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Projektinhallinta

Jo yli neljännesvuosisadan ajan Proha on tarjonnut asi-
akkailleen asiantuntijapalveluita auttaakseen asiakkaita 
ohjaamaan onnistuneesti haastavia projektejaan, jotka 
vaikuttavat koko yrityksen arvoon.

Kun panokset ovat suuret, jokainen siirto voi vaikuttaa merkittävästi 
lopputulokseen. Siksi yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ympäri 
maailmaa luottavat Proha yhtiöiden palveluihin ja tuotteisiin kriittisimmissä 
projekteissaan ja sijoituksissaan.

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin palve-
lu- ja ohjelmistoyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien 
läpiviemisessä ja liiketoiminnan johtamisessa toimittamalla 
heille kattavan valikoiman projektinhallinnan työkaluja ja 

palveluita, jotka hyödyntävät alan parhaita käytäntöjä. 
Proha-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 62,4 miljoonaa 
euroa (51,0 milj. euroa vuonna 2007). Maailmanlaajuisesti 
Proha-konsernin palveluksessa on noin 400 henkilöä.
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tuneet, ja Dovre-liiketoimintaryhmä on edelleen kasvat-
tanut tulostaan. Yksittäisinä johtajina haluamme mainita 
Mike Critchin ja Timo Saroksen. Mike Critchin johtamat 
Dovren Yhdysvaltojen ja Kanadan liiketoiminnot ylittivät 
budjettitavoitteensa kaikilla osa-alueilla, Kanadan liike-
voittoprosentin ollessa 7,9 % liikevaihdosta.  Yritämme 
oppia Mike Critchin tavasta toimia, jotta voimme monistaa 
hänen liikevoittoprosenttinsa yhtiön muihin osiin. Timo 
Saroksen johdolla aikaisemmin tappiollinen Camako ylsi 
tavoitteiden mukaisesti break-even tulokseen viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Camako osoittaa selvää kykyä parantaa 
tulostaan myös jatkossa.                                                        

Tulosta tarkasteltaessa vuositasolla haluaisimme kiinnittää 
huomioita aikaisemman johdon ja erorahojen vaikutuksiin. 
Toinen vuosipuolisko kuitenkin osoittaa meidän etenevän 
oikeaan suuntaan.

Vuoden 2008 lopussa eriytimme Prohan ja Dovren halli-
tukset, koska se kuvaa paremmin konsernin toiminnallista 
rakennetta ja tuottaa kustannussäästöjä konsernitasolla. 
Vuoden 2009 päätavoitteina on ensisijaisesti Dovren Norjan 
toimintojen tuloksen parantaminen, USA:n ohjelmisto-
myynnin kasvattaminen sekä Camako liiketoimintayksikön 
kehittäminen voitolliseksi. Molempien liiketoimintaryhmien 
tavoitteena on rekrytoida ja siten kasvattaa asiakaspro-
jekteihin osallistuvan henkilöstön määrää vuoden 2009 
aikana.         

Yleinen talouden tila on edelleen epävakaa, mutta 
odotukset Prohan osalta varsinkin alkuvuodelle 2009 
ovat selvästi talouden yleistä ilmapiiriä positiivisemmat. 
Saatujen asiakasprojektien kestoaika on kuitenkin lyhen-
tynyt asiakkaiden ollessa riskienhallinnassaan haluttomia 
sitoutumaan pitkiin projekteihin. Nykytilanne on se, että 
käynnissä olevia pitkänkin aikavälin projekteja jatketaan 
kolmen kuukauden jaksoissa.

Ilari Koskelo,
Toimitusjohtaja, Proha Oyj

Hyvät osakkeenomistajat, 
asiakkaat ja henkilöstö,
Alkuvuoden 2008 aikana uudistimme yhtiön hallituksen, yrityksen toimivan 
johdon sekä yritysorganisaation. Tunnusluvut paranivat huomattavasti 
toisella vuosipuoliskolla.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

(EUR million)
1 – 12
2008

1 – 12
2007

Muutos %

Liikevaihto

Dovre 59,3 49,6 19,6

Camako 3,0 1,4 113,8

Muut toiminnot 0,4 0,4 0,9

Segmenttien välinen myynti -0,3 -0,4 22,4

Konserni yhteensä 62,4 51,0 22,4

Liiketulos  ilman kertaluonteisia eriä

Dovre 2,9 2,1 37,2

Camako -0,4 -0,9 57,7

Muut toiminnot -1,0 -1,4 31,1

Konserni yhteensä 1,6 -0,2 1 117,2

Henkilöstö

Dovre 351 297 18,2

Camako 36 30 20,0

Muut toiminnot 6 6 0,0

Konserni yhteensä 393 333 18,0

Proha Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomen- ja englan-
ninkielisenä internetissä osoitteessa www.proha.com.

Prohan verkkosivuilla ovat tiedot myös
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä• 
Hallituksesta• 
Johtoryhmästä• 

Proha raportoi taloudellisesta kehityksestään vuosinel-
jänneksittäin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (In-
ternal Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Osavuosikatsaukset julkaistaan 
vuonna 2009 seuraavasti:

1-3 / 2009: tiistaina, 28. huhtikuuta• 
1-6 / 2009: maanantaina, 3. elokuuta• 
1-9 / 2009: maanantaina, 2. marraskuuta• 

Yhtiö ei painata osavuosikatsauksia. Ne ovat saatavana 
suomenkielisenä ja englanninkielisenä osoitteessa 
www.proha.com.

Tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset
voi myös tilata 
puhelimitse numerosta +358 (0)20 4362 000
faksilla numerosta +358 (0)20 4362 000 tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen info@proha.com

TIETOJA SIJOITTAJILLE

Alkuvuoden uudistustoimenpiteiden kustannuksista 
johtuen koko vuoden 2008 tunnusluvut eivät anna 
todellista kuvaa yrityksen nykytilasta. Mielestämme 
oikeampi tulkinta on tarkastella toisen vuosipuoliskon 
2008 tunnuslukuja, jotka paranivat huomattavasti 
vuoden 2007 vertailujakson suhteen. Liiketulos heinä 
- joulukuussa 2008 oli 1,0 (0,2) milj. euroa ja nettotulos 
1,0 (-0,6) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta kääntyi 
positiiviseksi ja oli 2,4 (-0,4) milj. euroa toisella vuo-
sipuoliskolla. Parantunutta kassavirtaa on käytetty 
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.                              

Tuloksen paraneminen tilikaudella johtuu usealla osa-
alueella tapahtuneesta kehityksestä. Konsernihallinnon 
kulut ja Camako liiketoimintaryhmän tappiot ovat puolit-

Toimitusjohtajan katsausProha
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Asiantuntijamme ovat koulutettuja ja 
kokeneita ammattilaisia, jotka pystyvät 
erityisosaamisellaan johtamaan 
laajoja projekteja. Heidän ratkaiseva 
panostuksena projekteihin on aina 
asiakkaan käytössä ja tukena.

Kasvava määrä nykypäivän liiketoiminnasta tehdään erilaisina 
projekteina. Proha-konsernin tärkeimpänä tehtävänä on 
toimittaa asiakkailleen osaamista ja resursseja projektien 
ja investointien hallintaan.

Lisätietoja: www.proha.com

Projektit tuottamaan
parhailla projektinhallintakäytännöillä

Maailmanlaajuiset palvelumme:
Tuloksia projekteistanne
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“ Olipa alanne mikä tahansa, 
organisaationne pieni tai suuri ja 
ongelmanne millaisia tahansa voitte 
kääntyä Proha-konserniin kuuluvien 
Dovren, Safranin tai Camakon 
projektinhallinta-ammattilaisten 
puoleen. Asiantuntijamme toimittavat 
teille ajanmukaiset ja tarpeitanne 
vastaavat ratkaisut.

Asiantuntemuksemme kattaa eri 
sektorit ja toimintaympäristöt, antaa 
pohjaa ratkaista monimutkaisimmatkin 
haasteet ja ennen kaikkea tuottaa 
voittoa projekteistanne. ”

Ilari Koskelo, 

Toimitusjohtaja, Proha Oyj

Norjalaiset asiantuntijat koordinoivat projektin toimintoja off shore-projektin hallintaryhmän kanssa.

OrganisaatioProha

Dovre on tarjonnut projektinhallintapalveluita StatoilHydrolle jo yli vuosikymmenen ajan. Safran-ohjelmistoista on jo tullut de facto 
-standardi Norjan öljy- ja kaasualalla.
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Katsaus

Dovre on eturivin yritys
projektinhallinta-, hankinta- ja konsultointipalveluissa

“ Päättäjät kaikilla tasoilla tarvitsevat 
reaaliaikaista tietoa helppokäyttöisessä 
ja yhdenmukaisessa muodossa tehdäk-
seen parhaita päätöksiä ja johtaakseen 
liiketoimintaansa tehokkaasti. ”

2008 on ollut Dovrelle aktiivisen liiketoiminnan vuosi. Dov-
ren ammattilaiset ovat palvelleet asiakkaita yli 25 maassa.  
Jatkamme suurten kansainvälisten asiakkaidemme palve-
lemista öljy- ja kaasusektorilla, mutta olemme havainneet 
kysynnän lisääntyvän myös pienempien yritysten taholta. 
Päämääränämme on tarjota asiakkaillemme suurempaa 
lisäarvoa tuottavaa konsultointipalvelua.

Dovre North America ja erityisesti sen liiketoiminta Ka-
nadassa kasvoivat vakaasti ja voitollisesti. Uusia sivutoimi-
pisteitä ollaan perustamassa myös Italiaan ja Itävaltaan. 
Safran Software Solutions AS sulautettiin Dovre Group 
AS:ään vuoden 2008 lopussa. Toimintojen yhdistyminen 
tuo yritykselle synergiaetuja niin sisäisesti kuin ulkoises-
tikin. Safranin liiketoiminnot ovat edelleen kehittyneet 
positiivisesti.

“ Olemme luottavaisia asemaamme 
ja mahdollisuuksiimme kasvattaa 
yritystä myös jatkossa. ”   

Otto Søberg, 

Toimitusjohtaja, Dovre Group

Dovren avainluvut
Dovren osuus Proha-konsernin liikevaihdosta oli 95 % 
vuonna 2008 ja sen liikevaihto oli 59.3 miljoonaa euroa. 
Dovren liikevaihdon kasvu oli 20 %. Toimintojen ennus-
tetaan edelleen kasvavan kannattavasti vuonna 2009. 
Dovren palveluksessa on yli 350 henkilöä.

Dovre

Lisätietoja: www.dovregroup.no

Palveluidemme viisi kulmakiveä ovat:

Liikkeenjohdon konsultointi• 
Projektit ja hankintatoimi• 
Projektitoimiston tehtävät• 
Safran Systems• 
Dovre Campus• 

Liikejohdon konsultointi • 
Eteenpäin vievä voimamme on välittömien ja kestävien 
tuloksien aikaansaaminen. Teemme sen tarjoamalla asiak-
kaidemme käyttöön syvän tietämyksemme ja kokemuk-
semme, johon vain harva organisaatio kykenee. Työlleen 
omistautuneilla konsulteillamme on sekä näkemystä että 
ymmärrystä. He tuottavat merkittäviä tuloksia kerta toi-
sensa jälkeen.

Projektit ja hankintatoimi• 
Laaja kokemuksemme projekteista ja hankintatoimes-
ta monilla eri aloilla luo Dovrelle vankan pohjan tarjo-
ta asiakkaillemme aukottoman valikoiman palveluita 
avainalueillamme. 

Dovre on valmis ottamaan asiakkaan määrittämän 
vastuun projektista. Dovre voi osallistua projektiin joko 
tarjoamalla resursseja projektin käyttöön, hoitamalla mää-
rätyn osan projektista tai ottamalla projektin hoitoonsa. 
Dovre voi siis vastata täysin koko projektin läpiviemisestä 
ja hallinnasta.

 

Projektitoimiston tehtävät • 
Dovre on maailmanlaajuinen kumppani ja rekrytointipart-
neri tekniikan, rakentamisen ja toiminnanjohtamisen alalla. 
Ammattilaistemme osaaminen, näkemys ja kyky ratkoa 
ongelmia erottavat meidät muista toimijoista.

Henkilökuntaamme kuuluu tekniikan ja suunnittelun, 
LVI-alan, rakennustekniikan, teknisen turvallisuuden, meren 
alaisten toimintojen, käyttöönoton, terveyden, turvallisuuden 
ja ympäristön sekä laadunvarmistuksen ammattilaisia. 

Tehokkaat ammattilaisemme pystyvät selvittämään 
vaikeat projekti- ja liiketoimintaongelmat. Voimme toi-
mittaa kokonaisvaltaisen projektitiimin sekä projektimene-
telmät ja -järjestelmät projektinhallinnan ja projektisalkun 
hoitamiseen.

Keskitymme projektinhallintaan
ja projektitoiminnan kattava ymmärryksemme tuottaa asiakkaalle lisäarvoa 
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Safran•  
Safran tunnetaan innovatiivisena projektinhallintaratkaisu-
jen toimittajana. Monet eri toimialojen yritykset luottavat 
Safranin sovelluksiin parantaakseen liiketoimintansa tulosta, 
kriittisten projektien hallintaa ja toimintoja. Safranin rat-
kaisut projektinhallinnassa ja hankejohtamisessa tarjoavat 
ennennäkemätöntä toiminnallisuutta, skaalautuvuutta ja 
helppokäyttöisyyttä.

Dovre Campus• 
Dovre Campus tarjoaa koulutus- ja tiedonjakofoorumin 
ammattilaisille. Dovre Campus tulee olemaan projektin-
hallinnan sekä sopimusten hallinnan ja hankintatoimen 
osaamiskeskus - luonnollinen kohtaamispaikka alan teki-
jöille ja vaikuttajille.

Tehokkaat välineemme projektinhallintaanne:

Safran Project• 
Safran Planner• 
Safran for the Microsoft Project platform• 
Microsoft Project solutions• 

“ Dovren avainhenkilöiden osaaminen 
ulottuu yli 20 vuoden päähän; 
he kuuluvat projektinhallinnan 
kokeneimpaan eliittiin. ”

Dovre Campus
Vuosina 2007 ja 2008 joukko ammattilaisia osallistui kaupal-
liseen koulutukseen, joka sisälsi oikeudellisia ja projektien 
ja sopimusten hallintaan liittyviä kursseja. Päämääränä 
oli varmistaa, että heidän osaamisensa on ajan tasalla ja 
China National Petroleum Corporationin (CNPC) O� shore 
Engineering Companyn tarpeiden mukaista. 

CNPC on Kiinan suurin öljyn tuottaja, joka hiljattain 
perusti o� shore -tytäryrityksen tehostamaan Kiinan ve-
sialueilla olevan öljyn tutkimusta ja käyttöä.

Ihmiset ovat tärkeitä
Samoin tulos ja kasvu. Strategia ja innovaatio.
Dovre Campus on mukana tulevaisuuden työvoiman valmentamisessa

China National Petroleum Corporationin (CNPC) työntekijöitä osallis-
tui mittavaan koulutusohjelmaan Dovre Campuksella.

Dovre Campuksen visiona on olla 
fyysinen ja virtuaalinen ympäristö, 
jossa tärkeiden osaamisalueidemme 
tieto virtaa sisään, jalostetaan ja 
tarjotaan asiakkaille ja ammattilaisille 
monien eri kanavien kautta. 
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Oslopakke 3 on strateginen suunnitelma Oslon alueen 
liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen seuraavan 20 vuoden 
aikana. Projektin arvo on noin 10 miljardia euroa.

Dovre Group on suorittanut suunnitelmien ja strategian 
ulkopuolisen arvioinnin Norjan valtiovarainministeriön ja 
liikenne- ja viestintäministeriön toimesta. Raportti julkais-
tiin syyskuussa 2008.

Oslopakke 3
Dovre toimittaa tuloksia kerta kerran jälkeen

“ Dovren asiantuntijat ovat muka-
na tärkeissä projekteissa, joissa 
luodaan parempia tulevaisuuden 
asuinympäristöjä.  ”

Gjøan öljynporauslautta Pohjanmerellä tulee saamaan 
sähkön suoraan mantereelta. Se tulee olemaan ensimmäinen 
lautta, jonne vedetään voimalinja. Tämän on laskettu vähen-
tävän hiilidioksidipäästöjä 250 000 tonnia vuodessa.

Gjøan öljynporauslautan odotetaan aloittavan toimintansa 
2010. Sähkö lautalle tuotetaan Bergenin pohjoispuolella 
olevassa Mongstadin voimalaitoksessa. Investoinnin ar-

vioidaan olevan noin 37 miljardia Norjan kruunua. Safra-
nin projektinhallintaohjelmiston avulla Statoil synnyttää 
projektinhallinnalle uuden standardin. Tämä on ensim-
mäinen kerta, kun kehittäjä ja kaikki projektissa mukana 
olevat alihankkijat käyttävät Safrania yhdessä yhteisen 
projektinsa hallintaan.

Suunnittelun taso nousee Kårstøssä
Safran Projectilla hallinnoidaan terminaalin kaikki toiminnan 
ja ylläpidon suunnitelmat. Joka yö Safran Project päivitetään 
ja synkronisoidaan SAP-järjestelmän kanssa. Suunnittelu 
Safran Projectilla tuo synergia etuja terminaalissa työs-
kentelevien ryhmien välille ja niiden tehokkuus lisääntyy 
samalla kun terveys-, turvallisuus- ja ympäristötulokset 
paranevat.

StatoilHydron Gjøa ja Kårstø

“ Projektin ammattimainen hallinta 
on avain suurien investointiprojek-
tien tuoton takaamiseen. ”

Stat� ord A -lautan betoninen kuilu porautuu 330 m meren-
pinnan alapuolelle.

Oslopakke 3:n tarkoituksena on varmistaa, että teiden ja julkisen liikenteen kapasiteetti Oslossa ja Akershusissa tulee vastaamaan 
kasvavaa liikennettä ja sen asettamia vaatimuksia.

Kårstøn jalostuslaitoksella suunnittelu on tehostunut Safran Projectin käyt-
töönoton myötä.
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Safranin ohjelmistoratkaisuja käytetään monitahoisten projektien 
hallintaan, joissa on mukana useita yrityksiä

MenestystarinatDovre
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Liikkeenjohdon konsultointipalvelut
Toimitamme projektihallinnan, hankintatoimen ja 
riskikartoituksen palveluita omistajille, yritysten ylim-
mälle johdolle ja julkishallinnon organisaatioille.

Projektiliiketoiminnan ohjaus• 
Projektinhallinta• 
Hankintatoimen johtaminen• 
Projektiehdotusten arviointi• 
Projektien evaluointi• 
Riskienhallinta• 
Päätöksenteon tukeminen• 
Julkinen hankintatoimi• 
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Adrianmeren nesteytetty maakaasu – Italia
Nesteytetyn maakaasun terminaali Adrianmerellä on lis-
tattu Italian kehityksen ja ajanmukaistamisen strategisiin 
projekteihin ja luokiteltu kuuluvaksi EU:n merkittäviin pro-
jekteihin. Terminaali on rakennettu vastaamaan kasvavaa 
kansallista kaasuntarvetta toimien kuitenkin maksimaalisen 
energiatehokkaasti ympäristöä kunnioittaen.

Sen tarkoituksena on myös tuoda vaihtoehto Italian 
kaasuntuontiin neljän maakaasuputken lisäksi. Kaasuputket 
ovat fyysisesti sidottu kaasua tuottaviin maihin (Venäjä, 
Algeria, Libya ja Pohjois-Eurooppa). Koska nesteytettyä 
maakaasua voidaan kuljettaa meritse, hankintoja voidaan 
tehdä eri toimittajilta, joilla ei muuten olisi pääsyä Italian 
markkinoille.

“ Kaasuntuonti meritse luo 
mahdollisuuden energian 
ostamiseen eri toimittajilta, 
jotka tarjoavat kilpailukykyisiä 
tuotteita. ”

“ Dovre on ylpeä voidessaan 
olla mukana alan uusinta 
tekniikkaa hyödyntävissä 
projekteissa, joissa tuotetaan 
ympäristöystävällisempää 
energiaa. ”

Adriatic LNG
Uutta energiaa Italialle

Dovren asiantuntijat työskentelevät South Hoo-
kin nesteytetyn maakaasun käyttöönottoprojek-
tin hallinnossa Britanniassa.
Nesteytetyn maakaasun tuominen lisää huomattavasti Bri-
tannian kaasunsaannin turvallisuutta ja monipuolisuutta 
samalla varmistaen, että maakaasu säilyy kilpailukykyi-
senä energianlähteenä. Fossiilisista polttoaineista puh-
taimman eli nesteytetyn maakaasun tulevaisuus näyttää 
erinomaiselta.

South Hook tukee koko yhteisöä: Llangwm Rugby Club vas-
taanottaa lahjoituksen uusien välineiden hankkimista varten.

Pohjois-Amerikan toiminnot

Dovren asiantuntijoilla oli tärkeä johto- ja hallinnoin-• 
tirooli, kun Canadian Natural Resources Limitedille 
rakennettiin Horizon-öljyhiekkaprojektia.

Muskeg River Minessa Dovre työskentelee • Athabasca-
öljyhiekkaprojektissa sen käyttöönotosta toiminnan 
luovutukseen Shell Canada Limitedille.

Dovren projektihenkilökunta on myös mukana • 
Exxonin Imperial Oilin Kearl-öljyhiekkaprojektin 
projektitiimissä.

Dovre on mukana useissa öljyhiekka- ja vesivoimaprojekteissa Kanadassa

Vesivoimaprojekti
Kahden suunnitellun vesivoimalan on laskettu tuottavan 
energiaa 1,5 miljoonan kotitalouden tarpeisiin vuosittain ja 
ne vähentävät päästöjä merkittävästi verrattuna fossiilisiin 
polttoaineisiin perustuviin voimaloihin. Vastaavankokoisiin 
hiilivoimaloihin verrattuna vesivoimaloiden on arvioitu vuo-
sittain vähentävän 16 megatonnia hiilidioksidipäästöjä.

“ Dovre on yksi tärkeimmistä 
pitkäkestoisten öljy- ja 
kaasuinvestointiprojektien 
henkilöstön tarjoajista 
Pohjois-Amerikassa ja koko 
maailmassa. ”

Newfoundland and Labrador Hydro –yritykselle Dovre toimittaa projekti-
suunnitelman kustannusarvioineen Muskrat Fallsissa käynnistyvään Lower 
Churchill -voimalaprojektiin.

Projektipalvelut -ryhmä keskittyy tarjoamaan henkilökuntaa öljy- ja kaasualan 
asiakkaiden, kuten ExxonMobil ja Chevron, pitkäkestoisiin projekteihin Pohjois-
Amerikassa ja ympäri maailmaa.

GBS ja Gibraltar: Vuoden 2008 aikana Dovren projektipalveluiden henkilökunta siirtyi Espanjan satama-alueelta Italiaan jatkamaan 
projektissa työskentelyä.
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MenestystarinatDovre

Lisätietoja: www.dovrefabcon.com 
 www.fabcon.net



PM työkalut
PM koulutus

PM konsultointi
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PM menetelmät

Camako auttaa näkemään kokonaisuuden

Kypsyystasot
Projektinhallintakäytäntöjen kolme kulmakiveä antavat 
käsityksen organisaation kypsyystasosta ja projektiliike-
toiminnan osaamisesta.

Me uskomme että tehokkain tapa osaamisen kasvat-
tamiseen on kehittää heikointa lenkkiä. Organisaatio saa 
eniten vastinetta pienimmällä investoinnilla kehittämällä 
sitä aluetta, joka eniten tarvitsee parantamista. Tällä lähes-

tymistavalla saadaan parhaat tulokset nopeimmin.
Camako auttaa asiakkaitaan kiipeämään kypsyystasoilla 

vaihe vaiheelta ylöspäin kehittämällä asiakasorganisaati-
on tarpeisiin vastaavia projektimenetelmiä, integroimalla 
projektinhallintajärjestelmiä ja kouluttamalla projektin 
henkilökuntaa.

yritysten projektiliiketoiminnan palvelujen ja ohjelmistojen 
tuottamiseen Pohjoismaissa

“ Camakon kokeneet asian-
tuntijat ovat auttaneet or-
ganisaatioita parantamaan 
projektinhallintaansa. 

Autamme yrityksiä näkemään 
laajemman kokonaisuuden ja 
vastaamaan avainkysymyksiin, 
jotka auttavat heitä tekemään 
parhaat päätökset strategisesta 
kasvustaan. ”

Timo Saros, 

Toimitusjohtaja, Camako Nordic Oy

Camako on haluttu kumppani

Vuonna 2008 Camako-liiketoimintaryhmä organisoitiin 
vastaamaan Prohan uutta strategiaa ja Camako Nordic 
Oy perustettiin. Liiketoimintaryhmään siirrettiin merkit-
täviä projektinhallintayrityksiä: Datatron Oy ja Datamar 
Oy Suomesta sekä Camako Data AB Ruotsista.

Camakon asiantuntijuus kattaa koko projektinhallinnan 
alueen, ja se pystyy vastaamaan monikansallisten yritysten 
tarpeisiin. Camakon asiantuntijat tuottavat projektinhal-
lintapalveluita merkittäville suomalaisille ja ruotsalaisille 
organisaatioille. 

Camako jatkaa panostamista innovatiivisten projektin-
hallintaohjelmistojen kehitykseen. Camako EPM -ohjelmisto 
on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Camako EPM on 
joustava järjestelmä, jota voidaan käyttää yksinään tai se 
integroituu saumattomasti Microsoft Projectiin.

Camakon avainluvut
Camakon osuus Proha-konsernin liikevaihdosta oli 5 % 
vuonna 2008 ja sen liikevaihto oli 3.0 miljoonaa euroa. 
Camakon liikevaihdon kasvu oli 114 % ja se työllistää noin 
40 henkilöä.

KatsausCamako

Lisätietoja: www.camako.com

Hahmotatko kokonaisuuden?
”Arvioiva ja oppiva 
toiminnanohjaus”

”Meillä on hyvät projektipäälliköt!”

”Menetelmät ja mallit 
projektinohjauksessa”

”Yhtenäinen ja läpinäkyvä 
projektinohjaus”

”Mittaava ja ennustava 
projektisalkunohjaus”

Optimoitu järjestelmä
(markkinat)

Johdettu järjestelmä
(strategia)

Standardoitu järjestelmä
(organisaatio)

Tunnistettu tarve
(projekti)

Lähtötaso
(henkilö)
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Millä 
tasolla
olette?

Käyttöönotto• 
Integrointi• 
Help desk ja ylläpito• 

Projektinhallinnan koulutukset• 
Välinekoulutukset• 
Henkilöstövuokraus• 

Auditointi• 
Prosessikehitys• 
Työkalujen valinta• 

Tiedätkö...
mitä projekteja on menossa?• 

mitkä projektit ovat tärkeimmät?• 

tärkeimpien projektien tilanteen?• 



Microsoft Project
Portfolio Server 2007

Camako EPM Suite
Powered by SharePoint

Microsoft O�ce
Project Server 2007
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Camako on toimittanut Microsoft O�  ce Enterprise Project Management 
-ratkaisuja sekä yksityisille että julkisille yrityksille yli kymmenen vuoden ajan. 

“ Kun käytämme Microsoftin EPM -sovellusta, 
voimme suunnitella projektit järjestelmällä, 
joka on kaikille tuttu. Toimitusaikataulum-
me ovat luotettavia ja palvelumme on 
parempaa. ” 

Fredrik Langanger, 

ABB AB Power Transformers, Ruotsi

“ Camako EPM -työkalun joustavuus 
antoi vapauden keskittyä oleelli-
seen. Toteutusprosessi ylitti odo-
tukset, työ eteni vauhdilla ja koko-
ukset alittivat varatut ajat. ”

Risto Helanen, R&D 

RAY – Suomen Raha-automaattiyhdistys

MenestystarinoitaCamako tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun 
EPM-kehittämiseen

RatkaisutCamako

Camako EPM Suite
Powered by SharePoint

Member of Microsoft 
Partner Advisory Council

Information Worker Solutions
ISV/Software Solutions

Camako EPM on skaalautuva, 
joustava ja tehokas projektin-
hallinnan työkalu, joka

yhtenäistää ja yhdistää • 
projektidatan
auttaa kommunikointia ja • 
raportointia
on nopea ottaa käyttöön• 
on modulaarinen ja roolipohjainen• 
sisältää liittymät muihin • 
järjestelmiin
voidaan integroida Microsoft • 
Projectiin
mahdollistaa räätälöinnin• 

“ Palvelumme perustuvat 
alan parhaisiin käytän-
töihin – PMBok ja PMI. ”

Klaus Venetjoki, CEO,

Camako Finland Oy

Sekä DNA Services että DNA Finland kehittävät keskitet-
tyä projektisalkkujohtamistaan Camako EPM –ratkaisul-
la. Palvelu mahdollistaa reaaliaikaisen ja yhdenvertaisen 
projektien status- ja aikaraportoinnin. Camako on myös 

kouluttanut yrityksiä projektinhallinnassa ja toimittanut 
metodologiakehityspalveluita auttamaan parhaiden pro-
jektinhallintakäytäntöjen ja projektiryhmälle suunnattujen 
prosessien toteuttamisessa.

“ DNA Services ja DNA Finland 
käyttävät Camako EPM 
-tuoteperhettä parantamaan 
projektinhallintametodejaan. ”  

Konsultointi
Auditointi
Menetelmäkehitys

Työkalut
Sopivien työkalujen valinta
Käyttöönottopalvelut
Tuki- ja ylläpitopalvelut

Koulutus
Projektinhallintakoulutus
Ohjelmistokoulutus
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Norja

Dovre Group AS
Oslon toimisto
Philip Pedersens vei 1
NO-1366 Lysaker
Puh. +47 40 00 59 00
Fax +47 21 37 88 01
www.dovregroup.no

Dovre Group AS
Stavangerin toimisto
Nils Juels gate 20
P.O. Box 77
NO-4001 Stavanger
Puh. +47 40 00 59 00
Fax +47 51 50 01 01
www.dovregroup.no 

Safran
Oslon toimisto
Philip Pedersens vei 1
NO-1366 Lysaker 
Tel. +47 21 37 90 53
Fax +47 21 37 88 01 
www.safran.no

Safran
Stavangerin toimisto
Innovasjonspark Stavanger- I-park
P.O. Box 8034
NO-4068 Stavanger
Puh. +47 51 87 45 60
Fax +47 51 87 45 61 
www.safran.no 

Kanada

Fabcon Canada Limited
St. Johnin toimisto
P.O. Box 69 
Atlantic Place , Suite 606 
215 Water Street 
St. John’s , NL, Canada 
A1C 6C9
Puh. + 1 709 754 2145
Fax + 1 709 754 2412
www.dovrefabcon.com 

Fabcon Canada Limited
Calgaryn toimisto
Hanover Building – 12th Floor
101 – 6th Ave S.W.
Calgary, AB, Canada
T2C 4N9
Puh. +1 709 754 2145
Fax +1 709 754 2412
www.dovrefabcon.com

USA

Dovre International Inc ja 
Fabcon Management Inc
11000 Richmond Ave, Suite 360 
Houston , Texas 77042 
United States of America 
Puh. +1 713 266 8600
Fax +1 713 266 8611
www.dovrefabcon.com 

Safran North America LLC
2132 A Central Avenue SE, Suite 253
Albuquerque, NM 87106
Puh. +1 505 265 2229

Suomi

Camako Nordic Oy
Maapallonkuja 1 A 
FI-02210 Espoo
Puh. +358 (0)20 4362 000
Fax +358 (0)20 4362 500
www.camako.com 

Camako Finland Oy 
Maapallonkuja 1 A
FI-02210 Espoo
Puh. +358 (0)20 4362 000
Fax +358 (0)20 4362 500
www.camako.fi 

Datamar Oy 
Hämeenkatu 20 B
FI-15110 Lahti
Puh. +358 (0)20 4362 004
Fax +358 (0)20 4362 504
www.datamar.fi 

Ruotsi

Camako Data AB 
Klara Norra Kyrkogata 26
P.O. Box 827
SE-101 36 Stockholm
Puh. +46 8711 3300
www.camako.se

Proha Oyj
Maapallonkuja 1 A
FI-02210 Espoo
Puh. +358 (0)20 4362 000
Fax +358 (0)20 4362 500

Kannen kuva: Exxon Mobil, Kanada: Uutta kompressoriyksikköä asennetaan jo 
käytössä olevalle Sablen kaasunporauslautalle. Dovren projektipäällikkö toimi 
koko operaation vastaavana johtajana.
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