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Salkunhaltijat voivat helposti seurata projektipäälliköiden tilanneraportteja sekä porttien tai milestonien tilaa varmistaakseen, että projektin tuotoksien
arvo on tavoitteiden mukainen. Projektipäälliköiden
tilanneraporttien statukset ja projektin väliset riippuvuudet voidaan esittää visuaalisesti ja selkeästi
Portfoliossa. Myös projektien taloustilanteet voidaan
tuoda salkkuun, jolloin on helppo seurata koko projektisalkun taloutta.
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Tilanne raportointi
Projektipäälliköt voivat päivittää projektiensa tilanneraporttia, joka mahdollistaa projektien historian
seuraamisen. Näin myös projektipäälliköt saavat
äänensä kuuluviin ja ongelmiin voidaan reagoida
ajoissa.

Yksittäisen projektin hallinta
Projektipäälliköt suunnittelevat ja asettavat tehtäviä
projektiorganisaatiolle ja seuraavat tehtävien riippuvuuksia visuaalisella suunnittelutyökalulla. Vaiheistus,
resurssien varaaminen sekä projektin talouden, hyötyjen, riskien ja arvojen raportointi mahdollistaa monipuolisen Projekti Portfolion muodostamisen.
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Toiminnanjohtajalta

Suomi
projektiosaamisen
edelläkävijäksi!

Nyt on oikea aika panostaa suomalaisen projektiosaamisen kehittämiseen. Projektitoiminnan ytimessä ja ympärillä on monia vaikutusvaltaisia toimijoita, joiden yhteistyötä lisäämällä saadaan aikaan kilpailukykyisempiä yrityksiä ja organisaatioita. On
tärkeää luoda projektitoimintaa hyvin tukevat olosuhteet. Projektiyhdistyksen jäsenillä ja muilla alan toimijoilla on muutosvoimaa, jolla suomalainen projektiosaaminen
voidaan nostaa edelläkävijämaiden joukkoon. Hyvällä suomalaisella projektiosaamisella voidaan saada aikaan merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia.
Projektiyhdistys haastaa jäsenet sekä muut valtakunnan vaikuttajaorganisaatiot ja
-henkilöt mukaan verkostoonsa - talkoisiin projektitoiminnan kehittämiseksi. Organisaatioiden päättäjillä on nyt erinomainen tilaisuus antaa oma panoksensa kehittämistalkoisiin ja olla hyötymässä tuloksista.
Osataanko Suomessa tehdä projekteja?
Monissa suomalaisissa organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella osataan tehdä hyvin
projekteja. Usein kilpailutilanne, rajalliset resurssit, paremmat kannattavuus- ja tuloksellisuusvaatimukset
edellyttävät kuitenkin parempia tuloksia. Tekemämme
haastattelututkimuksen tulokset tukevat vahvasti tätä
kehittämistarvetta. Löytyy myös paljon organisaatioita, joissa projektiosaaminen on vaatimatonta, vaikka
projektit ovat tärkeä osa toimintaa.
Laadukas osaaminen näkyy parempana katteena,
merkittävänä tehokkuuden paranemisena ja kustannussäästöinä. Lisäksi osaavassa organisaatiossa on
myös tyytyväisempi henkilökunta, millä on monia muita myönteisiä vaikutuksia organisaatioiden toimintaan.

Projektiyhdistyksen rooli
Projektiyhdistys muokkaa omaa toimintaansa
edesauttamaan vahvan positiivisen kierteen syntymistä. Vuonna 2009 tehty strategia on tuottanut hyviä tuloksia. Resursseja lisäämällä olemme pystyneet
kehittämään palvelujamme. Viestintään olemme panostaneet aikaisempaa enemmän, mikä on näkynyt
esimerkiksi kotisivujen, jäsentiedotteiden ja ilmeen
uudistumisena. Toimistomme sijainti Eteläranta 10:ssä
tarjoaa jäsenillemme erinomaiset palvelut ja meille
mahdollisuuden merkittävään yhteistyöhön talon muiden organisaatioiden kanssa. Edellisten lisäksi yhtenä
keskeisenä tavoitteenamme oli verkostoituminen ja
jäsenistön kasvu. Vuoden 2010 alusta jäsenmäärä on
kasvanut 1 000 jäsenellä eli 36 %:lla.
Tehty jäsenkysely ja haastattelututkimus osoittavat, että palvelujamme tarvitaan ja niitä arvostetaan.
Mutta miten säilytämme tarpeellisuutemme jatkossa ja
saamme edelleen kehitettyä palvelujamme?

Strategiatarkistuksen aika
Edellisen strategian laatimisesta on kulunut kaksi ja
puoli vuotta, ja siksi strategiaa päivitetään nyt vastaamaan entistä paremmin tulevia tarpeita. Meillä on vahva halu kehittää Projektiyhdistystä monipuolisemmaksi
ja entistä paremmin jäseniään palvelevaksi. Päivitetty
strategia julkistetaan vuoden 2012 loppuun mennessä.
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Kuva: Aki Latvanne

Projektiyhdistys muokkaa omaa
toimintaansa vahvistamaan vahvan
positiivisen kierteen syntymistä

Uuden strategian keskeisiä suuntauksia
Strategiatyötä tehdessämme olemme todenneet, että
yhdistyksen viime vuosien kehitys on ollut positiivista
ja oikean suuntaista. Haluamme jatkossakin parantaa
palvelujamme.
Haluamme luoda uusia jäsenpalveluja. IPMA Delta,
organisaatioiden projektiosaamisen arviointi ja sertifiointi, on uusien palvelujen listan kärjessä. Strategiatarkistuksen myötä haluamme nostaa projektipäällikkyyttä ammattina. Hyvänä mallina toimii Iso-Britannian
paikallisyhdistyksen APM:n tekemä työ, josta voi lukea
lisää lehden sivulta 48. Lisäksi Projektipäivillä on aiheeseen liittyvä workshop, jossa testataan APM:n kokemuksien soveltamista suomalaisiin olosuhteisiin.

Kaikki projektialan toimijat
mukaan talkoisiin
Saadaksemme aikaan kilpailukykyisempiä yrityksiä
ja organisaatioita, tarvitsemme kaikki alan toimijat ja
avainhenkilöt mukaan talkoisiin paremman projektitulevaisuuden puolesta.
Jos talkooidea tuntuu hyvältä, ota yhteys Projektiyhdistyksen toimistoon ja kerro omat ajatuksesi siitä,
mitä sinä tai organisaatiosi voisitte tehdä hyvän asian
puolesta. Otamme mielellämme vastaan kaikki ideat
projektiosaamisen kehittämiseksi.
Laitetaan yhdessä vauhtia projektitoiminnan kehittämisen positiiviseen kierteeseen!
Jyry Louhisto
Projektiyhdistyksen toiminnanjohtaja
Projektitoiminta 2/2012
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Pääkirjoitus

Muutos on väistämätön
mahdollisuus
Maailma on muuttunut aina, vain muutoksen nopeus on kasvanut. Muutoksen hallinta on elintärkeää niin projekteissa kuin yritystoiminnassakin. Mutta mihin suuntaan mennä, miten tulkita hiljaisia viestejä tulevaisuudesta? Muutoksen tarpeen ymmärtäminen, muutoksen hallinta ja
muutosvoiman ja -energian suuntaaminen haluttuun - toivottavasti oikeaan - suuntaan ovat
kenties suurimpia haasteita yritystoiminnassa.

N

uorena insinöörinä pohdin usein,
miksi asioita tehdään tietyllä tavalla ja miksei jo siihen mennessä
oltu kyetty kehittämään toimintatapoja,
jotka johtaisivat parempaan lopputulokseen ja parempaan työprosessiin. Prosessiin, jossa asiat menevät kerralla oikein, ja
energiaa sekä aikaa ei tuhlattaisi turhaan
sähläykseen. Nuoren insinöörin palolla haluaa tietysti parantaa asioita nimenomaan
lopputulos mielessä. Olen erittäin iloinen
siitä, että urani alkoi projektityöstä, mikä on
antanut loistavan taustan nykyiseen tehtävään yritysjohtajana.
Usein vallalla on käsitys, että projekti- ja
yritysjohtaminen poikkeavat merkittävällä
tavalla toisistaan. Näin varmasti onkin, jos
asiaa tutkii tietyllä tasolla. Jos asiaa katsoo
ylätasolta niin projekti- ja yritysjohtami-

MITÄ?

sessa on kysymys nimenomaan muutosjohtamisesta. Jos asiaa katsoo taas detaljitasolla, niin sieltäkin löytyy yhtymäkohtia.
Niin yritys- kuin projektijohtamisessa on
kysymys siitä, että resurssit ohjataan tekemään haluttuja asioita: aikataulussa,
kustannuksellisesti ja laadullisesti oikealla
tasolla. Vaikka viimekädessä raha ratkaisee
asia niin liiketoiminnassa kuin projekteissakin, tärkein yksittäinen resurssi on ihmiset.

Mihin johtamista tarvitaan?
Tarvitaanko johtajia - johtajuutta ja johtamista - paikallaan olemiseen, nykyisen ylläpitämiseen tai jopa taantumiseen? Tuskin.
Johtajia tarvitaan muutoksen aikaansaamiseen. Muutos on kuitenkin jo sanana sellainen, joka aiheuttaa jonkin asteista pelkoa
ja epävarmuutta. Pelko ja epävarmuus ovat

MILLOIN?

MITEN?

Kuva 1. Master Action Plan (MAP)
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negatiivisia tunteita, joihin tuhlautuu kallisarvoista energiaa. Ne ovat kuitenkin luonnollisia tunteita. Yllensä ihminen tuntee
epävarmuutta tai pelkoa sellaisten asioiden edessä, joita hän ei tunne tai ymmärrä.
Olenkin joskus itsekin sanonut, että pelkään
muutosta. Jopa siinä määrin, että haluan
olla itse mukana päättämässä, mihin suuntaan mennään, ennemmin kuin annan muiden päättää puolestani, niin että en voi itse
vaikuttaa asiaan.
Jos ja kun kykenemme perustelemaan
muutostarpeen, ja kun johto kykenee kertomaan, mihin ollaan menossa ja miten
sinne päästään, niin turha pelko ja epävarmuus muuttuvat positiiviseksi energiaksi ja
muutosvoimaksi. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Kuka tietää milloin, mihin
miten ja mitä muutoksen tiellä meitä odot-

KUKA?

PÄIVITYS

taa? Itse asiassa ei kukaan voi täydellä varmuudella tietääkään. Siksi asioita pitää viedä eteenpäin järki kädessä, mutta samalla
liikaa aikailematta. Maailmahan muuttuu
nykyään nopeammin kuin monasti ehdimme edes tajutakaan. Asioiden edistämisessä auttaa kokemus ja omassa tapauksessani nimenomaan projektijohtokokemus
yritysjohto-osaamisen lisäksi.

Muutoksen johtaminen
Voiko muutosta johtaa? Yritysmaailmassa
muutostilannetta voisi verrata vaikka koskenlaskuun. Virrassa on suvantoja, koskia,
kiviä ja karikkoja, ja virta itsessään edustaa
ulkoista muutosta. Veneessä on melottava
ja sitä on ohjattava, tai se menee karille tai
juuttuu suvantoon. Asiaa voi myös verrata
vuorikiipeilyyn, jossa on tehtävä yhteistyö-

Liiketoimintaympäristön
muutos

tä varsinkin, kun on köysillä muissa kiinni.
Vuorikiipeilyssä painovoima on ulkoinen
vaikuttava tekijä, joka saattaa aiheuttaa
merkittäviä ongelmia, varsinkin jos se pääsee viemään.
Projektityö on muutoksen johtamista.
Projekti on jo muutos sinällään: suunnitellaan ja rakennetaan jotain, mitä ei ennen
ollut. Myös yrityksen johtaminen on muutoksen johtamista. Yrityksen rakenteita ja
toimintatapoja on uusittava, pitää saada
tehokkuutta uusista työkaluista ja mennään
uusille markkinoille. Miten tämä onnistuu?
Muutostarpeiden havainnointi ja ymmärtäminen on tärkeintä. Kuinka kaikki monesta
suunnasta tulevat tarpeet ja niiden edellyttämät toimenpiteet saadaan aloitettua ja
tehtyä? Ne voidaan projektoida. Kun tarve
on identifioitu, se voidaan rajata, budjetoi-

Asiakkaan
toiminnan
muutos

Strategian ja
fokuksen
muutos

da, aikatauluttaa ja resursoida.
Olemme Neste Jacobs Oy:ssä viimeisen kolmen vuoden aikana tehneet Master
Action Planin eli MAP:n, kuva 1, (suomeksi
päätoimenpidekartta) niistä toimenpiteistä,
jotka haluamme sen vuoden aikana tehdä.
Kyseessä on useimmiten uuden työprosessin luominen tai olemassa olevan työprosessin kehittäminen. Tämä on projektointia.
Tietysti sillä mitä tehdään, on tarkempi tavoite (sisältö, aikataulu, budjetti ja työryhmä) mutta päätasolla asioita seurataan
hyvin yksinkertaisesti. Kolmessa vuodessa
olemme saaneet noin 30 muutosprojektia tehtyä, mitä voidaan pitää erinomaisen
saavutuksena. Yksinkertainen on kaunista.
Tavoitteissa pysymistä seurataan liikennevaloilla, ja korjaavia toimenpiteitä tehdään aina tarpeen mukaan. Tällä tavoin toi-

Toimintaprosessien
muutos

Kuva 2. Muutoksen päävaiheet
Projektitoiminta 2/2012
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Yksittäiset
muutosprojektit

menee aikaa, ja tehtyjen muutosten vaikutukset tulevat aina viiveellä. Siksi ei kannata
tarpeettomasti viivyttää muutoksen tekemisen aloittamista.
Kuvassa 3. on havainnollistettu, miten
yksittäiset muutosprojektit tai -vaiheet
kantavat vain tiettyyn pisteeseen, jonka jälkeen niiden teho alkaa aluksi laskea
ja lopulta ne eivät enää kanna. Jatkuvaan
parantamiseen tarvitaan jatkuvia muutoshankkeita, jotka yhdessä nostavat tuottavuutta pitkällä aikavälillä.
Me olemme - kuten aiemmin mainittu lähteneet MAP-hankkeilla tekemään asioita vuositasolla. Kuvassa 3. yhden vuoden
MAP-portfolio vastaa aina yhtä mustalla
piirrettyä käyrää ja käyrien yhteenlaskettu
vaikutus on sinisellä piirretty jana, jonka tavoitteena on olla aina ylöspäin.

Muutoksen mahdollisuus ja
haasteet
Kuva 3. Jatkuva parantaminen vs. yksittäiset muutosprojektit
mimalla kyetään kääntämään muutokseen
liittyvää negatiivista energiaa positiiviseksi,
varsinkin kun työryhmissä on mukana henkilöitä useilta organisaatiotasoilta ja eri
puolilta yritystä.

Mistä muutostarve tulee ja
miten kanavoida se?
Muutostarve tulee liike-elämässä markkinatarpeiden muutoksesta. Se johtaa B-toB -ympäristössä, jossa mekin toimimme,
asiakkaiden tarpeiden muuttumiseen. Asiakkaat siirtävät tuotantoaan, muuttavat
tuotepalettiaan, haluavat käyttää uusia
raaka-aineita ja haluavat ennen kaikkea
enemmän tehokkuutta nykyisistä tuotantokoneistoistaan. Nämä ovat ulkoiset
muutosvaikuttimet. Jos yritys ei tee mitään,
alkaa pudotus.
Muutokseen reagoiminen tapahtuu
usein liian myöhään. Kun ulkoinen muutosnopeus on suurempi kuin sisäinen, jäädään
markkinatilanteessa jälkeen. Jos jälkeen
jääminen jatkuu, alkaa toiminnassa näkyä ongelmia. Projekteissa se tarkoittaa
useimmiten kustannusten ylityksiä ja liikeelämässä tuloksen laskemista ja lopulta
romahtamista. Näitä esimerkkejä näemme
nykyään valitettavan paljon. Toisaalta ympäristön tai markkinatilanteen muutoksen
ennakoiminen on vaikeaa kuten kaikki tu-

Kuvaus

Luokitus

levaisuuden ennustaminen. Kun projektissa
tai yrityksessä ei ole kyetty vastaamaan
ajoissa muutostarpeisiin, joudutaan tekemään nopeita ja rankkoja liikkeitä, jotka
usein koskettavat henkilökuntaa. Monessa
tapauksessa suurin ongelma on ennakoida,
onko kyseessä pysyvä muutos vai väliaikainen häiriö. Muutoksen luonteen ymmärtäminen on kuitenkin olennaisen tärkeää,
koska toimenpiteet ovat usein erilaisia.
Muutoksen ollessa pysyvä tai tilanteen
muuttuessa jatkuvasti tiettyyn suuntaan
tarvitaan rakenteellisia muutoksia. Kun
kyseessä on lyhytaikainen häiriö, voidaan
selvitä väliaikaisilla sopeutustoimilla kuten
kapasiteetin hetkellisellä nostamisella tai
laskemisella. Väärän tulkinnan lopputulemana on yleensä kriisin syveneminen.
Muutoksen aloittaminen ajoissa on elintärkeää. Tässä johto näyttelee merkittävää
roolia. Kuinka motivoida ihmisiä muutokseen silloin kun kaikki on vielä hyvin? Tässä johdon tehtävänä on visioida tilanne ja
kertoa, mitkä ovat vaihtoehdot. On luotava
tunne asian tärkeydestä ja pyrittävä saamaan mahdollisimman laaja ymmärrys siitä
mitä tuleman pitää, mitä tehdä.
Jos muutokseen ryhdytään vasta taitekohdassa tai jopa sen jälkeen kun kasvu ja
kannattavuus ovat jo taittuneet, on edessä isoja ongelmia. Muutoksen tekemiseen

Sensitiivisyys
Kuva 4.
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Status

Tiedon tuottaminen ja jakaminen on tietoyhteiskunnassa helppoa. Tietomassasta
tärkeän ja luotettavan tiedon löytäminen
on puolestaan vaikeaa.
Pelkän tiedon lisäksi toimintaympäristöömme vaikuttavat entistä voimakkaammin toisaalta globalisaatio ja toisaalta
kulttuurilliset erot. Kun nämä asiat laitetaan
yhteen, syntyy suhteellisen kompleksinen
tilanne, josta on usein vaikea löytää perusteita oikeiden ratkaisujen tekemiseen.
Kuitenkin voidaan todeta, että n. 20 %
asioista vaikuttaa 80 %:iin tuloksista, on
erityisen tärkeää kyetä erottamaan tietovirrasta ne 20 %, joilla on merkitystä. Tähän
löytyy tuskin yhtä viisasten kiveä, vaan valinnassa auttaa nimenomaan kokemus.

Laajensimme ajattelua ja systematiikkaa
asiakkaan kokonaisprojektin riskitarkasteluksi ja sitä kautta koko yrityksen riskiarvioinniksi.
Neste Jacobs Oy:ssä olemme jakaneet
riskien tarkastelun yritystasolle ja projektitasolle. Teemme systemaattista riskikartoitusta aina tarjousvaiheesta toteutuksen
kautta koko yritystasolle.
Tässä riskin lieventämisessä on aina
kuitenkin hyvä muistaa, että ilman riskiä ei
voi saavuttaa mitään. Riskit pitää pyrkiä
tunnistamaan ja arvottamaan. Kun näin on
tehty, voidaan tehdä suunniteluja lievennystoimenpiteitä.
Kuvassa 4. on esitetty yksinkertaisen riskilistan pääotsikot. Riskin kuvauksessa tulisi
pyrkiä mahdollisimman lyhyeen ja selvään
riskikuvaukseen. Luokituksessa olemme
käyttäneet muutamaa pääluokkaa eli riski
voi olla strateginen, operatiivinen tai taloudellinen. Sensitiivisyydellä pyritään arvioimaan riskin vaikutus euromäärissä, jos
riski toteutuu negatiivisena. Tässä kohtaa
voidaan myös ajatella, että jos riski saadaan käännettyä mahdollisuudeksi, sillä voi
olla positiivinen vaikutus tulokseen. Status
päivitetään määrävälein, jolloin katsotaan
mihin suuntaan riski on kehittymässä. Lievennystoimenpiteinä listataan useimmiten
käytännönasioita, joilla pyritään kääntämään negatiivinen vaikutus positiiviseksi.

Kansainvälistyminen ja kasvu
Kasvu ja sen tuoma muutos on väistämätöntä. Kasvua haetaan monella tavalla.
Yritys haluaa laajentaa asiakaskuntaansa,

Menestyminen on matka, joka
edellyttää vaikeita valintoja,
jatkuvaa muutosta ja uusiutumista.

kansainvälistyä ja olla teknologisen kehityksen eturintamassa. Kaikki tämä tarkoittaa, että yrityksen pitää muuttua. Lähdettäessä uusille markkinoille joudutaan
väistämättä tilanteeseen, jossa omalla
kotimarkkinalla opittua joudutaan "uhraamaan" muualle. Tämä on tarkka paikka,
koska samalla avataan mahdollisesti vahvalle kotimarkkinalle enemmän kilpailua.
Vanha sanonta, että "kakkua ei voi syödä ja
pitää yhtä aikaa" pätee tässä hyvin.
Siksi on syytä sisäistää, että esimerkiksi
kansainvälisille markkinoille lähdettäessä
yrityksen on muututtava vahvasti. Kotimarkkinat pitää turvata ja samalla taistella
vieraalla maalla jo toimivien kilpailijoiden
kanssa. Erityisesti suomalaisille yrityksille
olisi tärkeää verkostoitua kotimaisten ja
kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Verkostoituminen kuulostaa helpolta, mutta
käytännössä se edellyttää antamista ja sitä
kautta saamista. Verkostoituminen vaatii
avoimuutta ja sitä, että osapuolet tuovat
peliin oman panoksensa. Suomalaisille verkostoituminen ei ole kaikkein luontaisin-

ta - olemmehan hyviä yksilöurheilijoita ja
-suorittajia. Verkostoituminen vaatii paljon,
mutta antaa myös paljon.
Jokainen voi tutkiskella asiaa omalta
kohdaltaan. Jos osaat ja tiedät paljon, mutta et jaa sitä, on tietosi ja osaamisesi melko
turhaa kokonaisuuden kannalta. Jos olet
osana tuhannen osaajan verkostoa, annat
yhden panoksen ja saat 999 takaisin.
Verkostoituminen ja verkoston hyödyntäminen vaatii meiltä muutosta toimintatavoissamme, mikä onnistuessaan tuo panoksen moninkertaisesti takaisin.

Menestyminen
Menestys ei ole paikka tai olotila. Menestyminen on matka, joka edellyttää vaikeita
valintoja, jatkuvaa muutosta ja uusiutumista. Tämä matka voidaan jakaa välietappeihin, ja välietappeihin johtavat toimenpiteet
voidaan projektoida. Muutos on väistämätön ja siinä piilee aina iso mahdollisuus.
Emme voi ottaa niin isoa riskiä, että jättäisimme muutoksen mahdollisuuden käyttämättä.

Riskinarviointi
Kun yritys lähtee muutoksen tielle, se ottaa
riskejä - toivottavasti riskit tiedostaen. Me
Neste Jacobs Oy:ssä olemme katsoneet
asiaa positiivisesti eli näemme, että jokainen riski pitää sisällään myös mahdollisuuden. Kyse on enemmän siitä, mikä on
mahdollisuuden ja riskin suhde. Jos suhde
on nolla tai hyvin pieni; ei todennäköisesti
tapahdu muutosta eikä haluttua tulosta.
Jos suhde on todella suuri, voi kyseessä olla
pahimmillaan riski, jonka lauetessa koko
yritys tai projekti menee alta. Siksi riskien tarkastelu systemaattisesti on erittäin
tärkeää. Jo edellisessä työpaikassani aloitimme omien projektien riskien tutkimisen.

Riskin
lievennystoimenpiteet

Jarmo Suominen
Jarmo Suominen on toiminut Neste Jacobs Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 ja sitä ennen uransa aikana useissa suomalaisissa ja ulkomaisissa
yrityksissä projektinjohto- ja liikkeenjohtotehtävissä.
Neste Jacobs on erikoistunut palvelemaan prosessiteollisuutta teknologiakehityksessä, projektinjohtamisessa ja suunnittelussa. Neste Jacobs
työllistää suoraan ja verkostonsa kautta yhteensä n. 1 000 asiantuntijaa.
Neste Jacobs toteuttaa projekteja eri puolilla maailmaa.

Projektitoiminta 2/2012
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Kolumni
Kun projektipäällikkö muuttuu ammatiksi,
päälliköksi hakeva tietää, mitä myy ja
työnantaja, mitä ostaa.

Projektipäällikkyydestä
ammatti

S

uomessa toimii useita tuhansia
projektipäälliköitä, mutta silti projektipäällikkyys ei ole ammatti. Kun
tehtävältä puuttuu yleinen tunnustus ammatiksi, on jokaisella hieman erilainen mielikuva tehtävän sisällöstä.
Hieman kärjistäen voi sanoa, että kuka
tahansa voi kutsua itseään projektipäälliköksi. Tämä voi selittää surullista tulosta,
joka ilmeni Talent Vectian viimevuotisesta
selvityksestä. Sen mukaan projektien vetäminen ja projektipäällikkyys ovat korkeintaan tyydyttävällä tasolla.
Voimme hyvällä syyllä ottaa mallia muilta
aloilta. Esimerkiksi LJK-konsultti (Liikkeenjohdon Konsultit ry) on käsite, joka kertoo osaamisesta. Samoin asunnonmyyjät
osaavat arvostaa LKV-kiinteistövälittäjää
(Laillistettu kiinteistönvälittäjä) ja laki edellyttää hyväksytyn tilintarkastajan käyttöä
vähänkin suuremmissa yrityksissä. Jo 250
000 euron liikevaihtoa tekevässä neljän
hengen yrityksessä on oltava hyväksytty
tilintarkastaja. Sen sijaan sadan miljoonan
euron projektin vetäjän valitsee jokainen
yhteisö omilla kriteereillään.
Suomessa on usea tuhat kansainvälisen
sertifikaatin omaavaa projektinvetäjää.
Näiden sertifikaattien tunnettuus on kuitenkin toivottua pienempi, eivätkä ne tee
projektinvetämisestä ammattia saati saavuta vaadittavaa projektijohtamisen tasoa
ja arvostusta.
Jo tällä hetkellä monissa maissa monet
organisaatiot edellyttävät projektipäälliköiltä oikean tasoista sertifiointia, ennen
kuin nämä saavat merkittävien projektien
vetämisen tehtäväkseen. Tällä osaltaan
varmistetaan, että projektin vetäjällä on
riittävät valmiudet tehtävään. Sertifiointeja
arvostavissa organisaatioissa sertifioidut
projektipäälliköt saavat merkittävän edun
sertifioimattomiin verrattuna.

Kuva: Jyry Louhisto
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Teksti: Jori Kosonen

Tunnustettu ammattikunta
vuoteen 2015 mennessä
Nyt on aika aloittaa keskustelu ja toimenpiteet projektipäällikön vakiinnuttamiseksi
ammatiksi. Tähän on monta merkittävää

syytä. Suomalaisten organisaatioiden kilpailukyky on heikentynyt. Kilpailu on koventunut. Projektijohtamisen merkitys johtamismuotona kasvaa. Lisäksi osaamisen ja
toiminnan tehokkuuden vaatimukset kasvavat oleellisesti, mikä korostaa tehokkaan
projektijohtamisen merkitystä.
Suomen Projektiyhdistys ry on se taho,
jolla on auktoriteettia ottaa sille kuuluva
asema auktorisoida ammattiprojektipäälliköt. Matka viralliseksi ammattinimikkeeksi
on pidempi, mutta projektipäällikön tehtävä voisi olla virallinen ammatti jo vuonna
2020.
Tämä työ on tarpeen projektivetäjien
arvostuksen nostamiseksi. Keskeisin tavoite on määritellä, mitä vaaditaan ihmiseltä,
joka nimittää itseään ammattilaiseksi. Monilla muilla aloilla vaatimuksena on tietyn
mittainen työkokemus vastaavista tehtävistä ja tutkinnon suorittaminen.
Kansainväliset standardit, kuten IPMA:n
(International Project Management Association) sertifikaatit, luovat raamit osaamisvaatimuksille, joita voidaan soveltaa
myös Suomessa. Tämän lisäksi vaatimuksena tulisi olla monien muiden alojen tapaan
tietyn mittainen työkokemus vastaavista
tehtävistä, näytöt osaamisesta ja tiettyjen
tutkintojen tai koulutuksen suorittaminen.
Useat sertifikaatit lakkaavat olemasta voimassa, jos ammattitaidon katsotaan vanhentuneen.
IPMA:n suurimman kansallisen projektiyhdistyksen, brittiläisen APM:n (Association for Project Management) viisi ammattimaisuuden ulottuvuutta muodostaa hyvän
pohjan keskustelulle. Vaatimuksiin kuuluvat
muun muassa alan menetelmien käyttö,
itsensä kehittäminen ja eettisten arvojen
noudattaminen.

Sertifiointi ja ammatiksi hyväksyminen
ovat eri asioita, mutta ne tähtäävät samaan
lopputulokseen. Maahan syntyy nykyistä
yhtenäisempi kuva siitä, mitä hyvältä projektipäälliköltä odotetaan. Lisäksi päälliköitä palkkaavat organisaatiot saavat tukea
omille arvioinnilleen pohtiessaan, millaista
kokemusta niiden kannattaisi etsiä. Samalla päällikön mitat täyttävät ihmiset voivat
vedota yleisesti hyväksyttyihin mittareihin
palveluksiaan myydessään.

Projektijohtaminen entistä
tärkeämpää
Yhteinen näkemys ammattilaisuudesta on
entistä tärkeämpää siksi, että työt organisoidaan yhä enemmän projektimuotoon.
Talent Vectian useana vuonna toteuttamat
”Projektijohtamiseen tila” -kartoitukset
ovat osoittaneet kerta toisensa jälkeen,
että strategisten hankkeiden johtaminen
on entistä tärkeämpää yrityksissä. Projektijohtamisen merkitystä kasvattaa muun
muassa matriisirakenteiden lisääntyminen.
Tällöin tuloshakuinen johtaminen ja kyky
vielä hankkeita läpi tulevat entistä tärkeämmiksi. Tämä asettaa yhä kovempia
vaatimuksia projektiosaamiselle. Projektiosaaminen yhdistyy koko organisaation
johtamisosaamiseen. Samalla projektipäälliköiden urapolut lähestyvät muita esimiesurapolkuja.
Projektiosaamista pitää saada yksittäisten päälliköiden lisäksi myös organisaatioiden johtoon. Projektisalkun hallinta kasvaa
yhä tärkeämmäksi osaksi koko organisaation johtamista. Muun muassa projektien
vaikutusten seurantaa on syytä lisätä. Talent Vectian selvitykset kertovat, että noin
puolet yrityksistä seuraa projektien tuomia
hyötyjä projektien päätyttyä vain satunnaisesti.

Jori Kosonen on Senior Partner Talent Vectiassa.
Talent Vectia on arvostettu liikkeenjohdon konsultointi- ja valmennusyritys, jonka
asiakaskuntaan kuuluu Suomen suurimpia yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Talent Vectia tunnetaan osallistavasta toimintatavasta strategioiden käytäntöön
viennissä, soveltavasta tutkimuksesta ja innovatiivisista työtavoista.
Projektitoiminta 2/2012
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Muutosvoimaa

Menestystarina syntyy
onnistuneesta
projektinjohtamisesta

Ihmiset

Prosessit

Teknologia

	Teksti: Jenni Santalo Anne Ivanoffin haastattelun perusteella

”Meidän ja asiakkaittemme menestys ja kilpailukyky perustuu onnistuneisiin projekteihin”, sanoo
Tiedon globaaleista toiminnoista (Global Operations) vastaava Anne Ivanoff. Tieto on rakentanut
”Easier Life for Project Managers” -ohjelman tukeakseen projektipäälliköiden työtä ja luodakseen parhaat mahdolliset edellytykset onnistumisille.

O

saavat ja hyvin koulutetut projektipäälliköt ovat onnistuneen liiketoiminnan edellytys. Vaatimukset ovat
nousseet, toimitettavat IT-järjestelmät
ovat monimutkaistuneet ja toimitukset globalisoituneet. Asiakkaiden alati muuttuva
liiketoiminta vaatii toimittajilta vahvempaa
johtajuutta, joustavuutta ja reagointikykyä.
Muutoshallinta on merkittävämpi osa
projektinhallintaa. Projektipäälliköiltä edellytetään erinomaisia henkilöjohtamis- ja
viestintätaitoja, napakkaa muutoshallinnan
johtamista sekä taitavaa sidosryhmien hallintaa perinteisten projektinhallintaan liittyvien tehtävien lisäksi. Projektinhallinta on
johtamista, liki taidetta tieteen sijaan.
Tiedossa projektipäälliköt ovat tärkeässä
roolissa ja vastaavat liiketoiminnan päivittäisestä onnistumisesta. Tiedossa on tärkeää mahdollistaa innostuminen ja onnistuminen ja varmistaa koko projektiryhmälle
Tiedon organisaation tuki.

Asiakaskeskeisyys on meille
kaikille yhteinen tavoite
Easier Life for Project Managers -ohjelman
tavoitteena on taata Tiedon ja asiakkaiden
menestys kyvykkäiden ja sertifioitujen projektipäälliköiden avulla.
”Meillä kaikilla on yhteinen tavoite: asiakaskeskeisyys, liiketoiminnan kehittyminen
ja kasvu. Keskitymme asiakkaaseen, tulok-

12

seen, laatuun ja innovointiin. Näitä kaikkia
voi parantaa entisestään tehokkaammalla
koordinoinnilla ja yhteistyöllä sekä tukemalla ihmisiä ja projekteja kuin myös kehittämällä projektipäälliköiden osaamista, prosesseja ja työkaluja”, Tiedon Anne
Ivanoff toteaa.
Tiedossa lähdettiin liikkeelle visiosta: miten projektipäälliköt johtavat päivittäistä
toimintaa, ja miten muu organisaatio tukee
projektityötä ja on toimitusten rinnalla.
”Muiden tuki on tärkeää, sillä emmehän
odota formulakisoissakaan kuskin tulevan
ulos autosta ja vaihtavan renkaita, vaan
renkaiden vaihto toteutuu tiimityönä nopeasti, jotta matka voi jatkua sujuvasti ja
suunnitelmien mukaan”, Ivanoff jatkaa.
Nykyisissä hajautetuissa projekteissa
henkilöt toimivat eri maissa, jolloin viestintätaidot, kulttuurierojen ymmärtäminen ja taito lukea tilanteita korostuvat
projektipäällikön tehtävissä. Asiakkaiden
liiketoiminnan muutokset asettavat uusia
vaatimuksia projektijohtamiselle. Odotukset ovat siis kauttaaltaan korkeat ja muuttuneet, joten uusien taitojen, työkalujen ja
prosessien kehittäminen on välttämätöntä.
”Tiedon kolme tärkeintä vaatimusta projektipäälliköille ovat henkilöjohtaminen,
proaktiivisuus ja tulosorientoituneisuus, ei
prosessiorientoituneisuus”, Ivanoff kiteyttää.

Tieto tukee projektipäälliköiden työtä:
- Valtuuttamalla ja tukemalla
- Tarjoamalla koulutusta, uran sekä
tuloksiin perustuvan palkitsemisen
- Parantamalla laatua, tehokkuutta ja
tuottavuutta yhtenäisten toimitusmallien avulla
- Yhtenäisillä työkaluilla ja prosesseilla

Enemmän aikaa
muutoksen johtamiselle
Yhtenä lähtökohtana ohjelmalle oli huomio,
että projektipäälliköiltä kuluu yhä enemmän aikaa laskutukseen ja projektiraportointiin matriisiorganisaatiossa, jossa kannattavuutta halutaan seurata asiakkaittain,
tuotteittain, yksiköittäin ja maittain.
Tehokkailla yhtenäisillä työkaluilla ja prosesseilla on saatu projektipäällikön raportointiin ja hallinnollisiin tehtäviin kuluva aika
pienemmäksi ja sitä kautta pystytty kohdistamaan ajankäyttö projektin päämäärien
saavuttamiseen.
Uudessa työkalussa projektipäälliköt
vievät tiedot kertaalleen järjestelmään, josta eri sidosryhmät löytyvät tarvitsemansa
tiedot kuukausittaiseen raportointiin.

”Projektipäälliköt toivoivat itse parempia työkaluja projektien talouden suunnitteluun, ennustamiseen
sekä resurssien hallintaan. Nyt projektipäälliköillä on
hyvät edellytykset onnistua työssään ja huolehtia projektin johtamisesta ja tuloksista. Joustavuus, ketteryys
ja muutosten hallinta mahdollistavat myös asiakkaan
toiveiden ylittämisen”, Ivanoff kertoo.

Oikeanlaisia rakennuspalikoita ihmiset, prosessit ja työkalut
Easier Life for Project Managers -ohjelma on kokonaisuus, jossa projektipäälliköiden kehittämistarpeet
johdetaan liiketoimintatarpeista. Projektipäälliköiden
työtä tuetaan harmonisoiduilla prosesseilla ja tehokkailla työkaluilla, sillä niiden avulla pystytään takaamaan projektien tasainen laatu, tehokkuus ja tuottavuus.
Tiedon olemassa olevaa ohjelma- ja projektinhallintaprosessia on kehitetty ja harmonisoitu rakennetun
työkalusetin avulla. Kun prosessit implementoidaan
työkaluun, se helpottaa prosessien käyttöä.
”Tavoitteenamme on, että projektipäälliköt voivat
kehittyä omassa työssään. Tiedon jakaminen ja vaihtaminen, mahdollisuus vaikuttaa ja tietämys siitä, missä mennään ja mitä on kehitteillä, on tärkeää projektipäälliköille”, Ivanoff sanoo.
Osana ohjelmaa on luotu Tieto-tasoinen globaali
projektipäällikköyhteisö, jossa tietoa jaetaan aktiivisesti ja joka on itse tiiviisti mukana prosessien ja työkalujen kehittämisessä. Yhteisön toimintaa on tukenut
mm. Tiedon intraan perustettu virtuaalinen yhteisö
sekä kuukausittain järjestetyt webcastit, joissa käsi-

”Haluamme mahdollistaa täysipainoisen
projektien johtamisen tarjoamalla projektipäälliköille koulutusta ja sertifiointeja
sekä varmistamalla mielenkiintoisen uran
ja tuloksiin perustuvan palkitsemisen”

tellään projektipäällikölle oleellisia asioita ja tarjotaan
mahdollisuus keskustella kollegoiden kanssa työn
haasteista.
”Haluamme mahdollistaa täysipainoisen projektien
johtamisen tarjoamalla projektipäälliköille koulutusta
ja sertifiointeja sekä varmistamalla mielenkiintoisen
uran ja tuloksiin perustuvan palkitsemisen”, Ivanoff kuvaa.

Tyytyväisempiä asiakkaita
Sekä Tieto että asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun projektit ovat entistä osaavimmissa käsissä.
”Sekä asiakkaidemme että meidän menestyksemme perustuu onnistuneisiin toimituksiin. Meidän omat
tavoitteemme toteutuvat, kun asiakkaiden liiketoimintatavoitteet toteutuvat. Asetamme tavoitteet projekteittain, ja henkilökohtaiset suoritukset ja saavutukset
mitataan niiden pohjalta. Tämä edesauttaa projektien
onnistumista.”
Projektitoiminta 2/2012
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Asiakkaille on perusedellytys, että he
saavat Tiedolta kyvykkäät projektipäälliköt
avainhankkeisiinsa. Sertifiointien ja yhtenäisten toimitusmallien avulla Tieto voi
taata asiakkaalle tasaisen laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden.
”Yhtenä Tiedon kasvualueena on konsultointi- ja järjestelmäintegraatioliiketoiminta, jossa projektipäälliköt ovat keskeisessä asemassa. Pyrimme joustavampaan
tapaan toimia ilman organisaatiorajoja ja
siiloja. Osaajat ja osaamiset toimivat projekteissa yli rajojen”, Ivanoff jatkaa.
Projektipohjaisessa työtavassa, projekti on koko toiminnan perusyksikkö – sitä
kautta asetetaan tavoitteet, arvioidaan
suorituksia ja raportoidaan.
Easier Life for Project Managers -ohjelman läpivieminen on ollut välttämätön
pohja projektipohjaiseen toimintaan. Se on
vaatinut investointeja sekä aikaa kehittymiselle, tiedonvaihdolle ja uusien asioiden
käyttöön ottamiselle.
”Tiedossa on aina arvostettu projektityötä ja projektipäälliköitä. Haluamme olla
edelläkävijöitä projektin johtamisessa. Projektit ovat keskeinen osa toimintaamme ja
johdamme myös omaa muutosta projekteina. Haluamme olla johtava palveluintegraattori – se edellyttää loistavaa projektinhallintaa”, Ivanoff sanoo.

”Elämä on helpompaa”
Tiedon rakentamassa ohjelmassa keskeinen raportointityökalu on PMView. Se tukee
tehokkaasti koko projektin elinkaarta, ja
siten projekti- ja ohjelmapäälliköt pystyvät keskittymään itse projektitoimitukseen.
Ratkaisu tarjoaa tarkkoja mittareita ja raportteja projekteista.
Tiedon jatkuvien palveluiden pankki- ja
vakuutussektorin asiakkaiden kanssa työskentelevä projektipäällikkö Jaana Welti kehuu uutta raportointijärjestelmää.
”Viikoittaisten raporttien tuottaminen
asiakkaalle vie nykyisin vain muutaman
minuutin. Saan raportin, joka pitää sisältää
sekä käytetyt tunnit että arvion projektiin

tieto.com

Menestystarinasi syntyy
onnistuneesta
projektinjohtamisesta
“Uskomme osaaviin ihmisiin, henkilökohtaiseen
kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen”

Asiakastyytyväisyys
Hyvä palvelukokemus

vielä tarvittavista tunneista, nopeasti ja
helposti.”
Samaa mieltä on johtava liiketoimintakonsultti Jari Torniainen.
”ERPin projektipäälliköille suunnattu raportointitoiminnallisuus tekee elämästäni
oikeasti helpompaa, kun sekä ohjelmapäällikkö että ohjausryhmän jäsenet näkevät
yhdellä silmäyksellä projektin edistymisen
ja statuksen.”
Projektipäälliköiden elämää on tavoitteiden mukaisesti siis helpotettu. Easier Life
for Project Managers -ohjelma aloitettiin
kaksi vuotta sitten.
Muutosohjelmassa mukana ollut projektipäällikkö Tanja Räikkönen kiteyttää kehityksen:
”Menestystarinat syntyvät onnistuneesta projektinjohtamisesta ja kukapa ei haluaisi olla osa noita tarinoita. Onnistunut
projektinjohtaminen taas vaatii oikeanlaisia

rakennuspalikoita. On ollut hieno mahdollisuus olla osa kouluttaja- ja pääkäyttäjäryhmiä PMView-projektissa ja nähdä, miten
pystymme yhdistämään käytössä olevat
menetelmät, prosessit ja uuden projektihallintavälineen tukemaan toisiaan. Käyttöönottoprojektin puitteissa on toteutettu monia asioita helpottamaan projektipäällikön
päivittäistä työtä. Tuo työ jatkuu edelleen ja
uskon vakaasti, että olemme oikealla tiellä.
Easier life for Project Managers -hanke
kokonaisuudessaan antaa meille projektipäälliköille parempia välineitä päivittäiseen
työhön ja hyvän mahdollisuuden kasvattaa
osaamista sekä kilpailukykyä.”
Tieto on mennyt ison muutoksen läpi,
mutta matka ja kehitys jatkuvat.
“Uskomme osaaviin ihmisiin, henkilökohtaiseen kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen”, Ivanoff kiteyttää Tiedon globaalien
toimintojen filosofian.

Anne Ivanoff
Anne Ivanoffilla on 15 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta useasta Euroopan maasta. Hän
on vastannut vuodesta 2009 alkaen Tiedon Global Delivery Operations -yksiköstä, jonka vastuulla
on kehittää Tiedon globaalien toimitusten tehokkuutta ja suorituskykyä. Tärkeimpänä saavutuksena
on ollut luoda Tiedolle globaali toimitusten miehitystoiminto. Sen avulla Tieto on pystynyt parantamaan resurssien käyttöastetta sekä miehittämään projektit tehokkaammin ja nopeammin käyttäen
hyväksi Tiedon maailmanlaajuisia resursseja.
Tätä ennen Anne Ivanoff oli vahvasti luomassa Tiedon globaalia toimitusmallia. Osana sitä hän vastasi Tiedon Tsekkien maayhtiöstä sekä Ostravan toimitusyksikön luonnista ja kasvattamisesta.

14

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja tehokkaaseen projektinhallintaan

Neuvontapalvelut
Työkalupalvelut

Menetelmäpalvelut
Projektien
johtamispalvelut

Kasvu

Liiketoiminnan kasvu
Nopeasti tuloksia

Tehokkuus

Tehokkaat prosessit
Yhteinen menetelmä, yhteinen kieli

Kustannusten optimointi
Vähemmän projekteja,
enemmän hyötyä

Muutosvoimaa

Energy, Climate Change
and Global Sustainability
The case for emergency action
Author: Ian T. Dunlop

16

Kuva: ©iStockphoto.com/sturti

Likely loss over time of
all ice sheets. No ice
sheets on planet = 70
metre sea-level rise

oceans, means that the full impact of our
emissions today only become evident decades hence.
Paleoclimate analysis suggests that current global average temperature is around
0.6oC above the peak temperature of the
Holocene period of the 10,000 years prior to 1900, during which time humanity as
we know it developed. The thermal inertia
of historic emissions is likely to translate,
in due course, into a 2oC temperature increase. Once equilibrium is reached, this will
be sufficient for large parts of the Greenland and West Antarctic ice sheets to melt,
leading to sea level rises of 6-7 metres over
time.
Current climate policies, if fully implemented, are supposedly intended to limit
temperature increase to the official UNFC-

Paleoclimate History

Likely loss over time of
Greenland & West Antarctic
ice sheets = 6-7 metre
sea-level rise

+4 C
+2 C
PETM 55 million
years ago.

Peak Holocene: over last 10,000 years up 1900AD
Global average temperature now ~0.6C above peak Holocene
2C of warming: consequence of current level of greenhouse gases
4C of warming: consequence of current government policy commitments

CC target of 2oC. In reality they are likely to
result in an increase in excess of 4oC, sufficient over time to melt all ice sheets, leading
to a sea level rise of around 70 metres. It is
unclear how rapidly these changes might
occur, but the empirical evidence suggests
that we are badly underestimating both the
speed and extent of climate change.
The Arctic has been warming 2-3 times
faster than the rest of the world. This year,
melting of the Arctic sea ice has accelerated dramatically, reducing the area and
volume to levels never previously experienced. Some 80% of the summer sea-ice has
been lost since 1979; on current trends the
Arctic will be ice-free in summer by 2015,
and ice-free all year by 2030, events which
were not expected to occur for another
100 years. More concerning, the Greenland
ice sheet this year has melted at unprecedented rates, with accelerating glacial ice
calving, changes which will substantially increase the rate of sea level rise.
Beyond the Arctic, the world is in the fifth
year of a severe food crisis, largely climate
change driven, which is about to become
far worse as the full impact of recent extreme drought in the US food bowl works its
way through the global food chain, leading
to substantial price rises. Drought around
the Mediterranean contributed to this food
crisis, and has played a large part in triggering the Arab Spring, and the Syrian conflicts. Globally, the escalation of extreme
weather continues.
Does any of this matter? Yes – It is the
most urgent issue now confronting the
world, for the evidence indicates that climate change has moved into a new and highly

The evidence - Arctic Sea ice volume
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dangerous phase. The polar icecaps are
one of the vital regulators of global climate; if the ice disappears, the absorption of
far more solar radiation accelerates ocean
warming, with increasing risk of large-scale
release of carbon dioxide and methane
from melting permafrost. This in turn leads
to even more rapid changes in the global
climate – positive feedback loops triggering
tipping points which may initiate irreversible
runaway warming. Energy, food and water
security are also poised on a knife-edge in
both the developed and developing worlds

A 4oC World
Despite two decades of negotiation, virtually nothing has been done to constrain
emissions and there is no sign of this changing in the short term if current attitudes
prevail. Adaptation to a 4oC temperature
rise is talked about glibly in policy circles
as a realistic strategy if all else fails. Such
an outcome would be catastrophic, with
large parts of the world subject to extreme
drought, whilst other parts experience intense rainfall.

The evidence - Arctic Sea Ice Extent

Accelerating melt - Ice free in summer by 2015 ?
- Ice free all year by 2030 ?

Months - actual
volume

Record melt, 100 years in advance of forecasts

Climate Change
Climate change is the most intractable of
these issues, due to its complexity, inherent
uncertainties and the inertia of the climate
system.
There is now unprecedented evidence

The inertia of the climate system means
that the full impact of our emissions today
only become evident decades hence.

Source: Paleoclimate, Energy Imbalances & Milankovic papers, James Hansen et al, GISS NASA 2011.

Sea Ice Extent, 106 km2

Since the Industrial Revolution the world
has undergone unprecedented transformation, to the point where humanity is now
the dominant force in world evolution. The
changes have been particularly marked
since WW11 as the developed world enjoyed
rapidly rising standards of living and wealth
creation. But in the euphoria created by
this good fortune, we fail to recognize that
the global drivers behind it have gradually
turned into major strategic risks; that is risks
which threaten the future of humanity itself.
In essence, they reflect an increasing gulf
between narrow self-interest and the common good.
As population rises from 7 billion today
toward 9 billion by 2050, the inevitable logic of exponential growth in both population and consumption is now hitting the limits
of global ecosystems and resource availability. The immediate pressure points are
climate change, energy security, biodiversity loss, water and food availability, issues
which are converging rapidly in an unprecedented manner, and which are fundamental
causes of current financial instability.
Increasing prosperity has bred complacency; the assumption that growth within
a finite system can continue indefinitely.
Hardly surprising, given that power and influence accrue to those who prosper under
the existing system, and that technology
until recently has enabled us to push back
or ignore physical constraints. Our institutions have become predominantly shortterm focused; politically due to electoral
cycles and corruption of the democratic
process; corporately due to perverse subsidies and incentives. As a result, enormous
political and personal capital is now vested
in preserving the status quo and we are illequipped to address the life-threatening
challenges which confront us.
The limits we now face are global, rather than regional, and cannot be circumvented as we have done in the past. What
was workable in a relatively empty world of
2-3 billion people post-WWII is not workable in today’s full world of 7 billion, let alone
a world of 9 billion. Our preoccupation with
an unregulated market economy is rapidly
leading toward an uninhabitable planet, as
sustainability issues of theoretical concern
for decades manifest themselves physically,
particularly in regard to climate and energy.

that human carbon emissions from fossilfuel consumption and land degradation
are, on the balance of probabilities, warming the planet at an accelerating rate. The
impact is clearly seen in record global surface and ocean temperatures, rapid Arctic
and Antarctic ice volume loss, increasing
permafrost carbon and methane emissions, ocean acidification, potential reversal
of carbon sinks into sources, for example in the Amazon, and escalating extreme
weather events. These major changes are
happening at the 0.8oC mean temperature
increase we have already experienced relative to pre-industrial conditions, let alone
the additional 1.2oC to which we may already be committed as the full effect of historic
emissions is felt. The inertia of the climate
system, particularly the slow warming of the

Sea Ice Volume, km3

From Global Drivers to
Strategic Risks

Months - forecast
quadratic trend
Years 1979 – 2012 actuals
Source: Neven et al, PIOMAS, University of Washington 2012.

Source: Japan Aerospace Exploration Agency, 17th September 2012.

Mean temperature rises around 4oC
would mask substantial global variations,
with for example far larger increases, 1016oC, occurring in the Arctic. Global carrying
capacity would probably fall dramatically as
food and water availability declines, with a
possible reduction in global population to
less than 1 billion people from the current 7
billion.
As the UK Royal Society put it January
2011, “In such a 4oC world, the limits for human adaptation are likely to be exceeded
in many parts of the world, while the limits
for adaptation for natural systems would
largely be exceeded throughout the world”.
When asked at the Melbourne 4 Degree
Conference in July 2011 to explain the difference between a 2oC and a 4oC world, Hans
Joachim Schellnhuber, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research
replied simply: ”human civilisation”.
In short, if we have any sense of responsibility to current and future generations, a
4oC world is to be avoided at all costs.

Risk Management on a
Global Scale
Faced with the science, mounting empirical evidence and the implications of a 4oC
world, prudent risk management dictates
we should not risk inaction. Gradually, the
world is starting to understand that, if catastrophic outcomes and climatic tipping
points are to be avoided, on the balance
of probabilities the real target to restore a
safe climate is to reduce atmospheric carbon concentrations back toward the preindustrial levels below 350ppm CO2 from
the current 392 ppm CO2. This will require
emission reductions of the order of 50% by
2020, almost complete de-carbonisation
by 2050 and continuing efforts to draw
down legacy carbon from the atmosphere.
Looked at from a total carbon budget
perspective, to have a less than 25% chance of exceeding the official 2oC target, the
world can only emit a further 800 Gigatonnes CO2 in toto from today, a budget which
would be used up in less than 20 years. Accepting a 50/50 chance allows the budget
to increase to 1,200 GtCO2, used up in less
Projektitoiminta 2/2012
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down rapidly if catastrophic climate change is to be avoided. Clean Coal Technology
(CCT) and geological Carbon Capture and
Storage (CCS) are seen as the means of securing coal’s long-term future, to the point
where they have become unquestioned
articles of faith on the part of industry and
government. Unfortunately that faith looks
misplaced, as neither solution is working as
hoped.

Gas
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than 30 years. If the temperature target
has to be less than 2oC, as seems likely, the
budgets are considerably lower. This requires global emissions to peak in the next year
or so, certainly no later than 2020 and then
fall in the 4-9% pa range depending on the
peak year. An equitable approach would require developed world emissions to fall rapidly, while developing world emissions continued to rise for a period before also falling.
The cost of this degree of change is
probably in the range 3-5% of global GDP,
a manageable amount, but rising rapidly
the longer action is delayed. However, the
potentially catastrophic cost of continuing
inaction would be in excess of 20% of GDP,
equivalent to the costs of WWI, WWII and
the Great Depression combined, let alone
the human suffering involved. We only play
the fossil-fuel emissions game once, there
is no trial run; in this context, responsible
risk managers would have taken action long
ago.

The Implications for Energy
The risks of climate change pose a diabolical problem for energy. Cheap energy has
been the cornerstone of successful societies for centuries. Today, just as economic
growth for the bulk of the world’s population is accelerating, the days of cheap fossil–fuel energy are ending, triggered by the
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peaking of global oil supply and the need
to reduce carbon emissions to combat climate change. After years of denial, these
realities are finally being acknowledged by
official bodies such as the IEA, the International Monetary Fund and some industry
leaders. Unfortunately the full implications
of the message have yet to penetrated the
“official future” of many national governments.
Depending on the acceptable risk to restore a safe climate, the global carbon emission reduction targets above will only allow
around 30 - 40% respectively of existing
fossil-fuel reserves (reserves recoverable
with existing technology and prices) to be
consumed. Which removes any justification
for expanding reserves of oil, gas and coal
with increasingly risky, costly and environmentally damaging ventures, such as deepwater oil exploration and tar sands, unless
those emissions can be safely sequestered
long-term. Looking at our traditional fossilfuel mainstays in this context.

Peak Oil
Peak oil is the point at which it is no longer
possible to increase oil production to meet
demand, notwithstanding increasing prices,
as evidenced by the stagnation of global oil
supply since 2005. It results from the discovery rate of new oilfields falling far behind

our escalating use of oil, and the fact that
production from long established oilfields is
depleting at faster rates than anticipated.
As a result, we are forced to explore in more
difficult conditions, with ever increasing risk
and cost.
Recent estimates indicate the need to
bring on stream the equivalent oil production of four Saudi Arabia’s over the next 1015 years just to maintain current supply, let
alone meet increasing demand. Highly unlikely in current circumstances.
Opinions vary widely on the evolution of
global oil supply, with much hype around
the supposedly enormous potential of unconventional oil and gas, from shale beds,
tar sands etc. These new sources are unlikely to offset the decline in conventional oil
availability. It may well be that global supply
by 2030 is 20-30% below current levels, a
traumatic change for a world wedded to oil.

Coal
Coal is the most critical factor in solving
the energy security and climate change
dilemma. It is the largest, cheapest and
most widely available fossil-fuel resource,
but has the worst environmental impact,
with emissions double that of gas per unit
of energy. Unless means can be found to
capture and store those emissions securely,
the coal industry worldwide will have to shut

Much store is placed on the future role of
gas, whether as Liquified Natural Gas (LNG),
Coal Seam Gas (CSG) or unconventional
gas from shale beds, as a transition fuel to
the low-carbon economy in replacing coal,
the rationale being that carbon emissions
from gas burning supposedly have roughly
half the warming potential of coal. However
extensive use of gas has some unexpected
consequences given current climate change risks.
Coal burning emits not just carbon, but
also aerosols, tiny particles which are suspended in the atmosphere and have a cooling effect. So one unintended consequence of the replacement of coal by gas may
be a relative increase in global temperature
in the medium term due to the removal of
aerosols which are currently holding global
temperature at a lower level than would otherwise be the case.
CSG and unconventional shale-gas also
have complications. Leakage of methane
to atmosphere during the production and
collection process may mean that the use
of gas worsens warming relative to coal.
There is also the potential for significant
conflict between the energy and agricultural industries, as both compete for the use
of scarce water resources and prime arable
land.
The Alternatives to Fossil-Fuels: The
implication is that the world has to halt the
use of all fossil-fuels as rapidly as possible,
except to the extent that CCS, and possibly
some other genuinely long term sequestration techniques can safely store emissions,
which is likely to be a relatively minor part of
total fossil fuel use. A massive challenge, far
beyond anything being acknowledged politically, with far reaching implications across
the globe, not least for financial markets
as the value of fossil fuel companies is reassessed.
The alternatives to fossil-fuel range
from nuclear power to numerous renewable energy options. There is no “silver
bullet” but much “silver buckshot” whose
development must be accelerated, ideally
by a combination of regulatory and market mechanisms, to meet future needs. The
competitive ranking of the new alternatives

will only emerge gradually, hence the need
to accelerate the overall innovation process but avoid picking winners.
Particular emphasis must be placed on
demand management to reduce demand
through a combination of efficiency improvement and conservation, inter alia using
smart grids and distributed energy systems
A critical factor is the “Energy Return on
Energy Invested”(EROEI); how many energy
units are produced for the energy invested
in producing it. Historically, from an energy
production perspective, this ratio has been
100:1 or more for large onshore oilfields;
it is now declining below 5:1 in many new
offshore oil provinces and tar sands operations, and may fall below 1:1 when the true
environmental impact is internalized. There
is little point in continuing operations when
EROEI ratios fall much below 3:1. EROEI has
major implications for economic growth, as
less energy becomes available to society
relative to the amount required to access it.
What is rarely acknowledged is that decisions made today about energy systems,
urban design, housing and infrastructure
generally, lock in patterns of consumption
and emissions which last for decades to
come, which is why those decisions must
be taken with a clear understanding of their
long term implications, and not based on
short-term political expediency.

An Emergency Response
is Essential
We have little time to take serious action
to reduce carbon emissions if catastrophic
climate change is to be avoided. It is also
clear that serious action to transform energy systems will not be achieved using incremental change to “business-as-usual”,
which has been our response to date.
We know how to establish low-carbon
economies, which would stave off the worst
impacts of climate change, but we have left
it too late for gradual implementation. They
have to be set up at emergency speed, akin
to the manner in which economies were
mobilized on a war-footing pre-WW2.

It is unlikely that this can be achieved
with the current adversarial politics in many
developed countries. Issues relating to the
global “common good”, such as climate
change and resource depletion, will have
to be set outside conventional politics. A
pre-requisite is honesty about the challenge we face; in its absence, it is impossible to
implement realistic solutions.

Seizing the Opportunities
The extent of change is enormous – it represents the greatest investment wave the
world has ever seen, built around sustainability as a hard-nosed economic imperative. But technology alone will not suffice –
our values must also change. Conventional
economic growth in the developed world will
have to be set aside in favour of steadystate economies where the emphasis is on
non-consumption and the quality of life
rather than the quantity of things.
This opens up great opportunity as we
cast off our fossil-fuel straightjacket. There
will be far more focus on local food production, opening up new opportunities for rural
areas, cities will be re-designed using resilient high-density sustainability principles
to avoid urban sprawl, and integrated with
public transport to minimise energy consumption. Work centres will be de-centralised. Rail, powered by electricity from renewable energy, will become a major transport
mode for both freight and high-speed passenger traffic. Air travel will reduce unless
new technology develops jet fuel from, for
example, bio sources, and even then emission constraints may limit its use. Electricity
generated from distributed clean energy
sources will become the dominant energy
supply. The internal combustion engine will
disappear in favour of electric vehicles for
many applications. IT and material science
innovation will be fundamental to all of these changes. Cycling and walking will become
major activities for both work and pleasure
– obesity and diabetes will decline!.
Above all, quality project management
will be needed in abundance.

Ian Dunlop is an independent commentator, Fellow of
the Australian Centre for Policy Development, Director
of Australia21, and a Member of the Club of Rome. He
was formerly a senior international oil & gas executive
involved in exploration and production, scenario and
long-term energy planning. He chaired the Australian
Coal Association 1987-88, the Australian Greenhouse
Office Experts Group on Emissions Trading 1998-2000
and was CEO of the Australian Institute of Company
Directors 1997-2001.
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Muutosvoimaa

B. Päätämme olla luovuttamatta
ennen kuin uusi tapa on
enemmistön mielestä selvästi
parempi kuin vanha tapa

Helpompi elämä –
mahdollista vai mahdotonta?
Ohjelmajohtaminen ja muutoksen muut rakennuspalikat

C. Päätämme järjestää
päätöksentekomallimme
muutosprosessia tukevaksi

	Teksti: Matti Haukka ja Teppo Nurminen

Mikä tahansa muutos olisi järjetön, mikäli sen lopullinen tavoite
ei olisi tehdä yksilöiden, yksiköiden ja koko organisaation elämästä helpompaa. Käsite ”helpompi” tarkoittaa tässä yhteydessä uutta tapaa saada sama asia tehtyä vähemmällä voimavarojen haaskauksella, tai vaihtoehtoisesti tapaa saada tehtyä
samalla määrällä voimavaroja jotain uutta – jotain sellaista,
joka on sekä meille että asiakkaillemme entistä kiinnostavampaa.
Vaikka muutoksen hyödyt olisivat kaikille kirkkaat, ei muutoksen
hallitseminen ole helppoa. Parempaan päästäksemme on meidän hetkellisesti ponnisteltava aiempaa enemmän, eikä tulevan
elämän ”helppous” ole aina selkeästi näkyvissä. Sitkeyttä siis
vaaditaan, mutta mitä muuta muutoksen onnistuminen vaatii?
Tässä artikkelissa tullaan esittämään, kuinka ohjelmajohtaminen – hyvin toteutettuna – pitää sisällään suuren määrän juuri
muutoksen johtamisessa tarvittavia elementtejä. Ensin kuitenkin pieni pohdinta siitä, mihin meidän ja johtamismalliemme kaiken kaikkiaan tulisi muutoksen edessä taipua. Vastaa siis ensin
seuraavan kuvan esittämiin neljään kysymykseen.
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Hyvä uutinen on se, että sosiometristen
tutkimusten mukaan se kriittinen massa,
joka vaaditaan muutoksen vuorenharjan
ylittämiseen, on noin yksi kolmasosa muutoksen kohteena olevasta henkilömäärästä. Muutoksen pysyväksi saamiseen
ei siis välttämättä tarvita tuota otsikon
mainitsemaa enemmistöä, vaan pienempikin kannattajien joukko riittää. Lisäksi on
huomattava, että selvästi kolmasosaa pienemmälläkin muutokseen uskovien joukolla
saadaan toivottu muutos aikaan, mikäli kyseiset muutosagentit ovat aktiivisia, sinnikkäitä, ja sopivassa kohdissa organisaatiota.
Huono uutinen toisaalta on se, ettei
mikään yksittäinen hyvä teko – vaikkapa käynnistettyjen projektien ja ohjelmien
johtaminen sovitun prosessin mukaisesti
– muutu heti automaatioksi. Uudet toimintatavat alkavat tyypillisesti kannatella itse
itseään vasta useamman kuukauden käytön jälkeen. Sinnikkyyttä siis tullaan tarvitsemaan muutoksessa.

K

aikkiin kuvan 1 esittämiin kysymyksiin tulisi muutokseen valmistauduttaessa kyetä vastaamaan
myöntävästi. Muutosta ei saada aikaan
pelkällä päätöksellä muuttua, vaan päätöksen tueksi meillä on oltava riittävä määrä muutokseen tarvittavia valmiuksia. Tässä
artikkelissa pohditaan, mitä nuo valmiudet
eli muutoksen rakennuspalikat voisivat olla.
Kuten tekstistä selviää, on muutosjohtamisen paras kumppani usein ohjelmajohtaminen.

Mistä päätämme, kun
päätämme muuttua?
Päättäessämme muutosohjelman käynnistämisestä, teemme samalla päätöksen
ainakin seuraavista neljästä asiasta:

A. Päätämme olla esimerkkinä, eli
sitoutua myös itse
Varsinkin silloin, kun prosesseja säädetään
laajemmin uuteen uskoon, on oleellista,
että johto itse kykenee näyttämään esimerkkiä. Mikäli johdon omat projektit toteutetaan epävirallisesti, on muun organisaation saama signaali väärä. Liian usein on
nähtävissä, että johto hankkii väliportaalle
työpajoja ja valmennuksia, mutta on itse
liian kiireinen osallistumaan samoihin valmennuksiin.

Johtamismallien tulee olla sellaisia, että
päätökset saadaan silloin kun niitä tarvitaan. Tätä edistetään parhaiten siirtämällä
suurin osa päätöksenteosta sille tasolle,
jolla projekteja ja ohjelmia johdetaan. Paikallisille ohjaus- ja salkkuryhmille kannattaa
delegoida vähintään se määrä valtaa, jonka
toiminnan ketterä johtaminen vaatii. Lisäksi
kannattaa synkronoida eri tasot keskenään
siten, ettei erilaisten puoltojen, katselmuksien tai hyväksyntöjen hankkiminen aiheuta

toimintaan tarpeetonta viivettä. Tyypillisimmät päätöksentekoketjut tulee mallintaa suoraan johtamisprosesseihin.
Nopean päätöksenteon edellytys on
myös se, että jo ohjelmia käynnistettäessä tiedetään tarkasti, millä tasolla mikäkin
päätös tullaan tekemään. Päätösten tulee
olla perusteiltaan läpinäkyviä eikä niiden
tule muuttua mielivaltaisesti ilman selkeitä
perusteluja. Toisaalta hyvään johtamiskulttuuriin kuuluu, että huonoksi osoittautunut
päätös uskalletaan reilusti kumota.

D. Päätämme järjestää tärkeille
asioille aikaa vähemmän tärkeiden
kustannuksella
Eikö johtamismallien ylenmääräinen rakentelu lopulta jäykistä toimintaa niin, että
muutoksien aikaansaaminen tulee helpomman sijasta vaikeammaksi? Näin voikin olla,
mutta kannattaa muistaa, että osa ehdotetuista muutoksista on nimenomaan torjuttava. Samaan aikaan tulisi päätöksentekomallien suorastaan repiä eniten hyötyjä
tuottavat ideat ja ehdotukset sisään ohjelma- tai projektiputkeen. Yksi hyvän mallin
tunnusmerkki onkin se, että jopa tärkeiksi
koettuja muutosprojekteja jää hallitusti
odottamaan parempaa hetkeä. Jos näin
käy, tiedämme että kaikki ohjelmiin valituiksi tulleet projektit ovat merkityksellisiä ja
strategiaa tukevia.
Näin on tietysti vain, mikäli on olemassa
läpinäkyvä ja validi malli ideoiden ja projektiaihioiden priorisoinnille. Vasta ideoiden
vertailu ja priorisointi – ja maltillinen uusien
projektien käynnistäminen – saavat aikaan
sen, että myös kesken vuoden voidaan nopeammin käynnistää uusia hyviä asioita,
joko ohjelman sisällä tai erillisinä projekteina.

1 Olemmeko itse valmiita sitou-

tumaan, toimimaan esimerkkinä,
ja järjestämään muutokselle
edellytykset onnistua?

2 Tiedämmekö oikeasti, millaisen

haluamme tilanteen muutoksen
jälkeen olevan, ja mitkä ovat
muutoksen antamat hyödyt?

3 Olemmeko tunnistaneet, mitä
osapuolia onnistumiseen
tarvitaan, ja ovatko ne kaikki
halukkaita muutokseen?

4 Voimmeko luottaa siihen, että

resurssit ovat saatavilla myös
käytännössä, ja juuri silloin kun
niitä tarvitaan?
Kuva 1. Olemmeko valmiita käynnistämään muutoksen?

Kun olemme päättäneet
muuttua, tiedämmekö millaisiksi
haluamme tulla?
Kun muutokseen lähdetään, ei aina ole heti
mahdollista asettaa pitkän tähtäimen päämääriään täysin eksaktiin muotoon, numeroiksi ja laatukriteereiksi. Ohjelmajohtaminen on keino tuottaa toiminnalle suuntaa
silloinkin, kun päämäärää ei kaikilta osin
voi vielä ilmaista konkreettisten tuotosten
muodossa.
Milloin muutoksen polkua sitten kannattaisi rakentaa ohjelman tai ohjelmien
muotoon? Jos tuntuma muutostarpeeseen
ei ole vielä aivan konkreettinen, kannattaa
pohtia, voisiko tarpeen muotoilla projektin
tai projektien sijasta ohjelmaksi. Ohjelman
sisältämillä projekteilla tulee luonnollisesti
olla kristallinkirkkaat tuotos- ja hyötytavoitteet. Jokaisen ohjelmaan hyväksyttävän projektin tulee viedä toimintaa kohti
ohjelman antamaa visiota, ja jokaisen projektin on alettava tuottaa itsenäisiä hyötyjä
jo päättyessään. Ohjelman asettamat aurausmerkit näyttävät projekteille suuntaa,
mutta mahdollistavat samalla ”pikavoittojen” saavuttamisen, matalalla roikkuvien
hedelmien poimimisen joustavasti matkan
varrella.
Kuvan 2 kaavio havainnollistaa yhdellä
tavalla ohjelmajohtamisen ja projektikulttuurin muiden elementtien suhdetta toisiinsa.
Kaavion nuoli antaa ymmärtää, että etenemisjärjestyksen tulisi aina olla alhaalta
ylöspäin. Ensimmäisen askeleen kohdalla
asia näin onkin, mutta siitä eteenpäin ei
nuolen esittämä polku ole ainoa mahdollinen. Kehitys voi tietyin edellytyksin alkaa
joko salkku- tai ohjelmajohtamisesta, ja
laajentua aloituskohdasta alkaen muihin
suuntiin. Toimivia lähestymistapoja on käytännössä ainakin kolme erilaista.
Niin sanotussa reaktiivisessa lähestymistavassa aletaan projektisalkun sisällä
havaita tavoitteiltaan samansuuntaisia
projekteja, ja näitä päätetään yhdistää ohjelmiksi. Muutosten johtaminen ohjelmina
edellyttää uusia käytäntöjä, joten pelkkä
synergian havaitseminen projektien välillä
ei riitä, vaan ohjelmajohtamiselle on tässä
yhteydessä työstettävä omat prosessinsa.
Toinen vaihtoehto on lähteä jo alusta pitäen liikkeelle ohjelmajohtaminen edellä, eli
asettaa jokin suuri ja tärkeäksi tunnistettu
tavoite itsenäiseksi ohjelmaksi. Orion Oyj:n
toimitusketjussa tuotannon tulevaisuuden
visio laadittiin erillisten projektien tai yhteisen projektisalkun sijasta suoraan ohjelman muotoon. Ohjelman toteutusta varten kehitettiin tässäkin ohjelmajohtamisen
prosessit ja samalla laadittiin luonnollisesti
malli myös yksittäisten projektien johtamiseen. Yhdestä ohjelmasta alkunsa saaneen
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mallin käyttöä on myöhemmin laajennettu
myös muiden, ohjelman ulkopuolisten projektien johtamiseen. Samalla on kehitetty
prosessit valmistusaluekohtaisten projektiportfolioiden hallintaan, jolloin kehityksen
luonteva suunta on ollut ohjelmajohtamisesta portfoliojohtamiseen päin, molempien elementtien säilyessä johtamismallin
osina.
Kolmannessa vaihtoehdossa valitaan
ohjelmajohtaminen tietoiseksi keinoksi
toteuttaa järjestelmällisesti koko organisaatiota koskevaa muutosta tai strategian osa-aluetta. Näin on tehty esimerkiksi
Fenniassa, jossa strategian toimeenpanon
tueksi perustettiin itsenäisiä ohjelmia. Jo aiemmin oli Fenniassa ollut käytössä projektiportfolio, joten tässä tapauksessa kehitys
kulki salkunhallinnan kautta ohjelmajohtamiseen. Tällä hetkellä salkkujohtaminen ja
ohjelmajohtaminen ovat käytössä rinnakkain toisiaan tukevina prosesseina. Kuten
muissakin mainituissa tapauksissa, toimii
salkku- ja ohjelmajohtamisen pohjana Fenniassa yksittäisten projektien johtamisen
malli.
Yksi ohjelmajohtamisen eduista on se,
että ohjelman konsepti mahdollistaa positiivisen vision avulla johtamisen. Kun yk-

58.

sittäinen projekti usein tavoittelee ”vain”
jonkin parantamista vaativan tilanteen korjaamista, voi ohjelma vapaammin maalailla
innostavia visioita. Ohjelmankin tavoitteen
tulee toki olla tietyssä määrin käytännöllinen, ja aina realistinen. Silti voi olla innostavampaa pyrkiä kohden ”maailmanluokan
tilaus-toimitusketjua” kuin kohti ”tuotantolinjan vuotuisen seisokkiajan lyhentämistä
25:llä %”. Maailmanluokan tasolle pääseminen toki vaatii myös suuren määrän edellisen kaltaisia, projekteina toteutettavia
kehitystoimia. Ohjelman väljempi rakenne
kuitenkin luo enemmän edellytyksiä uusien,
luovien ratkaisujen syntymiselle.

Kun tiedämme millaisiksi
haluamme tulla, tiedämmekö
keitä muita siihen tarvitsemme?
Mikäli muutosvisiomme eivät ole ainakin
jossain määrin yhteisiä, ovat ne turhia. Jo
1920-luvulla kehitti saksalaissyntyinen sosiaalipsykologi Kurt Lewin ns. voimakenttäanalyysin (Force Field Analysis), jossa
tunnistetaan sekä tavoitetta tukevia että
sitä vastustavia voimia. Samaan ideaan
perustuvat nykyisetkin sidosryhmäanalyysit. Usein otetaan lisämuuttujaksi myös eri
sidosryhmien aktiivisuuden taso. Sidosryh-

mäanalyysin kautta pyritään siis löytämään
myös ne tahot, jotka eivät tuo mielipidettään näyttävästi esille. Voidaan myös tehdä
ns. muutosvaikutusanalyysi, jonka avulla
pyritään syvällisemmin ymmärtämään sidosryhmien asemaa ja ennustamaan heidän tulevaa käyttäytymistään. Tunnistamisen ja analyysin jälkeen suunnitellaan ne
toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan
muutosta tukevia voimia ja heikentämään
vastustavia.
Ohjelmajohtamisessa on sidosryhmiä
tyypillisesti vielä enemmän kuin yksittäisissä projekteissa. Sidosryhmien hallinnan
toimenpiteet ovat suurelta osin viestinnällisiä, mutta silti viestintä on yksi helpoiten
katveeseen jäävistä osa-alueista. Suuremmissa organisaatioissa viestintä on usein
eristetty omaksi ryhmäkseen, jonka tehtävä
on tiedottaa esimerkiksi meneillään olevien
muutosten tilanteesta.
Tiedottaminen on kuitenkin eri asia kuin
viestiminen. Kaksisuuntaiseen viestintään
eli kommunikaatioon pyrittäessä on sidosryhmien kanssa voitava – tietyin poikkeuksin – viestiä myös suoraan siltä tasolta, jolla
asiat tapahtuvat. Projekteille ja ohjelmille
tehdään organisaatioissa jo kiitettävästi sidosryhmä- ja viestintäsuunnitelmia, mutta
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näissäkään tapauksissa ei ole tavatonta,
että suunnitelmat jäävät laatimisen jälkeen
vaille toimeenpanoa. Viestinnän prosessien
tulisi olla osa yleistä johtamismallia, mutta
toimia myös hajautettuna sovitun mallin
mukaisesti.
Ohjelma- ja projektiorientoitunut
organisaatio

Kun tiedämme ketä muita
tarvitsemme, tiedämmekö,
ovatko he valmiita siihen?
Kun yksittäisen projektin menestyksen
määrää pitkälti se, kuinka huolellisesti projekti on suunniteltu, ratkaisee resurssien
hallinnan onnistumisen se, kuinka hyvin
projektien muodostama kokonaisuus on
johdettu. Kyse on pelkistetysti vain siitä,
kuinka monta muutosta kykenemme hallitsemaan yhtä aikaa. Huippuunsa hiotutkaan
ohjelma- tai projektiprosessit eivät oikeuta käyttämään niitä väärin, eli työntämään
uutta hienoa liukuhihnaa liian täyteen.
Toimivan resurssienhallinnan mahdollistaakin viime kädessä vasta aktiivinen projektisalkunhallinta. Kun sidosryhmien hallinnalla pyrittiin siihen, että ainakin riittävä
määrä asiaan liittyviä tahoja on aktiivisesti
muutoksen kannalla, pyritään salkun- ja resurssienhallinnalla varmistamaan, että ihmisillä olisi halun lisäksi myös aito mahdollisuus osallistua muutoksen suunnitteluun ja
läpivientiin. Tämä periaate pätee aina, on
valokeilassa sitten projekti- tai ohjelmajohtaminen.

Ohjelmajohtaminen

Projektisalkunhallinta

Yksittäisten
projektien
johtaminen

Strategisten
ohjelmien
tunnistaminen

Kuva 2. Projektikulttuurin elementtejä

Yhteenveto
Artikkelissa on viitattu moniin muutoksen
johtamisen rakennuspalikoihin. Mitä näistä palikoista milloinkin tarvitaan – ja missä
järjestyksessä niitä kannattaa lähteä kehittämään – on pitkälti organisaatiokohtaista.
Kussakin tapauksessa on myös erikseen
pohdittava, mikä on oikea tasapaino itse
muutostarpeen ja muutosjohtamisen prosessien kehitystarpeen välillä. Laadukkaat
prosessit – ovat ne sitten projekti-, ohjelma- tai salkkujohtamiseen tarkoitettuja –
helpottavat muutosten läpivientiä, mutta
niiden kehittäminen itsessäänkin on suuri
muutos. Pahin virhe lienee se, että päätetään hankkia kaikki rakennuspalikat yhtä
aikaa, eikä näin sallita minkään osan tulla
”tavaksi”, eli stabiloitua ennen seuraavan
palikan kehittämistä. Muutoksen mahdollistaminen ei siis saisi tukkia väyliä itse muutokselta.
Uuden kehittäminen kannattaa aina
myös kytkeä mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa käytännön työhön eli oikeisiin
projekteihin. Esimerkiksi projektimallin kehittämistyö itsessäänkin kannattaa asettaa jo projektiksi. Mitä enemmän työkalua
saadaan testattua jo sitä valmistettaessa,
sitä enemmän se todennäköisesti jatkossa
helpottaa elämäämme.

Matti Haukka toimii Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä
Seniorikonsulttina.
Kuva: Jyry Louhisto

Teppo Nurminen toimii Suomen Projekti-Instituutti Oy:ssä
Projektijohtamisen konsulttina.
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Muutosvoimaa

rojektitoimistolla on oikeus elää,
jos se pystyy vastaamaan yrityksen
muuttuviin tarpeisiin. Ketterä toimisto kääntää tarvittaessa toimintansa painopisteen kustannustehokkuudesta uusien
toimintamallien rakentamiseen. Se keskittää luovuutensa aikataulujen trimmaamisesta asiakkaan sydämen voittamiseen,
kun yrityksen tarpeet sitä vaativat.
Hyödyllinen PMO uudistuu ja tukee johtoa asioissa, joissa yrityksen strategian toteuttaminen sitä kulloinkin eniten vaatii. Se
ei jää vanhan roolin vangiksi, kun yrityksen
menestys vaatii uutta.
”Projektitoimisto ei voi olla muutostilanteissa vain tekninen raporttitoimisto, jonka
toiminta ei käännä yrityksen liiketoimintaa
mitenkään”, sanoo vaativissa muutostilanteissa asiakkaitaan tukevan konsultointi- ja
valmennusyrityksen Talent Vectian partneri
Tommi Patanen.

Reagointi kriisissä paranee
Vuoden 2008 nopea suhdannekuoppa
osoitti, että taitava projektitoimisto on korvaamaton apu nopeissa muutostilanteissa.
”Kun yrityksessä on hyvä projektitoimisto ja -salkunhallinta, on johdon helpompi
päättää, mitä projekteja voi keskeyttää”,
sanoo seniori konsultti Erkki Timonen Talent Vectiasta.
Näin siksi, että hyvä projektihallinto (project governance) osaa priorisoida hankkeet
ja ymmärtää niiden keskeyttämisen syyt ja
seuraukset. Ellei projektisalkunhallinta ole
kunnossa, voi johdon aikaa mennä kriisitilanteessa liikaa pelkästään sen selvittämiseen, mitä projekteja talossa on käynnissä.
Mikä pätee kriisissä, pätee myös normaaleissa muutostilanteissa. Hyvin toimivalla PMO:lla on jatkuvasti tieto siitä, mistä
projekteista voidaan vähimmillä vahingoilla
siirtää henkilöstöä muutoksen kannalta
tärkeämpiin hankkeisiin. Valpas projekti-

Teksti: Risto Pennanen Jori Kososen haastattelun perusteella

Elä ja anna
toisten voittaa!
Projektitoimiston toiminnan pitää elää
yrityksen tarpeiden muuttuessa. Kun PMO
tukee johtoa muutoksessa, voi myös
toimisto hyvin.

PMO:n sidosryhmien odotukset
Sovittu sisältö
on toimitettu
- Oikeanaikainen markkinoille tulo
- Parempi projektien läpinäkyvyys
- Parempi projektien hallittavuus
- Parempi viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

- Parempi resurssien
hallittavuus
- Kerralla oikein

Sidosryhmien
odotukset

Vähemmän
kustannusylityksiä

Aikataulut
pitävät

toimisto katselee asioita helikopterinäkökulmasta koko yrityksen kannalta niin, että
myös ympäröivä maailma mahtuu kuvaruutuun. Se pystyy välttämään siiloajattelun, joka syntyy helposti pelkästään yhtä
projektia vetäville ihmisille.

Johdon tuki vaatii osaamista
On helppo sanoa, että projektitoimiston
pitää katsoa asioita laajasti ja tukea yrityksen johtoa muutoksessa. Tuo tehtävä vaatii
kuitenkin paljon osaamista, jota ei aloittavalla PMO:lla välttämättä ole. Vaatimus on
kova myös lukuisille pienille projektitoimistoille, jotka ovat käytännössä yhden hengen puolipäiväisiä toimia.
Jos PMO:n odotetaan tukevan yhtenäistä uudistumiskulttuuria, pitää toimistossa
olla muun muassa kykyä strategisten muutosten johtamiseen, välineitä muutoksen
seurantaan ja menetelmiä ennusteiden
tekemiseen. Jos projektitoimistolta odotetaan entistä enemmän näkemystä uudistu-

mistrendeistä, pitää sillä olla myös entistä
enemmän tarkkaa tietoa.
”PMO:n pitää tehdä isoja asioita, kun
sen täytyy varmistaa muutoksen läpivienti, tukea projektisalkkua, tehdä analyysejä
ja tuottaa tietoa johdolle. Silloin se vastaa
odotuksiin ja tuottaa lisäarvoa sidosryhmille”, sanoo Talent Vectian senior partner Jori
Kosonen.
Tämän kaltaista osaamista tullaan vaatimaan entistä enemmän projektitoimistoilta,
koska strategisia muutoksia johdetaan yhä
useammin hankkeiden kautta. Talent Vectian Projektijohtamisen Tila -selvitys kertoo, että strategisen hankkeiden merkitys
kasvaa yrityksissä. Tätä kautta PMO:n rooli
laajenee ja vahvistuu lähivuosina edelleen.

Omaa roolia on arvioitava
Projektitoimistojen tehtävät ja osaaminen
vaihtelevat paljon organisaation projektikulttuurin mukaan. Toimintaansa aloittava
toimisto keskittyy usein tiukasti projektien

PMO Kypsyystasomalli

Taso 5

Lähde: Boles and Sheehy in PMI; PMO meeting 2008

Taso 4
Taso 3
Taso 2
Taso 1
Taso 0

Jori Kosonen on Senior Partner Talent Vectiassa.
Jori on toiminut yli 20 vuotta konsulttina projektijohtamisen,
portfoliohallinnan ja PMO:n toiminnan alueella. Vahvan johtamiskokemuksen omaavana hän on toiminut lukuisten yritysten
valmentajana ja sparraajana.
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- Projektien toteutus
pienemmillä kustannuksilla
- Kustannusten parempi
hallinta, projektiprosessin
toistettavuudella

PMO Osaamisen
jakamisen
verkostot
Kuva: Jyry Louhisto

PMO Projektien
tukitoiminto

PMO Projektitoimisto

PMO Portfoliotoimisto

PMO Keskitetty
PMO ja
ohjelmatoimistoja

PMO Yritystason
ohjelmatoimisto
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Lisää aiheesta 14.11.2012
Projektipäivillä seminaarissa 3:
PMO:n rooli strategian
toteuttamisessa.
tukemiseen. Hieman kehittyneempi toimisto alkaa kehittää yleisiä projektinhallintamenetelmiä ja hoitaa projektisalkkua. Kehittyneimmässä vaiheessa PMO muuttuu
yrityksen strategian toteuttajaksi, joka tarkastelee asioita erittäin laajasta näkökulmasta.
Rooli laajenee usein hitaan evoluution kautta portaalta toiselle. Teoriassa PMO voi kuitenkin nousta kehittyneimmälle tasolle vaikka heti käynnistysvaiheessa, jos
yrityksessä on riittävästi voimavaroja ja tahtoa laajaalaisen PMO:n rakentamiseksi. Suora hyppy kypsimmälle
tasolle on kuitenkin vaativa tavoite.
PMO:n roolin ratkaisee viime kädessä ylin johto, mutta
toimiston on hyvä itsekin arvioida omaa tavoitetasoaan
säännöllisin väliajoin.
”PMO:n pitää elää muutoksessa, kyseenalaistaa itsensä ja katsoa, mitä sen pitäisi olla jatkossa”, sanoo projektinjohtajia Talent Vectialla valmentava Pekka Särkkinen.
Käytännössä useimmat toimistot kuitenkin pikemminkin reagoivat eteen ilmestyviin muutostarpeisin, vaikka
toiminnan uudistaminen proaktiivisesti olisi hyödyllisempää. Ennakointi ja kyseenalaistaminen vaativat kuitenkin
aikaa, jota projektitoimistoissa on lähes poikkeuksetta
muutenkin niukasti.
Kun projektitoimiston roolia aletaan laajentaa, täytyy pohtia tarkasti, millä lihaksilla toimisto vastaa uusiin
odotuksiin. Jos tiukasti projektien tukemiseen keskittyneen toimiston tehtäväkenttä laajenee muutoksen
toteuttajaksi, voi toimisto kaivata lisää ihmisiä ja myös
uudenlaista osaamista. PMO:n hoidettavaksi voi tulla entistä enemmän muun muassa viestintää, riskien hallintaa
ja raportointia, jota toimisto on aiemmin tehnyt vähän.

Rooli elää aallokossa
Vaikka PMO:n kypsyyden voi kuvata ylöspäin nousevina portaina, ei toimiston rooli muutu lineaarisesti. Tämä
johtuu siitä, että myöskään yrityksen strategia ei kehity
suoraviivaisesti. Tiettyinä hetkinä PMO:n painoarvo voi
kasvaa, mutta toisina aikoina se voi heikentyä.
”Itse vedin viime talvena asiakkaan PMO:ta tehdashankkeen suunnitteluvaiheen aikana. Kun se vaihe oli
ohi, ei toimistoa enää tarvittu. Ei PMO ole mikään itseisarvo”, sanoo Erkki Timonen.
Olipa PMO:n rooli mikä tahansa, on tärkeää muistaa
kolme asiaa. Projektitoimiston paikka organisaatiossa
pitää valita niin, että se tukee liiketoiminnan tarpeita.
PMO:n pitää täyttää tärkeimpien sidosryhmien odotukset. Ja PMO:lla pitää olla jotain ainutlaatuista osaamista,
joka tuo lisäarvoa organisaatiolle. Elleivät nämä kolme
asiaa täyty, projektitoimiston rooli jää epäselväksi. Silloin
toimistosta tulee lentävän sanonnan mukaisesti joukko
ihmisiä, jotka auttavat yritystä ratkomaan ongelmia, joita yrityksellä ei ilman toimistoa olisi olemassa.

Muutosvoimaa

Sopimukset toimiviksi!
Visualisointi mullistaa
tekstikeskeiset käytännöt
	Teksti: Helena Haapio

Yritysten ja julkishallinnon hankkeissa on viime aikoina pyritty yksinkertaistamaan ja joustavoittamaan hankinta- ja sopimusmenettelyjä. Uudenlainen lähestyminen korostaa sopimusten
visualisointia ja konkretisointia tekstien toimivuuden parantamiseksi. Visuaalisten sopimusten
prototyyppejä on jo testattu, ja tulokset ovat rohkaisevia. Suomesta on kehittymässä käyttäjäkeskeisen sopimussuunnittelun ja uudenlaisen sopimusmuotoilun ja -viestinnän edelläkävijämaa.
Sopimusten on aika muuttua
Moni pitää sopimustekstejä vaikeaselkoisina ja jättää ne mieluiten lukematta. Näin
siitäkin huolimatta, että niissä voi olla jotain todella tärkeää, jonka huomaamatta
jääminen voi johtaa ikäviin yllätyksiin. Jos
tarjouspyyntö tai sopimusehdotus on työläs tutustuttava, tarjouksia tai toimittajia ei
ehkä saadakaan. Toteutus- ja seurantavaiheessa monimutkaiset sopimukset vaikeuttavat yhteistyön onnistumista ja johtavat
helposti väärinkäsityksiin ja turhiin riitoihin.
Sopimukset tuntuvat muuttuvan vuosi
vuodelta monimutkaisemmiksi. Eikä ihme:
sopimukset kuvaavat liiketoimintaa, joka
muuttuu koko ajan vaativammaksi ja kansainvälisemmäksi. Laatu- ja aikatauluvaatimusten sekä etäisyyksien kasvaessa myös
riskit kasvavat. Toimitusketjujen ja projektien sopimuksiin sisältyy menettelytapoja
ja määräaikoja, joiden yhteensovittaminen
on työlästä. Sopimuksia tehdään englannin
kielellä silloinkin, kun kyse ei ole kummankaan sopimuskumppanin kielestä. Sopimusmalleihin on vuosien saatossa lisätty
tekstiä ilman, että mitään olisi maltettu kar-

sia pois. Voikin kysyä, miten kauan tämä
kehitys saa jatkua: miten kauan sopimukset
saavat pidentyä ja monimutkaistua?
On tullut aika herättää sekä sopimusten
käyttäjät että niiden laatijat. Meillä Suomessa siihen on hyvät mahdollisuudet.
Meillä on jo oivallettu, että sopimukset eivät
ole pelkästään juridiikkaa tai ehtotekniikkaa
eikä niitä tehdä lakiasiainosaston tarpeita

varten. Ne tehdään liiketoimintaa ja projekteja varten, määrittelemään osapuolten
roolit, kunkin tehtäväksi tulevan työn sisältö, laatu ja laajuus sekä kaupalliset ehdot.
Yhdistämällä eri osaamisalueet – tekniikan,
talouden, toteutuksen ja juridiikan osaaminen – muodostuu parhaimmillaan toimiva kokonaisuus: sopimus, jonka pohjalta
suunnittelu ja toteutus onnistuvat niin että

Tekniikka

Toteutus
Yhteispeli:

Projektien ja
sopimusten
hallinta

Talous

Juridiikka

2012 Lexpert Oy

Kuva 1. Sopimuspalapeli
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8.5

Jos osapuolten välillä tapahtuu liikkeenluovutus, jossa tilaajan palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät palveluntuottajan palvelukseen tai
tarjouspyynnössä on edellytetty, että tilaajan palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät palveluntuottajan palvelukseen entisin työsuhteen ehdoin,
sovelletaan siirtyvään henkilöstöön liikkeenluovutuksesta laissa annettuja säännöksiä.

9

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

9.1
9.2
9.3

Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti.
Tilaajan on annettava palveluntuottajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tuottamista varten.
Tilaajan on huolehdittava, että palveluntuottajan henkilöstö pääsee tarvittaessa käyttämään tilaajan tiloja tai laitteistoja sovitun mukaisesti.

10

Hinta

10.1 Hinta on kiinteä, ellei toisin ole sovittu. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.
10.2 Palveluntuottaja laskuttaa arvonlisäveron voimassa olevan lain mukaisesti.
10.3 Ellei toisin ole sovittu, hinta sisältää muun muassa sopimuksen mukaisen palvelun, tarjousajan päättyessä voimassa olevat palveluntuottajan
suoritettavaksi tulevat välilliset verot ja maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa, matka- ja majoituskustannukset, päivärahat, ylityökorvaukset
ja palveluun liittyvän dokumentaation.
10.4 Ellei toisin ole sovittu, palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä laskutuslisiä.
10.5 Ennakkomaksu on hankintahinnan kiinteä osa.
10.6 Palveluntuottajalla on oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen tapahtuneista viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista
tai olemassa olevien maksujen korotuksista aiheutuneet kohtuulliset välittömät kustannukset hinnassaan edellyttäen, että ne eivät ole olleet
tarjousta tehdessä tiedossa ja palveluntuottaja pystyy osoittamaan perusteet hinnanmuutokselle. Tällöin palvelun hinta muuttuu edellä
mainittujen muutosten voimaantuloajankohdasta lukien. Palveluntuottajalla on edellä mainittu oikeus myös silloin, kun hinta on kiinteä.
10.7 Jos hinta ei ole kiinteä, palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa hintaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.
Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosilmoitus kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.
Palveluntuottajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Jos hinnanmuutoksesta
ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan.
Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Jos tilaaja ei irtisano sopimusta, jatketaan sopimusta palveluntuottajan ilmoittamilla tai muilla sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla hinnoilla.

Kuvio 2A: Ote JYSE 2009 Palvelut -ehdoista

Sujuvuutta
projektiin
Projektien johtaminen

tulokset vastaavat osapuolten tavoitteita.
Sopimuksen tavoitteiden tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen ovat keskeinen osa riitojen torjuntaa ja ennakoivaa sopimista. Ennakoivan sopimisen suuntaus sai alkunsa Suomesta 1990-luvulla
ja on sittemmin laajentunut eri puolille maailmaa.
Projektiyhdistyksen Sopimusten hallinnan ryhmän
jäsenet ovat olleet keskeisessä roolissa suuntauksen käynnistäjinä ja kehittäjinä. Tavoitteena on
koko organisaation osaamisen, toimintatapojen
ja yhteistyön kehittäminen sen turvaamiseksi, että
sopimusosapuolet saavuttavat tavoitteensa ja
välttävät turhat ongelmat, riskit ja riidat.

Visualisointi:
uusi työkalu projekteista ja
hankinnoista sopiville

Kokonaisprojektit

Toiminnan kehittäminen

Pasaatista projektointivoimaa – voit keskittyä liiketoimintaasi.
Puh. 0400 635690
info@pasaati.com
Åkerlundinkatu 11 A
FI-33100 Tampere

30

w w w. p a s a a t i . c o m

Sopimusten onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä tekniikan, talouden, toteutuksen ja juridiikan välillä. Sopimusten visualisointi palvelee tämän
yhteispelin onnistumista: se tarkoittaa näkyväksi
tekemistä ja havainnollistamista. Visualisoinnin
keinoina voidaan käyttää esimerkiksi karttoja,
kaavioita, piirroksia ja taulukoita tai vaikkapa pelillistämistä ja animaatioita. Niiden avulla voidaan
parantaa viestin perillemenoa ja vuorovaikutusta
sekä rakentaa yhteisymmärrystä.
Uudenlaista sopimusviestintää ja visualisointia on kehitetty FIMECC UXUS tutkimusohjelmaan
kuuluvassa, Aalto-yliopistossa vuonna 2011 käynnistyneessä Novel Roles and Rules -hankkeessa.
Siinä visualisointia on sovellettu muun muassa
hankinnan puitesopimuksiin, tuotantolaitteiston
toimitus ja hankintasopimuksiin sekä eräisiin vakioehtoihin, kuten Rakennusurakan yleisiin sopimus-

Ei oikeutta
hinnanmuutokseen
HUOM!

Oikeuttaako julkisen maksun
muutos hinnanmuutokseen?

Lähtökohta

JYSE 2009 Palvelut ei ota
kantaa tilaajan ehdottamaan
hinnanmuutokseen, joka johtuu
julkisten maksujen korotuksesta
tai laskusta.
Asiasta voi olla syytä sopia erikseen
etenkin julkisissa maksuissa
tapahtuvien laskujen suhteen.

EI

§10.6

JOO

Prosessin vaiheet
Lopputulos
Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen
Lopputulos ei ilmene suoraan JYSE 2009 Palveluista

OSTAJA EHDOTTAA
HINNANMUUTOSTA

KIINTEÄ HINTA

PALVELUNTUOTTAJA
EHDOTTAA
HINNANMUUTOSTA
§10.6

§10.6

§10.6

§10.6

§10.6

Oikeuttaako julkisen
maksun muutos
hinnanmuutokseen?

Johtuuko hinnanmuutos julkisen
maksun korotuksesta
tai uudesta julkisesta
maksusta?

Ovatko korotukset
olleet tiedossa
tarjouksen
jättämishetkellä?

Pystyykö palveluntuottaja osoittamaan JOO
perusteet
hinnanmuutokselle?

Hinta muuttuu edellä
mainittujen muutosten
voimaantuloajankohdasta lähtien.

JOO

EI
§10.6

Ei oikeutta
hinnanmuutokseen

HUOM!

JOO

EI

JYSE 2009 Palvelut ei ota kantaa
julkisten maksujen laskun vaikutukseen.
Asiasta voi olla syytä sopia erikseen.

JOO

EI

§10.6

EI

Ei oikeutta
hinnanmuutokseen

Kuvio 2B: Ote JYSE 2009 Palvelut -ehtojen visualisointikokeilusta. Stefania Passera.
ehtoihin YSE 1998. Aalto yliopiston SimLabin PRO2ACT -hankkeessa on puolestaan
laadittu visuaalinen JYSE 2009 Palvelut
-sopimusehtojen opas.
Ensimmäiset kokeilut ja testitulokset
ovat rohkaisevia. Ne osoittavat selvästi,
miten sopimusten ymmärrettävyys, toimivuus ja käyttäjäkokemus paranevat, kun
tekstiä täydennetään esimerkiksi vuokaavioin ja aikajanoin. Toteutusvaiheessa visuaaliset ohjeet selventävät menettelyitä ja
määräaikoja sekä niitä toimia, joita kunkin
tulee tehdä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Visualisointi voi auttaa myös
havainnollistamaan sopimuksiin liittyviä
riskejä ja parantamaan niiden hallintaa. Kokeilut kummassakin hankkeessa jatkuvat, ja
ne ovat jo herättäneet kiinnostusta myös
kansainvälisesti.

Molempien edellä mainittujen hankkeiden samoin kuin
Tehokas verkostoituminen ja oikeudelliset ratkaisut
(VERA) -projektin tuloksia esitellään Projektipäivien 2012
yhteydessä järjestettävässä SIG-9/IACCM Finland ja
PKV-12 ryhmän yhteisessä tilaisuudessa 14.11.2012
”Selkeämmät sopimukset – helpommat hankinnat”
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa mukaan!

Helena Haapio
Varatuomari, Master of Quality Helena Haapio toimii Lexpert Oy:n sopimusvalmentajana. Ennen yrittäjäksi
ryhtymistä hän työskenteli teollisuuslakimiehenä Wärtsilä-konsernissa. Hän tekee sopimusten visualisointiin liittyvää väitöskirjatyötä ja opettaa strategista talousoikeutta Vaasan yliopistossa.
Helena on tehnyt pitkään pioneerityötä perinteisen juridiikan rajoja rikkovan tutkimuksen ja opetuksen
kehittämiseksi. Hän on toimittanut ja kirjoittanut useita julkaisuja, viimeksi Tietosanoman kirjat Yritysten
sopimus- ja vastuuketjut – sopimusten hallinta käytännössä (2012) ja Sopimusten ja häiriötilanteiden
hallinta rakennusprojekteissa (2012) sekä Gowerin kirjat A Short Guide to Contract Risk (2012) ja Proactive
Law for Managers (2011) yhdessä prof. George J. Siedelin kanssa.
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Muutosvoimaa

Projektimaailmasta kuultua

Terveisiä muutosten
työmaalta
Projektisi tai ohjelmasi tavoitteleman muutoksen onnistumisen ratkaisee se, kuinka hyvin osaat vastata ihmisille,
miten muutos jokaiseen heistä oikeasti vaikuttaa ja kuinka juuri he siitä hyötyvät. Kerran voi onnistua jokainen –
mutta miten temppu tehdään kerrasta toiseen?
Teksti: Auli Packalén

M

uutosvastarinta, muutosväsymys,
muutosviha, muutostrauma… Monessa organisaatiossa jo sanan
”muutos” mainitseminen nostaa ihmisten
niskakarvat pystyyn, vaikka muutosten läpiviennin pitäisi olla mahtava ja palkitseva
asia. Motiivithan muutosohjelmille ja projekteille ovat jalot: viedä organisaatiota
valittuun ja haluttuun suuntaan kohti houkuttelevampia markkinoita, tyytyväisempiä
asiakkaita, isompia voittoja ja paremmin
voivia työntekijöitä. Haluttuun suuntaan ei
päästä, jos asioita ei tehdä eri tavalla kuin
ennen.
Miksi muutokset sitten onnistutaan turhan usein tyrimään – esimerkiksi John Kotterin mukaan noin 70 % muutoksista menee pieleen – ja muutosohjelman maine on
pilalla jo ennen kuin se ehtii alkaakaan?
Muutosjohtamisen, muutoksenhallinnan
tai muutosviestinnän teoriaosaamisesta
sen ei pitäisi jäädä kiinni. Tutkittua tietoa,
johtamiskirjallisuutta ja koulutuksia löytyy
joka lähtöön. Muutosjohtamisen tutkijan
ja kouluttajan Leena Seppäsen mukaan
yksin kouluttautumisen piikkiin muutosten
epäonnistumista ei voi enää panna, sillä
teoreettinen osaaminen on suomalaisorganisaatioissa hyvällä tasolla.

visio on kirkas ja into päällä. Mutta kun ihminen haluaa tietää, miksi muutos tehdään
ja miten se hänen työhönsä vaikuttaa, ei
riitä, jos vastaus hieman kärjistettynä on
”näin toteutamme strategiaamme, meidän
kaikkien on omaksuttava uusia tapoja toimia ja lopulta kaikkien elämä helpottuu”.
Tyypillisesti muutosviestintä on niin ympäripyöreää, ettei se kosketa oikein ketään,
saatikka edesauta haluttuja vaikutuksia.
Silloin käy joko klassisesti – ollaan hetki hiljaa ja jatketaan sitten vanhaan malliin
– tai haluttu muutos vesittyy tai pitkittyy
sinnikkään terrorin ja vastustuksen takia. Ja
usein muutosta läpi viedessä huomataan,
ettei se suunnitellussa muodossaan olekaan toteuttamiskelpoinen.
Ratkaisu on tulla ulos ”laboratoriosta”
säännöllisin väliajoin: kysyä eri tehtävissä
ja organisaatiotasoilla työskenteleviltä ihmisiltä, mitä kysymyksiä heille alustavista
suunnitelmista herää, mikä epäilyttää ja
mikä heistä muutoksessa on hyvää.
Kuulostaa teoriassa hyvältä, mutta käytännössä johdon edellyttämä aikataulu on
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Osallista –
mutta tee se systemaattisesti

Suunniteltu ja aikataulutettu osallistaminen, saadun palautteen systemaattinen
hyödyntäminen ja muutoksen läpivientiin
synkronoitu viestintä ovat vakuutus sille,
että muutokset saadaan vietyä läpi tehokkaasti, uskottavasti ja onnistuneesti.
Parhaassa tapauksessa muutosta johdetaan keskusteluilla: ihmisiä eri organisaatiotasoilta osallistetaan, esimiehet on
valjastettu käymään muutosta läpi tiiminsä
kanssa ja käytyjen keskusteluiden kommentit, epäilykset ja odotukset välittyvät
muutoksen määrittelyyn, suunnitteluun,
läpiviennin keinoihin ja viestintään. Osallistamalla muutos saadaan pureskeltua
sellaiseen muotoon, että muutoksen kohteena olevat ihmiset ymmärtävät, mitä heitä odotetaan, ja huomaavat, että joku on
ymmärtänyt heidän työtään.
Ja kaikki tuo on mahdollista toteuttaa,
vaikka aikataulu olisi tiukka. Mutta ilman rakenteita, prosesseja ja työkaluja homma ei
onnistu – varsinkaan kerrasta toiseen. Siksi
infrastruktuurin rakentaminen muutoksiin
on vaivan väärti.

Auli Packalén
Seniorikonsultti, KTM Auli Packalén työskentelee
Communiceassa seniorikonsulttina ja vetää työkseen
viestinnän eri osa-alueiden mallinnus- ja prosessointiprojekteja. Lisäksi Auli vastaa Communicean omien
palvelukonseptien kehityksestä ja on Communicean johtoryhmän jäsen. Ennen nykyistä työtään hän työskenteli
10 vuotta viestintätoimistossa. Auli toimii Projektipäivillä
"Onnistuneiden muutosten infrastruktuuri" -seminaarin
puheenjohtajana.

Ulos laboratoriosta

Mistä siis kiikastaa, kun käytännössä muutoksia ei osatakaan viedä läpi yhtä hyvin?
Kollegoitteni kanssa olemme tulleet siihen tulokseen, että muutokset hiotaan turhan valmiiksi asti ”laboratorioissa” – joko
muutoksen projektitiimissä, ylimmässä johdossa tai erillisessä kehitysyksikössä. Siellä

niin tiukka, pörssiyhtiön täytyy pitää sisäpiiri pienenä eikä oikein tiedetä, keneltä pitäisi mennä kommentteja kysymään. Nämä
ovat kolme yleisintä perustelua sille, miksi
käytännön parhaita asiantuntijoita ei päästetä ääneen.

Toimin keväällä Projektiyhdistyksen
järjestämässä projektiviestinnän teematilaisuudessa puheenjohtajana. Sen
päätteeksi parikin projektipäällikköä tuli
kiittämään herättelevästä iltapäivästä. Heille suurin oivallus oli ollut se, että
heidän vetämänsä projektit aiheuttavat
muutoksia joidenkin ihmisjoukkojen työhön tai elämään.
Projektipäälliköt olivat kyllä analysoineet, ketkä vaikuttavat projektin toteut-

tamiseen, mutta eivät sidosryhmäpohdinnoissaan olleet lainkaan miettineet sitä,
keneen projekti valmistuttuaan vaikuttaa
ja miten. Ja he olivat toimineet organisaationsa projektimallin ja -ohjeistuksen mukaisesti.
Vaikka törmään vastaavaan viikoittain,
hätkähdän aina. Näppituntumani on se,
että iso osa projektipäälliköistä ei mieti
sen pidemmälle vetämänsä projektin vaikutuksia loppuasiakkaisiin tai -käyttäjiin ja

muihin ”loppusidosryhmiin”. Käytännössä
tämä näkyy siitä, että projektit viestivät
siitä, miten projekti etenee, kun ihmisten
olisi kohtuullista saada tietää, koskettaako muutos edes heitä, mitä heidän pitää
alkaa tehdä eri tavalla, milloin ja käytännössä miten. Ja kun vielä saisi kunnon
perustelut sille, miksi asia on tärkeä, muutokseen olisi helpompi motivoitua.

Gallup

Kysyimme Projektipäivien Onnistuneiden muutosten infrastruktuuri -seminaarin (seminaari 5) puhujilta kolme kysymystä. Kolmikon
ajatuksiin pääset tutustumaan tarkemmin Projektipäivillä.
1. Mikä on mielestäsi kriteeri sille, että projekti tai ohjelma on muutos?
2. Mikä on oma ohjenuorasi muutosten johtamisessa?
3. Mitä lupaat seminaarin yleisölle – mitä he saavat esityksestäsi irti?

Tapio Järvenpää
Tapio toimii Konecranesilla projektijohtajana ja puhuu Projektipäivillä aiheesta
Projektin onnistuminen ratkaistaan keskusteluilla. Tapiolla on parinkymmenen
vuoden tausta projektijohtamisen eri
tehtävistä, ja tällä hetkellä hän vetää
suurta globaalia muutosohjelmaa.
1. Tehdäänpä yksinkertaistus: on olemassa prosesseja ja projekteja. Prosessi pyrkii vakioimaan työtavat ja
työn tuotokset. Prosessit ovat joko
aikojen kuluessa muovautuneita tai
suunniteltuja ja hyvin dokumentoituja. Projekti taas asetetaan luomaan
jotain mitä ei aiemmin ollut. Jotain halutaan lisää taikka jostain eroon. Siksi
projekti on AINA muutos. Tai siis projekti on muutostyökalu.
2. Viestintä, viestintä, viestintä. Vertikaali-, horisontaali- ja vertaisviestintä. Aloita hyvissä ajoin eli heti. Vähän
kerralla. Toista vaikka jo kyllästyttäisikin, kaikki eivät silti ole vielä kuulleet.
Laita ihmiset keskustelemaan asioista. Avoimuus. Keskustele ratkaisukeskeisesti. Varmista, että viestit on ymmärretty.
3. Muutamia käytännön vinkkejä projektin ja kohdeorganisaation pitämiseksi
samassa rytmissä ja lähellä toisiaan.

Kuva: Jeppe Tuomainen

Reetta Rajala

Reetta on Communicean perustaja ja toimitusjohtaja, joka on lisäksi vahvasti mukana asiakastyöskentelyssä seniorikonsulttina. Reetalla on parinkymmenen vuoden
kokemus liike-elämästä markkinointitutkimuksen, myynnin, markkinoinnin, liiketoiminnan kehityksen ja viestinnän tehtävistä.
Projektipäivien esityksen aiheena on Työkalupakki muutoksiin.
1. Jos hiuksia halotaan, niin projekti tai
ohjelma ei ole muutos, mutta ne voivat
aiheuttaa muutoksia. Muutokseksi koen
hankkeen silloin, kun se aiheuttaa sidosryhmille tarpeen muuttaa asennettaan
tai toimintatapojaan.
2. Muutoksen johtamisessa interaktio on
keskeistä. Muutoksen määrittelyvaiheesta lähtien on syytä kuunnella sidosryhmiä. Muutos onnistuu vain, jos
sen on mahdollista toimia käytännössä.
Käytännön toimivuus varmistetaan vain
kanssakäynnillä kaikkien sidosryhmien kanssa. Saadun tiedon pohjalta on
helpompi määritellä toimiva muutos ja
viestiä muutoksesta niin, että kohderyhmät kokevat muutoksen omakseen.
3. Käytännönläheisiä apuvälineitä muutosten toistuvaan onnistumiseen.

Andreas Forsberg
Andreas on juuri siirtynyt Nokialta omaan
Leading High Performance -yritykseensä
jatkamaan työtään johtajien ja johtoryhmien sparraamisessa – siinä kuinka johdetaan ihmisiä huippusuorituksiin, vaikka
tiimi olisikin muutoksen myllerryksessä.
Hänen aiheensa Projektipäivillä on Projektia voit hallita, muutosta et!
1. Jos projektin tai ohjelman tuotos edellyttää käyttäjältä hänen toimintansa
ja/tai käyttäytymisensä muuttamista.
2. Johda omalla esimerkilläsi – ihmiset seuraavat sinun esimerkkiäsi. Ole
läsnä oleva ja koko ajan kuulolla, jotta ihmisillä on kanava, jonka kautta
purkaa huoliaan, turhautumistaan ja
pelkojaan kuten myös toiveitaan ja
optimismiaan. Ilman tällaista kanavaa
kyynisyys kasvaa, ja vaikkei kukaan tieten tahtoen muutoksia sinällään halua
vastustaa, niin kanavan puute vahvistaa meidän luonnollista tarvettamme
status quon ylläpitoon (homeostasis).
3. Ainakin lupaan kyseenalaistaa monia
change management -käytäntöjä,
ja tulen näyttämään kuinka helppoa
loppujen lopuksi muutoksen johtaminen voi olla – kunhan keskitymme sille
oleellisiin asioihin, sen sijaan, että pidämme itsemme kiireisinä kaiken maailman turhanpäiväisissä palavereissa.

Mistä tarkemmin on kyse? Mitä voit tehdä käytännössä?
Projektipäivien seminaari 5 pureutuu aiheeseen 13.11. klo 10–12

Kuva: Jeppe Tuomainen
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Liiketoiminnan
ohjaaminen ja
projektisalkun hallinta

Jukka Karo: Miten varmistetaan, että projekteista saadaan yhteismitallista tietoa
salkkutasolle?
Jari Ilmonen: On tärkeää luoda hyvä
luottamussuhde portfoliohallinnan ja yksittäisen projektin välille. Läpinäkyvyys
päätöksenteossa ja projektien raportoinnissa on merkittävä asia. Perusmittaamisen lisäksi UPM:ssä käydään jatkuvasti
keskustelua projektien edistymisestä - ei
siis katsota pelkkiä mittareita. Portfolio- ja
projektinhallintaprosessien osana on jatkuva kommunikointi. Tämä liittyy paitsi projektien tilannetiedosta keskusteluun, myös
tiedon siirtämiseen projektiportfoliokokouksista projektipäälliköille päin.
Mika Heikkinen: Jos projektit eivät tuota
laadukasta informaatiota sovitulla mittaristolla, ei salkunhallinnassa voida tehdä
johtopäätöksiä. Mittariston luominen, sen
tuottaminen ja käyttäminen vaativat organisaation puolelta kehitystä, koulutusta ja
myös kontrollointia.

Kalle Pere, Petri Jäntti, Jari Ilmonen (takarivi vasemmalta) ja
Susanna Koskinen, Mika Heikkinen ja Jukka Karo (eturivi vasemmalta)

Strategian muutos
näkyy mittareissa

	Teksti: Jukka Karo, Susanna Koskinen, kuvat: Jyry Louhisto

Moni organisaatio tarkastelee projekteja osana suurempaa
kokonaisuutta - projektisalkkua. Koska projektisalkun hallintaan heijastuu koko yrityksen projektikulttuuri, portfolioprosessin kehittäminen ei ole aina helppoa. Kokosimme joukon
salkunhallinnan ammattilaisia keskustelemaan projektisalkun
johtamiseen liittyvistä haasteista ja hyödyistä. Keskusteluun
osallistuivat Mika Heikkinen, Jari Ilmonen, Petri Jäntti ja Kalle
Pere. Keskustelua johti Jukka Karo ja sen kirjasi ylös Susanna
Koskinen.
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Luotettavaa tietoa projekteista
Jukka Karo: Projektisalkun hallinnalla pyritään tuottamaan johdolle ajantasaista
tietoa päätöksenteon tueksi. Mitä vaatimuksia tämä asettaa organisaatiolle?
Mika Heikkinen: Yksittäisen projektin
tulee olla hyvin johdettu. Salkunhallinnan
kannalta on välttämätöntä, että projekti
kykenee tuottamaan yhteismitallista informaatiota salkkutasolle. Projekteista on tärkeää saada luotettavaa perustietoa. Mitä
korkeammalla projektin- ja salkunhallinnan
kypsyystasolla ollaan, sitä korkeammaksi
vaatimustaso kasvaa.
Petri Jäntti: Major Projects -yksikössä
toteutamme eri maissa satoja projekteja, joiden toimintaympäristöt ja käytännöt
voivat olla erilaisia. On tärkeää, että projektin- ja salkunhallinnan prosessit ovat kunnossa, käytetään yhteisiä työkaluja yhdenmukaisella tavalla, ja asetetaan yhteiset
mittauskohdat ja mittarit.
Mittarien avulla pitää voida tehdä resurssien allokointiin liittyviä päätöksiä ja
ennustaa tulevaa toimintaa. Toimitussalkun
hallinta on tarjouksien hallintaa ja toimitusten ennustamista. Tehokas salkunhallinta
mahdollistaa nopean reagoinnin esimerkiksi resurssitarpeiden muuttuessa.

Petri Jäntti: Salkunhallinnan kehitys tapahtuu asteittain. Aluksi laitetaan perusasiat kuntoon ja mitataan niiden toteutumista.
Kun organisaation osaaminen ja tietämys
kasvaa, fokus siirtyy seuraavalle tasolle ja
sen mukanaan tuomiin uusiin mittareihin.
Mika Heikkinen: On olemassa projektinjohtamiseen liittyviä projektin tehokkuusmittareita ja salkunhallinnan mittareita, jotka ovat esim. strategisia tavoitteita.
Kun strategia muuttuu, priorisointikriteerit
muuttuvat vastaamaan strategiaa, jolloin
vaikutus heijastuu yksittäisiin projekteihin. Strategiamuutoksen myötä mittaristo
muuttuu.
Petri Jäntti: Projektisalkun hallinta on
merkittävässä roolissa, kun tapahtuu muutoksia toimintaympäristössä ja strategiassa. Nämä vaativat yleensä nopeaa reagointia ja silti hallittua muutosta. Isot laivat
kääntyvät hitaasti eli muutokselle on annettava aikaa, mutta salkunhallinnan avulla
työ on selkeämmin tehtävissä.
Jari Ilmonen: Salkunhallinta heijastaa,
mutta myös tukee ja edistää organisaation
muutosta. Muutokseen liittyy aina vahvasti
ihmiset, joiden kompetenssien kehittämisen tulee seurata yrityksen strategiaa. Salkunhallinta on hyvä väline indikoida tulevaisuuden kompetenssitarpeita.
Petri Jäntti: Salkunhallinnan avulla voidaan kvantifioida asioita, mikä helpottaa
päätöksentekoa. Jos tilauskanta on korkea, täytyy pystyä arvioimaan resurssien tarvetta ja saatavuutta. Näin voidaan
tehdä tarvittavia rekrytointi- ja koulutussuunnitelmia. Kun tilauspiikki esim. isojen

rakennuskohteiden osalta on ohi, täytyy
myös suunnitella projektiorganisaatioiden
purkaminen siten, että kompetenssi säilyy
yhtiössä.

Päätöksenteon kriteerit
Jukka Karo: Kun resursseja on rajallisesti,
joudutaan investointeja ja kehitysideoita
priorisoimaan ja karsimaan. Miten valintakriteerit tulisi määritellä?
Petri Jäntti: Kun jollekin asialle esiintyy
tarve ja päätöksen taustalle löytyvät päätöksentekoa tukevat mittarit, on helppoa

edistää asiaa oikeaan suuntaan. Raha on
selkeä kriteeri. Jos ehdotetun projektin
tuotto-odotus on merkittävä, se todennäköisesti priorisoidaan korkealle.
Mika Heikkinen: Päätöksenteossa myös
keskustelu on tärkeää, ei yksin kriteeristö.
Salkunhallinnan kautta tuodaan päättäjille kriteerit esiin, mutta päätökset tehdään
usein keskustelun kautta, jolloin esiin nousevat muutkin kuin mittaristossa esiintyvät
asiat. Kun päätöksenteon kriteerit ovat johtoryhmän hyväksymiä, tehtyihin päätöksiin
myös sitoudutaan.
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yhtiön toimintaan. Salkun tietojen vertaaminen strategiaa vasten voi paljastaa
yrityksen riskejä. Jos salkkutieto näyttää,
että joku strateginen alue ei ole jalkautunut
tekemisen tasolle, kyseessä on selkeä riski.
Jukka Karo: Projektin riskianalyysi keskittyy projektin aikataulu-, kustannus- ja
laaturiskeihin projektin tavoitteita vasten.
Portfolion tavoitteet tulevat strategiasta ja
portfolion riskit ovat liiketoiminnan riskejä.
Jari Ilmonen: Riskikomponentin tulisi sisältyä business casen arviointiin. Portfoliotasolla pitäisi lisäksi tunnistaa riskinäkökulmasta projektien keskinäiset riippuvuudet.
Jos useat projektit raportoivat samaa riskiä,
täytyy sekin tunnistaa ja miettiä, onko kyseessä jokin rakenteellinen seikka.

Avainhenkilöt ja muutosagentit

Jari Ilmonen: Kokemukseni on, että salkunhallinnan tärkein tehtävä on luoda kuva
hankkeiden kokonaistilanteesta. Tämä auttaa päätöksentekoon liittyvää keskustelua
pysymään oikealla tasolla.
Mika Heikkinen: Ideaalitapauksessa
päätöksenteosta tehdään oppiva prosessi,
jossa projekteja arvioidaan jälkikäteen ja
mietitään, mitä aiemmista projekteista voidaan oppia.
Jari Ilmonen: Päätöksenteon priorisoinnin kriteereitä ovat mm. missä määrin
hanke tukee yhtiön strategisia tavoitteita,
IT-arkkitehtuuriasiat, koko portfolion tasapainon säilyttäminen ja hankkeiden yhtiönlaajuiset vaikutukset. Lisäksi on hankkeita,
jotka on vain tehtävä. Nämä tyypillisesti
liittyvät turvallisuuteen, lainsäädäntöön tai
esim. IT-sovellusten tekniseen ikääntymiseen.
Päättäjät tarkastelevat myös portfolion
pitkän ajan trendiä. Kun portfoliohallintaa
on tehty vuosia, on trenditieto käytettävissä ja päätöksen taustalla voi olla muutakin
kuin nykytilanne.

Lisää aiheesta 13.11.2012
Projektipäivien seminaarissa 6:
"Markkinat, business ja
projektisalkun hallinta"
Tervetuloa!
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Riskienhallintaa usealla tasolla
Jukka Karo: Miten liiketoimintariskejä hallitaan projektisalkun tasolla?
Petri Jäntti: Koneella riskinhallintaa tehdään joka tasolla. Projektiriskit hallitaan
projektitasolla. Salkkutason riskien hallinta
on sitä, että katsotaan kokonaisuutta ja
vertaillaan projekteja ja niiden riskejä keskenään. Samalla saadaan esille mahdollisia
resurssikapeikkoja, joka voi johtaa projektien priorisointiin. Tällöin riski näkyy nimenomaan portfoliotasolla.
Jari Ilmonen: Riskienhallinnassa on
olennaista tunnistaa riskien omistajataso.
Petri Jäntti: Mitä isommaksi riski kasvaa,
sitä isompi omistaja sillä tulee olla.
Mika Heikkinen: Riskianalyysissä yhteismitallisuus on haastavaa. Yksittäisellä
projektilla voi olla korkea riski, mutta kun se
suhteutetaan koko portfolion tilanteeseen,
voi olla, että riski ei olekaan kokonaisuuden
kannalta niin merkittävä. Tämän havainnointi ja analysointi vaatii korkeaa portfolio- ja projektinhallinnan kypsyystasoa.
Kalle Pere: Haasteellista on, miten
salkkutasolla kootaan yhteismitallisia riskimittareita ja miten yksittäisen projektin
riskeistä päästään salkkutasolle ja salkkunäkökulmaan.
Salkunhallinnassa pitäisi kehittää liiketoimintariskien arviointia ja hallintaa. Kun
organisaatio on saanut perustettua projektisalkkunsa, pitää pyrkiä arvioimaan, mikä
on salkun riski ja tehdäänkö strategisesti
oikeita asioita. Varmistetaan, että on kyky
viedä valitut projektit maaliin siten, että niiden arvioidut hyödyt toteutuvat.
Mika Heikkinen: Projektisalkun avulla
tehdään strategian mukaisia muutoksia

Jukka Karo: Ketkä ovat avainroolissa organisaation portfoliokulttuurin kehittämisessä ja osaamisen levittämisessä?
Jari Ilmonen: Meillä portfoliohallinnan
ja projektikulttuurin kehittämistä edistää
tiimini, joka on sijoittunut IT-organisaatioon, mutta matriisissa raportoimme yhtiön
strategiasta vastaavaan tiimiin. Näin saadaan varmistettua, että strateginen sidos
on vahva. Lisäksi vahva rooli on portfolio
steeringillä, joka koostuu yhtiön ylemmästä
johdosta. Heiltä tulee vahva sponsorointi
portfoliohallinnan kehittämiselle yhtiössä.
Petri Jäntti: Muutosagentteja tarvitaan.
Portfoliokehitys tapahtuu iteratiivisesti ja
siihen tarvitaan osaamista useilta organisaation tahoilta. Esimerkiksi perinteisen
projektimallin lisäksi tarvitaan ketterää
projektimallia, varsinkin IT-käyttöönotoissa. Muutosagentit tuovat myös käyttäjien
näkökulman toiminnan kehittämiseen. Tekemisen kokemusta tarvitaan ja globaali
toiminta tuo tähänkin oman mausteensa
esim. kieliversioiden muodossa. Portfoliohallinnan prosessien ja järjestelmien käyttöönotossa kyvykäs implementaatio on
avainroolissa.
Mika Heikkinen: Olennaista on muutoksen johtaminen. Roolit ja vastuut täytyy kuvata hyvin, samoin rakenne, jolla muutosta
viedään eteenpäin ja henkilöstöä tuetaan.
Sidosryhmät kun ovat hyvinkin suuri joukko.

Top down vai bottom up?
Petri Jäntti: Portfoliohallinnan prosessien ja järjestelmien käyttöönotossa kyvykäs toteutus on avainroolissa. On tärkeää
suunnitella, miten esimerkiksi projektitiedon
puutteelliseen laatuun puututaan ja miten
tilanteessa mennään eteenpäin.
Jari Ilmonen: UPM aloitti portfolioprosessin lanseerauksen laittamalla ylätason
kuntoon. Ensin siis mietittiin prosessi johdon sitoumuksella, kuvattiin roolit ja sitten
toiminta vietiin projektien tasolle.

Mika Heikkinen: OP-palveluiden toimitussalkuissa projektisalkku on rakennettu
alhaalta ylös, mikä on tyypillistä toimitussalkkutoiminnan käynnistämisessä. Meillä
on kaikki projektit järjestelmässä ja myös
portfoliohallintajärjestelmä käytössä. Tässä tarvitaan työkalujen, prosessin ja osaamisen yhdistelmää. Toki OP-Pohjola-ryhmässä on samanaikaisesti rakennettu myös
kyvykkyyttä top-down, eli strategianäkökulmasta. Nyt työnämme on top-down ja
bottom-up -lähestymistapojen saumaton
yhdistäminen.
Kalle Pere: Ylhäältä alas -tavassa käytäntöjä voi olla helpompi yhtenäistää.
Jari Ilmonen: Meillä on käytössä muutama eri toimintamalli johtuen liiketoiminta-alueiden erilaisuudesta. Näiden alueiden välillä tehdään kuitenkin yhteistyötä.
Olemme ottaneet ensin käyttöön prosessit
ja sitten järjestelmät.
Kokemus on osoittanut, että ohjeistukseen ja työkaluihin tarvitaan tasapaino.
Sovellamme fit-for-purpose -ajattelua eli
joka projekti katsoo, mikä on heille paras
tapa käyttää olemassa olevia dokumenttipohjia ja järjestelmiä. Samalla mietitään,
mikä on portfoliotasolla riittävä tieto kullekin projektille.
Kalle Pere: Usein projektin- ja salkunhallinnan järjestelmät ovat erillään yrityksen varsinaisista talousjärjestelmistä. Menneen ja tulevan tarkastelu on haastavaa,
jos raha ja aika hallitaan eri järjestelmissä.

Hyödyt liiketoiminnassa
Jukka Karo: Mitä liiketoiminnallisia hyötyjä olette saaneet projektisalkun hallinnasta?
Jari Ilmonen: Yrityksen johto tietää, mitä
projekteja on menossa. Näin saadaan asioille näkyvyyttä. Koska resurssit ovat rajalliset, salkunhallinnan avulla pystytään
esittämään, mistä pitää päättää. Salkunhallinnan prosessi tuo systemaattisen tavan tuoda asiat esiin.
Petri Jäntti: Toimitusprojektitoiminta
ilman portfolionhallintaa on mahdotonta.
Asioihin tarvitaan näkyvyys eri tasoilla, aliprojekteista aina maa- ja yhtiötason seurantaan. Salkunhallinnan avulla mitataan
edistymistä ja ennustetaan tulevaa. Ilman
salkkua ei voida myöskään tehdä kehi-

tysportfolion järjestelmällistä priorisointia.
Salkunhallinta tuottaa tietoa sekä projektipäälliköille että yhtiön johdolle.
Mika Heikkinen: Ilman toimitussalkun
hallintaa emme pystyisi palvelemaan asiakkaitamme. Tarvitsemme ymmärryksen
käynnissä olevista ja tulevista projekteista
mm. kapasiteetin suunnittelua varten. Salkunhallinta mahdollistaa kokonaisuuden
johtamisen mittareiden avulla, muuten
kenties juostaisiin yksittäisten projektiongelmien perässä.

Kyvykkyyksien kehittäminen
Jukka Karo: Mitä salkunhallinnan kyvykkyyksiä kehitätte jatkossa?
Mika Heikkinen: Panostamme jatkossakin projektitiedon yhteismitallisuuteen
ja kehitämme mittareitamme eteenpäin.
Pyrimme viemään nämä vaatimukset myös
ulkoisten toimittajien yhteistyöhön. Näillä
toimilla saamme vielä paremman näkyvyyden toimituskyvyn hallintaan, ja sitä kautta
voimme tehokkaammin mukauttaa toimintaamme vaatimuksia vastaavaksi.
Jari Ilmonen: Suurimpana teemana on
projektien välisten riippuvuuksien hallinta,
eli miten niitä kuvataan ja miten lisätään

Toimitusprojektitoiminta
ilman portfolionhallintaa
on mahdotonta
projektien välistä kommunikointia. Emme
ole vielä löytäneet tarpeisiimme riittävän
visuaalista työkalua, mutta toisaalta, prosessi on hyvin tuore ja jatkamme sen kehittämistä.
Petri Jäntti: Kehityspolkumme on kulkenut papereiden käsittelystä erilaisiin
offline-sovelluksiin, kuten Exceliin ja PowerPointiin. Olemme murroskohdassa, jossa pyrimme saamaan viimeiset olennaiset
tiedot online-järjestelmiin. Tällöin kaikki
tieto on saatavissa kaiken aikaa. Kun projektipäällikkö päivittää projektinsa tietoja,
näkyvyys on portfolion joka tasolla. Tämä
vaatii luonnollisesti tukea ja kontrollia.
Haastetta aiheeseen tekee esimerkiksi joidenkin liiketoimintojen voimakas kasvu, jolloin tasapainoillaan kasvun vaatimusten ja
online-maailman asioiden välillä.

Mika Heikkinen (mika.heikkinen@op.fi) vastaa projektijohtamisen kehittämisestä OP-Palvelut Oy:ssä.
Jari Ilmonen (jari.ilmonen@upm.com) vastaa liiketoimintaprosessien kehitysprojektisalkun hallinnasta.
Petri Jäntti (petri.jantti@kone.com) on Koneen Major Projects -yksikön projektihallinnan kehittämisestä vastaava johtaja.
Kalle Pere (kalle.pere@dovregroup.com) toimii Dovre Groupissa projektihallinnan konsulttina ja kouluttajana.
Jukka Karo (jukka.karo@dovregroup.com) toimii Dovre Groupissa johtavana konsulttina.
Susanna Koskinen (susanna.koskinen@dovregroup.com) toimii Dovre Groupissa projektihallinnan konsulttina.
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Muutosvoimaa

Kuva: Jyry Louhisto

Hanna Zitting, Merja Galler, Panu Ärölä ja Tuomo Hynninen keskustelevat BMH Technology Oy:n projektitoiminnan kehittämisestä.

Projektitoiminta uuteen uskoon

BMH Technology Oy:ssä
	Teksti: Merja Galler ja Hanna Zitting

Projektiliiketoiminta globalisoituu nopeasti siinä missä maailma muutenkin. Yritykset kilpailevat
yhä laajemmilla pelikentillä. Maailmalla on paljon mahdollisuuksia, ja suomalaisilla teollisuus- ja
teknologiayrityksillä on tunnetusti vahvaa osaamista hyödynnettävänään, mutta harppaus kansainvälisen projektiliiketoiminnan puolelle on tehtävä harkiten ja hallitusti, jotta vältytään turhilta sudenkuopilta.
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Uudistumisen ja kasvun tahto
loi muutostarpeen
BMH Technology Oy:n vuosikymmenten kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista
ja kasvavat globaalit liiketoimintamahdollisuudet mahdollistavat kunnianhimoisten
kasvutavoitteiden asettamisen lähivuosille.
Kasvun mahdollistamiseksi pitää organisaation pystyä tehokkaasti toteuttamaan
kasvava määrä toimitusprojekteja nopeammassa syklissä.
Liikevaihdosta noin 80 % tulee tällä
hetkellä Suomen rajojen ulkopuolelta niin
lähietäisyydeltä Pohjoismaista kuin kauempaa, esimerkiksi Puolasta, Espanjasta,
Brasiliasta ja Thaimaasta. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa toimintansa volyymi
ja vahvistaa kilpailukykyään kahdella tavalla; muuntautumalla laitetoimittajasta entistä enemmän kokonaisvaltaisten projektien
toimittajaksi ja kehittymällä paikallisesta
toimijasta kansainväliseksi. Järjestelmien
koko elinkaarta tukevien palvelukokonaisuuksien avulla kasvatetaan asiakkaan
kokemaa lisäarvoa, ja luodaan näin omalle
liiketoiminnalle tärkeää asiakassuhteen jatkuvuutta:

”Maailmalla ei enää välttämättä pärjää
olemalla pelkkä laitetoimittaja, vaan kilpailukyvyn varmistamiseksi on osattava
toimittaa koko projekti. Palvelukonsepti ja
sellaisen mahdollistava osaaminen eivät
myöskään ole yhtä helposti kopioitavissa
kuin yksittäinen laite”, kommentoi Panu
Ärölä (Manager, Development of Technology Operations).
Syksyllä 2011 BMH:n asiakasprojektitoiminnan kehittämisen vastuulleen saanut
Tuomo Hynninen (Vice President, Project
Management) tunnisti yhtiön tavoitteiden
edellyttämän muutostarpeen BMH:n asiakasprojektien ja projektisalkunhallinnan
toimintatavoissa. Tiedossa oli jo projekteja,
jotka tulisivat vaatimaan entistä jämäkämpiä käytäntöjä, ja toisaalta lähimuistissa oli
pari kriittistä projektia, joiden haasteista
voisi ottaa opiksi. Projektinhallinnan perustoimintojen sekä mm. raportoinnin tasoa
olisi nostettava reippaasti. Alusta oli selvää
alkaen, että toimintamallien päivittämisen
lisäksi olisi olennaista panostaa myös projektipäälliköiden ja muun projektihenkilöstön osaamisen vahvistamiseen.

”Projektitoimittajaksi siirryttäessä on
yrityksessä oltava vahvaa kansainvälisen
tason projektiosaamista ja toimivat käytännöt projektien hallintaan, jotta kasvu ja
kehittyminen tapahtuvat hallitusti”, toteaa
Hynninen.
Kansainvälisenä projektitoimittajana on
osattava huomioida paitsi erilaiset yritys- ja
tapakulttuurit, myös paikalliset lainsäädännöt sekä tavat toimia viranomaisten, tavara- ja komponenttitoimittajien ym. sidosryhmien kanssa. Toimitusvaatimukset ovat
erilaisia kuin paikallisissa projekteissa, samaten riskit. Asiakkaan kanssa on osattava
kommunikoida ja tehdä yhteistyötä, vaikka
ajatusmaailmat voivat olla hyvinkin erilaisia, esimerkiksi aikatauluihin, tehtävien priorisointiin tai päätöksentekoprosesseihin
liittyen. Hynysen mukaan projektipäällikön
osaamista testataan jo paikallisella tasolla,
tutuissa toimintaympäristöissä: ”Esimerkiksi kuntien ja kaupunkien jätteenkäsittelyssä projektipäällikön haasteena saattaa
olla, ettei asiakkaan kanssa ole yhteistä
käsitystä projekteista eikä siten myöskään
lähtökohtaisesti yhteisiä tapoja tehdä asi-
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Kuva 1. BMH:n projektitoiminnan kehittäminen 2012
oita. Sellaiset on luotava tilannekohtaisesti,
jolloin on tärkeää, että meillä on omasta
takaa vahva toimintamalli projektipäälliköiden tukena. Projektipäälliköillämme on valtavasti osaamista, mutta jokaisella on ollut
hieman oma tapansa toimia.”

Muutos vaatii yhteistä
sitoutumista
Kun toimintatapoja lähdetään päivittämään, yhtenäistämään ja muuttamaan,
on alusta alkaen saatava oikeat ihmiset
mukaan kehittämistyöhön, jotta muutos
onnistuisi ja juurtuisi. BMH:lla päädyttiin
lähestyä projektitoiminnan haasteita ottamalla käyttöön yhtenäinen projektimalli,
jonka periaatteiden mukaisesti kaikki asiakastoimitusprojektit on mahdollista johtaa
vastaisuudessa. Standardoitu projektimalli
– jossa huomioidaan rinnakkain sekä projektisalkunhallinnan että yksittäisen projektin johtamisen taso – sopeutettiin BMH:n
muihin johtamisjärjestelmiin sekä toimintamalleihin istuvaksi.
Projektimallin sopeuttaminen ja käyttöönoton valmistelu tapahtui kahden intensiivisen, kolme päivää kestävän workshopin
aikana. Workshopit ajoittuivat maalis- ja
huhtikuuhun 2012. Jotta olemassa olevat
johtamisjärjestelmät ja toimintatavat tulisivat huomioitua kaikista näkökulmista, osallistui käyttöönottoworkshopeihin BMH:n
johtoryhmästä, asiantuntijoista, projektipäälliköistä sekä salkunhallinnan edustajista etukäteen nimetty ryhmä. Workshopeissa työstettiin yhteiset kriteerit
projektien luokittelulle ja määriteltiin sekä
salkunhallinnan että projektijohtamisen
kattava päätöksentekoprosessi. Näin johto
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saa kattavan näkymän sekä suunniteltuihin
että käynnissä oleviin projekteihin.
BMH:n tarpeisiin sopeutettu projektimalli
nimettiin Sampo-malliksi, joka mielikuvallisesti yhdistyy sekä BMH:n toimialaan että
liikevaihdon
kasvattamistavoitteeseen.
Workshopeissa syntyi myös yhtenäinen
projektisanasto ja -käsitteistö; kun organisaatiossa kaikki puhuvat asiakasprojektien
vaiheista ja etenemisestä samoin termein,
asioiden yhteinen hahmottaminen projekteissa toimivien henkilöiden välillä helpottuu ja väärinkäsitykset vähenevät.
Kaikki projektipäälliköt osallistettiin muutosprosessiin syventävän valmennusohjelman kautta, joka toteutettiin projektimallin
käyttöönoton rinnalla. Valmennusohjelma
jatkui elokuuhun 2012 saakka. Sen aikana
käytiin läpi projektin elinkaaren eri vaiheet

ja niihin kuuluvat suunnittelu- ja seurantamenetelmät, valmistaen osallistujia samalla
IPMA C -sertifiointiin, joka on aikataulutettu
syksylle 2012. Valmennusohjelmassa käsiteltiin syvällisesti myös projektipäällikön
roolia ryhmän johtajana, erityisesti monikulttuurisissa ja hajautetuissa projekteissa – niistä kun on kovaa vauhtia tulossa
BMH:n projektipäälliköiden yhä yleistyvää
arkea.

Toimintamalli luotu,
miten jatketaan?
Roomaa ei rakennettu päivässä, kuuluu
sanonta, ja sama pätee uusien toimintatapojen vakinaistamiseen. Paitsi tahtoa ja
sitoutumista, tarvitaan myös aikaa ja kärsivällisyyttä. Sitkeys kuitenkin palkitaan.
Uudistuksen alkuvaiheen haastatteluissa
kuului joiltakin tahoilta soraääniä: ”Onhan
sitä kaikenlaista ennenkin yritetty, mutta
mikään ei ole muuttunut.” Nyt Tuomo Hynnisen mukaan yhä useammin tulee eri tahoilta palautetta, että: ”Tehdään vihdoinkin
oikeita asioita.”
”Takana on melkoinen urakka, mutta läpivienti on toisaalta tuntunut tehokkaalta.
Workshopien ja valmennusohjelman henki
on ollut myönteinen, ja asiat ovat sujuneet
jopa jouhevammin kuin odotimme. Nyt kun
olemme luoneet asiakasprojektitoiminnallemme toimivan pohjan ja avainhenkilöt
ovat samalla polulla, on helpompi lähteä
levittämään ja soveltamaan sovittuja käytäntöjä.”
Nyt on aika käydä jokainen toimintokohtainen prosessi tarkemmin läpi suhteessa
määriteltyyn päätöksentekomalliin, ja ennen kaikkea johtaa uudet projektit alusta
loppuun projektimallin mukaisesti.
”Kaikkien organisaation asiantuntijoiden
on kysyttävä itseltään: - Mitä määritelty
toimintatapa tarkoittaa juuri minun kohdallani?” jatkaa Ärölä.

Viimeistään tässä vaiheessa mahdolliset
mallin hienosäätötarpeet tulevat pinnalle.
BMH:ssa on elokuussa 2012 asetettu säännöllisesti kokoontuva foorumi, Round Table,
jossa prosessit käydään toimintatasolla läpi
ja mallia korjataan tai säädetään tarvittaessa. Projektimalli ei voikaan koskaan olla
lopullinen, vaan se jää organisaatioon elämään, ja päivitystarpeita tulee luonnostaan
liiketoiminnan kehittymisen myötä.
”Ennen näimme prosessimme ”siiloutuneesti” organisaatiorakenteidemme mukaisesti, nyt lähestymme niitä projektien
elinkaaren kautta, jonka eri vaiheissa usealla toiminnolla on jokaisella oma roolinsa”,
sanoo Ärölä.
Valmennusohjelmaan osallistuneet kymmenen projektipäällikköä suuntaavat puolestaan seuraavaksi IPMA C -sertifiointiin,
joka järjestetään heille yrityskohtaisesti.
Heille lähitulevaisuudessa siintävä sertifikaatti itsessään on jo sulka hattuun, osoitus kansainvälisen standardin mukaisesta
projektiosaamisesta. Mutta myös BMH:n
projektitoiminnan kehittämistyöhön osallistuminen on koettu antoisaksi – ovathan
projektipäälliköt päässeet konkreettisesti
vaikuttamaan omaan työhönsä, ja aiemmin
mainittu epäusko ja jopa vastarinta ovat
hellittäneet.
”On hienoa, että olemme tämän työn
kautta pystyneet vastaamaan myös projektipäälliköiden kehitysodotuksiin”, summaa Ärölä.

BMH Technology Oy on ympäristö- ja energiateknologiayritys, jonka historia ulottuu
vuoteen 1929. Aiemmin yritys tunnettiin nimellä Lönnström Oy ja vuonna 2007
yritys siirtyi raumalaisen perheyhtiön, Hollming Oy:n, omistukseen. BMH Technology
Oy:n liikevaihto oli vuonna 2011 noin 54 M€ ja sen palveluksessa on hieman yli 100
asiantuntijaa. BMH:lla on yli 60 vuoden kokemus täydellisten materiaalinkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta voimalaitoksille sekä sellu- ja paperiteollisuudelle.
Yrityksen pääkonttori on Raumalla. Sillä on myyntikonttorit Ruotsissa, Puolassa sekä
Kiinassa.
BMH Technology Oy kehittää, suunnittelee ja toimittaa avaimet käteen -periaatteella kierrätyspolttoaineen (SRF, Solid Recovered Fuel) valmistuslaitoksia,
kiinteiden biopolttoaineiden ja SRF:n käsittelyjärjestelmiä ja palveluita jätteenkäsittelyn, energiantuotannon ja prosessiteollisuuden asiakkaille maailmanlaajuisesti.
TYRANNOSAURUS® on yrityksen tunnetuin tuotenimi. Huoltoliiketoiminta käsittää
varaosatoimitukset, huoltosopimukset, laitoksen käyttöhenkilökunnan koulutuksen,
testaukset ja kuntokartoitukset sekä laitteistojen modernisoinnit.

teet ja mahdollisuudet tähtäimessä. Läpinäkyvät, yhdessä määritellyt toimintatavat
helpottavat niin päätöksentekijöiden kuin
projektien parissa työskentelevien elämää.
Projekteissa voidaan nyt keskittyä olennaiseen, eli viemään maailmalle laadukkaita
kokonaisratkaisuja ja pitämään pohjoismaisen kestävän kehityksen osaamisen lippua korkealla.

Yrityksen liiketoiminnan laajentuessa ja
muuttuessa huomataan pahimmillaan liian
myöhään, etteivät rakenteet tue työn tekemistä. Silloin projektipäälliköiden osaaminen ei riitä, vaikka se olisi huippuluokkaa.
Aikaa ja energiaa kuluu päätöksiä odotellessa, kun yhteisymmärrystä päätösvastuusta ei ole. Sammutellaan tulipaloja ja
vedetään köyttä resursseista. Kun päätöksiä sitten saadaan, saattaa olla, että ne
ovat ristiriidassa keskenään tai vesittävät jo
tehtyä työtä. Projektit pitkittyvät, budjetit
ylittyvät ja tekijät turhautuvat. BMH:ssä onnistumisen edellytyksiin on nyt panostettu
tehtyjen projektien kokemuksen linjaamana
ennakoivasti, pitäen tulevaisuuden haas-

Merja Galler toimii Suomen ProjektiInstituutti Oy:ssä projektijohtamisen
konsulttina.
Hanna Zitting toimii Suomen ProjektiInstituutti Oy:ssä kehittämiskonsulttina.
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Muutosvoimaa
Ei paljoo viestit
kilahda vaan minä!
Mitä te
lähettelette sitä
turhaa postia!

Osaamattomuuden hinta
Maksatko sinä laskun sähläyksestä?
	Teksti: Pasi Lehtiniemi

O

saamattomuudella on kova hinta.
Useiden työntekijäryhmien osaaminen ei vastaa huomisen tarpeita.
Ajanmukaisen osaamisen puute tappaa
yrityksiä ja syrjäyttää ihmisiä joka päivä.
Osaamattomuus heikentää hyvinvointia
nopeasti ja varmasti.
Valmistautuminen huomiseen alkaa oppimalla tänään. Onko sinun työpaikallasi
oikeus osata? Ymmärrättekö, että tuottavuuden nostaminen ei tarkoita ruuvin kiristämistä tai revittyä selkänahkaa?
Tehokkuuden lisääminen edellyttää parempia työtapoja koko organisaatiossa.
Ihmisten aivokapasiteetti ja luovuus täytyy
saada tehokkaampaan käyttöön? Meidän
täytyy pystyä reagoimaan nopeisiin muutoksiin muuten kuin henkilöstökuluvähennyksin? Osaamiselle täytyy asettaa selkeät
tavoitteet ja minimistandardit.
JOKAPÄIVÄINEN TYÖMME
Kai mää ny
tyäni osaan!
#@!

Soveltava ihminen
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Evoluutiossa ihmisen keinoja selvitä muita
lajeja paremmin ovat olleet älykkyys, kommunikaatiotekniikka, kieli, teknologia, tieto ja ymmärrys, organisaatiotaito, joukon
voima ja sen mahdollistama erikoistuminen
sekä pitkälle kehittyneet kädet, jotka mahdollistavat työkalujen käytön.

Jos tietosi ja taitosi eivät riitä tarjolla
oleviin töihin, olet työmarkkinoille
käytännössä arvoton.
Multa lähtee vain
elintärkeitä viestejä!”

Sähköpostitulva
vei #@$ mun
raporttini merelle!

VIESTI ON VÄLINE
Näin kiteyttää Wikipedia ihmisen ylivertaisuuden syyt.
Osaamisyhteiskunnassa johtajat, asiantuntijat ja tietotyöntekijät ovat pitkälle
oman itsensä herroja. Olet yksin vastuussa
ajankäytöstä ja kehittymisestäsi.
Laumaeläintä tällainen monitaitoisuuden ja yksin työskentelemisen vaatimus
hämmentää. Yksilönä et pysty tuottamaan,
hankkimaan, organisoimaan, jalostamaan
ja jakamaan tietoa tehokkaasti. Riittämättömyyden tunne aiheuttaa uhkaa ja jatkuvaa pahoinvointia.
Tarvitset toisia työelämässä enemmän
kuin koskaan. Toimiminen yhteisössä, organisaatiossa ja tiimeissä tuottaa turvaa ja
hyötyä niin ammatillisesti kuin emotionaalisesti. Nyt sinun on taas opittava jakamaan
tietoa näkemyksiä ja kokemuksia. Nimenomaan näillä keinoin ihminen on nisäkäslajina menestynyt ja heimoutunut jo neljä
miljoonaa vuotta.
Sinun on pystyttävä toimimaan yhtenäisesti ja vuorovaikutteisesti sekä ideoimaan,
innovoimaan ja kehittämään yhteistä ajattelua ja toimintaa. Yhteistyökykysi ratkaisee, onnistutko. Joukkojen viisautta syntyy,
kun jaat tiedot, taidot, kokemukset ja kontaktit ja sovellat osaamista yhdessä.
Soveltaja osaa käyttää niin omia kuin
muidenkin tietoja, taitoja ja kokemuksia
sekä hyödyntää niitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Soveltajalla on käytössään laaja keinovalikoima, joka parhaiten huomioi yksilölliset tarpeet ja toiveet,
säännöt ja välineet. Soveltaja on rohkea
innovaattori, joka ei yritä keksiä pyörää
uudestaan mutta ymmärtää luovien rat-

kaisujen merkityksen. Soveltaja ei jämähdä
vanhoille poluille.
Ole Soveltaja, varasta viisaasti! Älä yritä
selviytyä vain omillasi. Lopeta pääsi hakkaaminen seinään. Joku on keksinyt parhaat ideat. Sinun tarvitsee vain löytää ne ja
soveltaa niitä omiin tarpeisiisi!
Lue, kuuntele, kokeile, opi.

Liity Kiltaan!

Älä mukkaa
portaissa!

OSAAMISEN
PORTAAT

Osaaminen tekee autuaaksi
Et voi ulkoistaa vastuuta osaamisestasi yhteiskunnalle tai työnantajallesi. Jos tietosi ja
taitosi eivät riitä tarjolla oleviin töihin, olet
työmarkkinoille käytännössä arvoton.
Teollinen työ on lähes katoamassa länsimaista, ja tilalle ovat tulleet erilaiset
palvelu-, suunnittelu- ja mutu-asiantuntijatehtävät. Merkittävä osa työstä sisältää nykyisin eriasteista tiedon käsittelyä,
muokkaamista ja jalostamista. Työn lopputulos on useissa ammateissa kokonaisuuden kannalta melko abstraktia.
Suojatyöpaikkoja ei enää ole. Vähiin alkavat käydä työt, joissa kerran opitun turvin voit turvallisin mielin käpertyä toteuttamaan kerran annettua tehtävää.
Erityisen riskialtista tässä mielessä on
suorittava työ. Jos insinööri osaa kuvitella

Et voi ulkoistaa vastuuta osaamisestasi
yhteiskunnalle tai työnantajallesi.

koneen, joka pystyy hoitamaan sinun tehtäväsi (nopeammin, tarkemmin, ja halvemmalla ympäri vuorokauden), joku sellaisen
koneen varmasti rakentaa.
Hyvinvointiyhteiskunnassa olet tottunut
siihen, että peruskoulutus ja useimmat jatkokoulutukset eivät maksa mitään tai valtio
ainakin tukee niitä. Tutkinto on käytännössä taannut varman työpaikan ja vakaan
työuran. Varma ja vakaa työnantaja on perinteisesti myös huolehtinut, että tietosi ja
taitosi riittävät koko työurasi ajalle.
Ei tämä perusasetelma ainakaan totaalisesti ole romuttunut, mutta monet havainnot kuitenkin viittaavat nykytilanteessa
siihen, että maailma ei ole enää entisellään.
Merkittäviksi ongelmiksi paisuneet nuorisotyöttömyys, rakenteellinen työttömyys,
epätyypilliset työsuhteet sekä pätkä- ja
vuokratyö ovat esimerkkejä jo pitkään jatkuneesta muutoksesta tai häiriötilanteesta
työmarkkinoilla.
Työmarkkinoita vaivaa kohtaanto-ongelma: tekemätön työ ei kohtaa tekijäänsä,
tai päinvastoin. Yksi keskeisimmistä syistä
tähän on osaamisvaje.
Yhteiskunta suuntaa koulutusta sinne,
jossa se arvioi tulevina vuosikymmeninä
osaamista tarvitsevansa. Toisinaan koulutuspoliittiset ennusteet onnistuvat hyvin,
mutta ymmärrettävästi tässä alati muuttuvassa maailmassa tulee myös pahoja huteja. Yhteiskunnan on mahdotonta aukottomasti luvata yksilölle varmaa työuraa.
”On aivan sama minkä tutkinnon olet
unohtanut, ratkaisevaa on jatkuva
uuden omaksuminen”

Sinä vastaat omasta
osaamisestasi!
Kukaan muu ei voi samalla tavoin määritellä, kehittää ja ylläpitää tietoja ja taitoja
joiden avulla tuotat jotain sellaista lisäarvo, josta muut ovat sinulle valmiita maksamaan. Et millään keinolla voi ulkoistaa tätä
vastuuta kokonaan vaikkapa yhteiskunnalle tai työnantajallesi.
Jos tietosi ja taitosi eivät riitä tarjolla oleviin töihin, olet työmarkkinoille käytännössä
arvoton. Tämä tosiasia on meidän yksilöiden kannalta raadollista, epäinhimillistä ja
julmaa. Samalla se on toki myös hyvin ymmärrettävää.
Hankkisitko sinä tietoisesti palveluita
ammattitaidottomalta sähköasentajalta, osaamattomalta lääkäriltä tai
lukutaidottomalta juristilta?
Merkittävin osa tulevaisuuden kehityksestä etenkin länsimaissa syntyy informaatioteknologian avulla, joko suoraan tai välillisesti. Onkin sitten hyvin todennäköistä,
että tähän liittyvien taitojen hankkiminen
vahvistaa sinua ja saattaa johdattaa sinut
synkkyydestä kohti kilpailukykyisen osaamisen herruutta. Kaikkien ei tarvitse tulla
informaatioalan guruiksi, mutta kaikkien on
syytä ”opetella lukemaan ja kirjoittamaan”.
Jos et hallitse informaatioteknologiaa
ja informaatiota, olet käytännössä
nykyajan luku- ja kirjoitustaidoton.

ARG! Tänään ei
ehdi illaksi kotiin!
Enää olis kaksi asiaa
Zydyy-listalla!

KESYTÄ KIIRE

Johda omaa osaamistasi
Kuvittele olevasi yhtiö. Mikä on keskeisin
palvelusi, jota tuotat asiakkaillesi? Riittääkö henkilökohtainen osaamisesi juuri tuon
palvelun tuottamiseen kilpailukykyisesti?
Sinäkin olet myyjä. Yrittäjänä myyt palveluitasi asiakkaillesi, työntekijänä työnantajallesi. Kauppa käy, jos palvelusi on hyvä,
ostaja luottaa toimituskykyysi ja hintasi
on kohdallaan. Asia on juuri näin tökerön
yksinkertainen, kun tarjoat työpanostasi
työmarkkinoille. Kun pidät itse aktiivisesti
huolta omasta kilpailukyvystäsi, parannat
merkittävästi mahdollisuuksiasi selviytyä
ja menestyä työmarkkinoilla haluamallasi
tavalla.
Menestys syntyy viime kädessä oman
osaamisesi laadusta ja ajantasaisuudesta,
sekä kyvystäsi markkinoida sitä, oikeassa
paikassa ja oikeaan aikaan. Yksilön kannalta suurimmat syyt heikolle tilanteelle työmarkkinoilla ovat usein liian kapea-alainen
osaaminen ja kyvyttömyys omaksua uutta.

”Osaava henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara”
Valveutunut yritys huolehtii, että sen henkilöstö osaa. Onhan henkilöstö yrityksen
tärkein voimavara ja kilpailuetu. Eikö totta?
Nämä kommentit kuitenkin kuvaavat karua todellisuutta juhlapuheiden takaa:
- ”Me emme kouluta henkilöstöämme, sillä meille palkataan vain parhaita kykyjä,
jotka osaavat jo valmiiksi kaiken.”
- ”Me emme kouluta henkilöstöämme, sillä on riski, että koulutettu henkilöstö
lähtee meiltä pois, parempiin tehtäviin.”
- ”Me emme kouluta henkilöstöämme, sillä osaava henkilöstö saattaa vaatia
nykyistä parempaa palkkaa.”
- ”Me emme kouluta henkilöstöämme, sillä meillä koulutuksia järjestetään vain
johdolle.”
- ”Me emme kouluta henkilöstöämme, sillä työtehtävät ovat niin helppoja, ettei
niihin tarvita koulutusta.”
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Laajenna osaamistasi
Keskitytkö oikeisiin asioihin, kun vanha työpaikkasi sulaa altasi?
Digitoday 29.9.2011: ”Nokian Symbian-kehittäjät aloittavat lokakuun alussa Accenturen palveluksessa.
Siirrossa eniten keskustelua ovat herättäneet uuden työantajan tarjoamat edut,
kertoo Espoon Karaportin luottamusmies Sami Sallmén. Heikennyksiä on tulossa
bonuksiin, lounasseteleihin, palvelusvuosiin.
- Eniten työntekijöissä keskustelua on herättänyt lounasseteli, rahallisesti suurin
menetys on bonuksissa, Sallmén summaa.”
Digitoday 25.1.2012: ”Symbian-kehittäjillä heikkeni autoetu.
Nokian Accenturelle siirtyneet ohjelmistokehittäjät valittavat, että uusi työnantaja
on alkanut tarjota heikompia työsopimuksia Symbian-töiden loputtua.”
Digitoday 14.2.2012: ”Symbian-osaajien ykkösaihe Accenturella: Joko hait pakettia?
Accenture toi viikko sitten Symbian-kehittäjien haettavaksi lähtöpaketit. Hakuaika päättyy perjantaina. Pakettia ei saa automaattisesti, vaan työnantaja päättää
myöhemmin paketin saajista.
- Ihmiset miettivät, miten heille käy, jos he eivät nyt hae pakettia, ex-nokialainen
kertoo.”
Seuraa ostajan tarvetta, mukaudu siihen laajentamalla ja syventämällä omia
taitojasi. Koska ympäröivä maailma ja siten
työtehtävätkin muuttuvat, on selvää että
sinunkin täytyisi pysyä tämän muutoksen
perässä. Totta, helpommin toki sanottu kuin
tehty.
Kuvittele edelleen olevasi yhtiö. Mikä on
keskeisin palvelusi, jota tuotat asiakkaillesi?
Mitä olet saanut tällä tilikaudella aikaan?
Mikä on yhtiösi visio ja missio, ja millainen
on strategiasi esimerkiksi seuraaville kolmelle vuodelle?
Suunnitteletko esimerkiksi investointeja,
joiden avulla kehität yhtiösi toimintaa? Millainen on ollut tuloskehityksesi viime vuosina? Oletko tyytyväinen asiakkailta palveluistasi saamaasi hintaan? Jos et, mitä aiot
tehdä, jotta vakuuttaisit asiakkaasi esimerkiksi hinnankorotuksen tarpeellisuudesta? Paljonko itse olisit valmis maksamaan
toiselle palvelusta? Miksi asiakas ei ostaisi
kilpailijaltasi?
Sinulla on oikeus ja velvollisuus osata.
Vaadi sitä työnantajaltasi –
ja itseltäsi.

Lopeta sooloilu
Tietotyöläisen täytyy taluttaa tekniikkaa,
eikä tekniikan tietotyöläistä. Luo tietotyöhön sujuvuuden kulttuuri. Se tarkoittaa minimistandardeja ja yhteisiä toimintatapoja.
Tietotekniikka vapauttaa työntekijät rutiineista ja samalla mahdollistaa suurien

tietomäärien hallitsemisen. Tietotyöntekijän on näin mahdollista keskittyä mielenkiintoisiin työtehtäviin ja pidellä vain langoista, kun kone hoitaa rutiinit.
Todellisuudessa lankojen pitelijät ovatkin monesti sotkeutuneet lankoihinsa tai
joutuneet langan toiseen päähän, talutettaviksi. Pahiten sotkeentuneet vetävät helposti mukaansa myös heitä, joilla on vielä
hallinnan tunne jäljellä.
Tutkimustulokset kertovat samaa. Yleiset
työolot ja työikäisten terveys ovat parantuneet, mutta aikapaineen ja stressin sekä
työhön liittyvien muutosten ja epävarmuuden aiheuttama kuormitus on lisääntynyt.
Se vaikuttaa noin puoleen Suomen työvoimasta.*
Tutkimukset kertovat myös, että nämä
uudet työterveydenhuollon ongelmat johtuvat nimenomaan tietotyöläisten suhteellisen osuuden kasvusta.** Reagoi nyt ja luo
tietotyölle uusi kulttuuri. Kiinnitä huomiota
erityisesti työn sujuvuuteen, niin parannat
merkittävästi tehokkuutta ja työn laatua.***
Voit vaikuttaa työn sujuvuuteen monella
eri tavalla. Konkreettinen ja helppo keino
on sovittaa ICT-välineet saumattomasti
työnkulkuihin. Tietotyöntekijän ammatillinen asiantuntemus liittyy yleensä aivan johonkin muuhun kuin tietotekniikkaan. ICTvälineet ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen
työyhteisön tiedonvälitys- ja tallennusvälineeksi. Tietotyöläistesi täytyy osata käyttää niitä aivan samoin kuin vasaraa, autoa
tai tilikirjaa.

Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveyshuollon toimintana, 2011
http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tutkimusraportti_40.pdf
** Suvi Vesa: Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen, 2011
http://tampub.uta.fi/T/tyohyvinvointi_organisaation_menestys_2011.pdf
*** Heli Bergström: Sujuvuuskokemukset tietointensiivisessä yksilötyössä ja yhteistyössä, 2011
http://www.aalto.fi/fi/current/events/diss_bergstrom_heli.pdf
http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526041414/isbn9789526041414.pdf

Jos työntekijöilläsi on erilaiset toimintatavat ICT-välineiden käytössä, tai he eivät
osaa tai halua käyttää välineitä oikealla
tavalla, arkityöhön tulee pullonkauloja. Yksikin hankala tapaus vaikuttaa koko muun
työyhteisön toimintaan.
Näin saat tietotyön sujumaan:
1. Määritä ICT-osaamiselle minimistandardi, ”lupa toimia työyhteisössä”.
2. Kirjaa yhteiset toimintatavat.
3. Huolehdi siitä, että jokainen tuntee
toimintatavat ja osaa käyttää ICTvälineitä ainakin sovitun minimistandardin verran.
Kun osaamisen minimistandardi on julkinen ja läpinäkyvä, työntekijän on helppo
verrata sitä omiin taitoihinsa ja täyttää
mahdollinen osaamisvaje.
Itseopiskeluakin on mahdollista hyödyntää aivan eri tavalla, kun tavoite on selvä
ja sisältö linkittyy suoraan omaan työhön.
Perehdytät myös uudet työntekijät helpommin. Organisaatioosi ei tarvitse tyytyä
tietoon vaan se voi kasvattaa ymmärrystä.
Tietotyönkin välineet vaativat käyttöohjeet. Kirjaa toimintatavat ja valvo, että
työntekijät noudattavat niitä. Hanki ulkopuolista apua helpottamaan muutosten
johtamista.

Aloita uusi luopumalla vanhasta
Luopuminen on kiusallista ja tylsää. Uuden
miettiminen on dynaamista, helposti mitattavaa ja usein myös hauskaa. Luopuminen
on nopeampi ja tehokkaampi tapa päästä
kiinni uuteen.
Johtajana ykkösasiasi on, että päämäärät ja tavoitteet ovat kirkkaiksi sanallistettuja. Muuten et voi niitä johtaakaan. Yhtä
tärkeää on, että konkreettiset pelisäännöt,
työmenetelmät ja mittarit tukevat näitä
tavoitteita. Uudistat niitä tehokkaasti ja yksinkertaisesti, kun luovut vanhoista.
Työt jakautuvat seuraavasti:
1. Asiat, joita olet tehnyt ennen ja teet
jatkossakin.
2. Asiat, joita teet jatkossa, mutta joita
et ole tehnyt ennen.
3. Asiat, joita et enää jatkossa tee.
Näistä kolmesta viimeinen eli luopuminen on vaikeinta, mutta yritykset kiinnittävät siihen usein liian vähän huomiota.
Luopuminen on kiusallista ja tylsää kun
taas uuden miettiminen dynaamisempaa,
Mitä mää teen
taas palaverissa!

Faksaa mulle se
palaverikutsu..

*
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Mua ei tarvi
photoshopata
profiilikuvassa, olen
luonnonkaunis.

Organisaation ja sinunkin täytyy uudistua säännöllisesti. Tehokkain tapa
aloittaa uusi on luopua vanhasta.

Sinulla on oikeus osata

Gimme
Some
Lovin’

KUULUUKO SOSIAALINEN
MEDIA TYÖHÖN?
helpommin mitattavaa ja usein myös hauskempaa. Jotta voit luopua vanhoista tavoista, sinun on käytävä läpi epämääräiset
asiat, järjesteltävä ne ja tehtävä päätöksiä
riittämättömän tiedon varassa.
Luokittelun vaikeus on hyvä tunnusmerkki sille epämääräisten töiden joukolle,
joista luopumispäätökset kannattaa aloittaa, kun suunnittelet uusia työtapoja yrityksellesi.
Kalenteri- ja tehtävälista-analyysi kannattaa tehdä yhdessä esimiehen kanssa.
Jos siihen ei ole mahdollisuutta, voit tehdä analysoinnin myös itsellesi esimerkiksi
kvartaaleittain, puolivuosittain tai vähintään kerran vuodessa ja kysyä seuraavaa:
- Mitkä olivat viime vuoden tavoitteeni?
- Millä tavoin tärkeimmät tavoitteeni näkyivät ajankäytössäni?
- Kuinka paljon sovituista asioista saavutin ja vastasiko ajankäyttöni saavutettua tulosta?
- Mikä on useimmin toistuva merkintä kalenterissani? Onko se tarkoituksenmukainen?
- Mitkä olivat edellisen vuoden yllättävimmät aikavarkaat? Miksi? Olisinko voinut
nähdä ne jo ennalta?
- Mitä jätän taakseni?
- Mitä uutta tilalle?
- Tukeeko uusi tekeminen organisaationi
tavoitteita?
Kun luovut merkittävästä määrästä turhaa työtä, jossakin kohden kirpaisee tai
jopa sattuu. Luopumisen tuska kannattaa
työyhteisössä hyväksyä sosiaalisesti kelvoksi puheenaiheeksi. Lopeta vatkaaminen
kuitenkin ajoissa.
Uudet työvälineet synnyttävät automaattisesti kiinnostuksen uusia työtapoja
kohtaan ja toimivat luontevina ajankohtina
organisaatiosi ryhtiliikkeille.
*

LISÄÄ TEHOA PALAVEREIHIN

Viraalivaikutus?
Täytyy käydä
työterveydessä.

Suomalainen työ on viime vuosikymmeninä muuttunut radikaalisti. Työelämä käy
läpi voimakasta rakennemuutosta. Nykyinen hyvinvointisi on rakennettu työelämän
uudistumisella, erikoistumisella ja työvälineosaamisella.
Edelliset sukupolvet jättivät kotikonnut
ja vanhempien ammatit, kaupungistuivat,
opiskelivat ja tekivät uudenlaisia töitä. Aiemmin luonto ja koneet sanelivat milloin ja
miten työtä piti tehdä. Tänään tärkein luonnonvaramme on ihminen. Se olet sinä.
Nyt ei ole aikaa odotella sukupolven
vaihtumista työpaikoilla vaan sinun on
uudistuttava työurasi aikana. Suomalaiset ovat Euroopan nopeimmin vanheneva
kansa. Eläköityvä suuri ikäluokka vie työelämästä työpanoksensa lisäksi valtavan
määrään osaamista ja hiljaista tietoa. Huomenna sinunkin on tehtävä vähemmällä
enemmän.
Ainoastaan tuottavuuden kasvu varmistaa tulevaisuuden hyvinvoinnin. Tieto- ja
viestintätekniikka mahdollistaa sen, että
voit suunnata omankin osaamisesi ja aikasi
sinne, missä se tuottaa arvoa.
Suomessa yli 80 % työssäkäyvistä pystyy
hyödyntämään työssään tietotekniikkaa.
Tietotyöntekijöitä on siis jo kaksi miljoonaa.
Tieto- ja viestintätekniikka mullistaa tiedon
hyödyntämisen, työn automatisoinnin, työtavat ja -ajan sekä kommunikoinnin.
Kehityksen pullonkauloina ovat vanhanaikaiset rakenteet, johtamismallit ja asenteet. Rajoja asettaa myös oma ajankäyttösi, kykysi soveltaa ja oppia uutta. Vastaa
haasteeseen, keskitä aikasi olennaiseen ja
löydä uudet entistä tehokkaammat tavat
työskennellä. Tiedätkö mitä sinun ja organisaatiosi on osattava huomenna?
Osaamattomuudella on kova hinta.
Useimpien työntekijäryhmien osaaminen ei

vastaa huomisen tarpeita. Tilastokeskuksen
henkilöstökoulutus -tutkimuksen* mukaan
joka neljäs suomalainen työnantaja ei kouluta henkilöstöään.
Työelämä ei ole oikeudenmukainen.
Työntekijät eivät ole tasa-arvoisia. Ajanmukaisen osaamisen puute tappaa yrityksiä ja syrjäyttää ihmisiä joka päivä. Kansallisella tasolla osaamattomuus heikentää
hyvinvointia nopeasti ja varmasti.
Valmistautuminen huomiseen alkaa oppimalla tänään. Onko sinun työpaikallasi
oikeus osata? Ymmärrättekö, että tuottavuuden nostaminen ei tarkoita ruuvin kiristämistä tai revittyä selkänahkaa?
Tehokkuuden lisääminen edellyttää parempia työtapoja koko organisaatiossa.
Onko teillä ihmisten aivokapasiteetti ja luovuus oikeassa käytössä? Pystyttekö reagoimaan nopeisiin muutoksiin muuten kuin
henkilöstökuluvähennyksin?
Varmista, että aikaasi arvostetaan ja ota
vastuu omasta kehittymisestäsi. On tärkeää, että tiedostat itse miten tärkeää ajanmukainen osaamisesi on.
Osaamiselle, niin yksilön kuin organisaationkin, kannattaa asettaa tavoitteet ja
minimistandardit. Oppimismahdollisuuksia
saa ja pitää vaatia koko työuran ajan.
Sinulla on oikeus osata!

Lähdeaineisto
FC Sovelto Oyj:n toimittama kirja:
”Osaamattomuuden hinta”

Lataan internetin tähän
korpulle ja luen junassa.
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