohjausryhmät eivät kaikkialla halua kuulla huonoja 

uutisia 

 



Keskustelua 6 

• Projektipäällikön tulee johtaa työprosessia 

– PP tekee osa-alueen hoitamisesta diilin osallisen kautta 

periaatteella ”ota yhteyttä jos on ongelmia, muuten teet 

homman kuten sovittiin” 

– Tartutaan syihin, ei seurauksiin 

– Kontaktiverkostonsa PP:n on luotava itse, sitä ei voi 

kopioida toiselta 

– Heti alkuunsa on otettava kontankti projektiryhmäänsä 

– PP:stä on oltava hyötyä projektiryhmälle 

– On hyvä tuntea vahtimestarit ja sihteerit ;-) 

 



Keskustelua 7 

• Mikä on tekninen projektipäällikkö 

– Usein projektin pääsuunnittelija, jonka 

odotetaan toimivan projektipäällikkönä o.t.o. 

– Isoissa projekteissa huono ratkaisu (pelkät 

tekniset taidot ei riitä), pienissä saattaa 

toimiakin 

– Kun hyvästä asiantuntijasta tehdään 

projektipäällikkö, menetetään hyvä asiantuntija 

ja saadaan huono projektipäällikkö 

• Projektipäällikön pitää osata sanoa myös EI 


