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LÄHTÖTILANNE

• Mercuri Urval on toiminut johtamisen ja tiimityöskentelyn 
asiantuntijana 12 hankkeen kilpailutusvaiheessa. Asiantuntijan rooli on 
ollut keskittyä ulkopuolisena tarkkailijana palvelutuottajien 
projektitiimien johtamiseen, henkilökohtaiseen valmiuteen ja 
ryhmätyöominaisuuksiin.

• Arvioitavien hankkeiden urakkamuotoina on käytetty Senaatti-
kiinteistöjen kärkihankemallin mukaista allianssia ja yhteistoiminnallista 
projektinjohtourakkaa tavoitebudjetilla.

• Yhteinen nimittäjä: valittu palveluntuottaja/urakoitsija toimii 
yhteistyössä tilaajan, käyttäjien,tilaajan valitsemien konsulttien ja 
suunnittelijoiden kanssa.

• Tavoitetila: koko hankeorganisaatio auttaa tilaajaa saavuttamaan 
hankkeelle asettamansa tavoitteet (aikataulut, budjetti ja laatu) hyvän 
ja kannustavan yhteistyön kautta.
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ARVIOPÄIVIEN SISÄLLÖT

Senaatin kärkihankeallianssi:

• Tilaisuudessa arvioidaan palveluntuottajan projektiryhmän valmiuksia 

tuottaa asiasisältöä, ryhmän jäsenten hanketeknistä substanssiosaamista, 

johtamista, henkilökohtaista soveltuvuutta ja ryhmätyöominaisuuksia. 

Tilaisuuden roolitus ja tehtävät:

• Rakennuttajat keskittyvät "insinööritieteiden" substanssiin kysymyksissään 

ja kirjauksissaan.

• Mercuri Urval keskittyy ulkopuolisena tarkkailijana palveluntuottajan 

projektitiimin teknisen substanssin ulkopuoliseen johtamiseen,  

henkilökohtaiseen valmiuteen ja ryhmädynamiikkaan.

• Arviointipäivät ovat luonteeltaan "tiimirekrytointitilaisuuksia". Tilaisuuksissa 

osoitetaan kysymyksiä projektiryhmän yksittäisille asiantuntijoille sekä 

projektiryhmälle kokonaisuutena.



“

ARVIOPÄIVIEN SISÄLLÖT

Yhteistoiminnallinen PJU/työpajapäivät

• Työpajojen tarkoituksena on muodostaa jo valintavaiheessa pohjaa 

laadukkaalle urakkaorganisaatiolle urakkaosien kehitys- ja 

toteutusvaihetta ajatellen. Jokainen työpaja suoritetaan sillä ajatuksella 

kuin organisaatio olisi jo muodostettu ja työpajaan osallistuvat henkilöt 

kuuluisivat kyseiseen organisaatioon.

• Työpajojen tarkoituksena on myös varmistaa, että tarjoajat ovat 

ymmärtäneet urakan kaupallisen mallin ja sopimusten sisällön.

• Työpajoissa työskennellään pienryhmissä erilaisten 

ongelmaratkaisuden parissa ja käydään avointa keskustelua koko 

ryhmän kanssa. Osallistujat: tilaajaorganisaatio, konsultit, suunnittelijat 

ja urakoitsijan nimetyt edustajat.
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ONNISTUNEEN HANKEEN AINEKSET

• Hyvään lopputulokseen päästään kun osapuolten intressit ovat 

yhtenevät 

• Resurssien osaaminen suunnataan hankkeen onnistuneeseen 

läpivientiin ja hyvän lopputuloksen saavuttamiseen
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ESIMERKKEJÄ ARVIOKRITEEREISTÄ

Henkilökohtaiset valmiudet: 

• Esiintymisvarmuus/ vakuuttavuus

• Kerronnan selkeys/ oleellisen esittäminen

• Painetilanteen hallitseminen

• Innokkuus projektia kohtaan/ motivaatio

Ryhmässä toimiminen

• Ottaa johtavan aseman/ auktoriteetti ryhmässä

• Aktiivisuus/ keskusteluun osallistuminen

• Tuo mielipiteensä rohkeasti esiin ja perustelee sen

• Kuuntelutaito/ muiden huomioon ottaminen
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ESIMERKKEJÄ ARVIOKRITEEREISTÄ/ 

TYÖPAJAYMPÄRISTÖ

Johtamis- ja organisoitumiskyky:

• Miten projektinjohtaja/ -päällikkö kykenee roolittamaan sekä jakamaan 
tehtäviä ja vastuita?

• Yhteisen toiminnan pelisääntöjä ja käytännön linjauksia.

• Yhteiseen näkemykseen pääsemistä.

Päätöksenteon- ja ongelmanratkaisukyky:

• Rohkaisua ja tukemista ottaa asioita avoimesti esille.

• Kykyä käsitellä ongelmatilanteita monipuolisesti.

• Kykyä tehdä ratkaisuja huomioiden urakan tavoitteet.

• Miten tarjoajaa kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa
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ESIMERKKEJÄ ARVIOKRITEEREISTÄ/ 

TYÖPAJAYMPÄRISTÖ

Keskinäisen luottamuksen rakentaminen ja vahvistaminen:

• Avoimen vuorovaikutuskulttuurin rakentamista.

• Sitoutumista ja kykyä toimia esitettyjen yhteistoimintaperiaatteiden

mukaisesti.

• ”Samassa veneessä” olemisen konkretisointia – ei oman edun 
tavoittelua

Toiminnan tuloksellisuus työpajatyöskentelyssä:

• Kykyä saavuttaa tuloksia työpajatyöskentelyssä

• Kykyä viedä tehdyt päätökset käytäntöön työpajatyöskentelyssä
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HAVAINTOJA

• Toimintamallin sisäistäminen parantunut kokemusten kautta – toisaalta 
niille palveluntuottajille, jotka eivät ole olleet mukana aikaisemmin, 
yhteistoimintamalli on edelleen vieraampi.

• Projektipäälliköiden johtamistapa vaihtelee autoritäärisestä osallistavaan. 
Parhaat johtajat luovat ryhmään avoimen ja hyvän hengen,  organisoivat, 
aikatauluttavat, roolittavat, kuuntelevat ja osallistavat ryhmää 
työskentelyyn -> parhaat tiimit enemmän kuin osiensa summa.

• Arvioinneissa heikoimmin menestyneet  johtajat toimivat ”yksinäisinä 
susina” ja hyvin autoritäärisesti omiin vahvoihin näkemyksiin ja 
kokemuksiin paneutuen unohtaen koko muun ryhmän olemassa olon.

• Ryhmät usein kaksijakoisia – vahvat liiderit vs. passiiviset seuraajat

• Introvertimpien asiantuntijoiden integrointi mukaan vaihtelee, yleensä 
johtajasta riippuen. Onnistuneen integroinnin seurauksena hiljaisempien 
asiantuntijoiden panos on saattanut olla hyvinkin merkittävä. 

• Joustavan yhteistyön ja hyvän hengen luonti sekä asenne/ motivaatio 
hanketta kohtaan on tärkeä arviointikriteeri – ryhmän toiminnassa 
hankkeen etu oltava fokuksessa.
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HAVAINTOJA

• Palveluntuottajat ovat pääsääntöisesti integroineet ryhmissä mukana 
olleet ns. ulkopuoliset asiantuntijat (esim. tate-asiantuntijat) hyvin 
mukaan kokonaisuuteen. 

• Asiantuntijoiden käyttäytyminen on hyvin samansuuntaista kerta 
toisensa jälkeen, ja käyttätyminen arviopäivien aikana korreloi 
myöhempien käytännön kokemusten kanssa -> ihmisen persoona on 
pysyvä mutta omien käyttäytymismallien muuttaminen on mahdollista.

• Osaamisen ja omien näkemysten kommunikointi ja  selkeä 
esiintuominen on usein vaillinaista, mikä on vaikeuttanut vastausten 
pisteytystä. Arvioijat tulkitsevat ainoastaan sen minkä kuulevat 
arviopäivissä – oletuksille ei kannata jättää tilaa.

• Yleensä jokaisessa arvioitavassa ryhmässä on ns. heikoin lenkki.

• Arvioijien tulee pystyä sulkemaan pois vanhat ja subjektiiviset 
kokemukset eri ihmisistä ja katsoa objektiivisesti suoriutumisia 
arviopäivien aikana.
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KYSYMYKSIÄ KESKUSTELUN POHJAKSI

''Every player is one of two things... he is either a locker room uniter or a 

locker room divider.'' - John Madden 

• Miten omalla toiminnallasi rakennat/parannat hankeen henkeä?

• Miten omalla toiminnallasi parannat omaa sekä muiden 

asiantuntijoiden integroitumista ryhmään?

• Millainen on mielestäsi hyvä johtaminen?

• Millaista on mielestäsi hyvä ja sujuva yhteistyö?

• Koetko toimintamallin motivoivan omaa toimintaasi?
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MITEN VARMISTETAAN HYVÄ YHTEISTYÖ MYÖS 

PROJEKTIN AIKANA?

• Projektipäällikön ja –ryhmän tukeminen yksilöiden erilaisten 

toimintatapojen ymmärtämisessä

– Projektijohtajan /-päällikön mahdollisuus hyödyntää ulkopuolista coachia/ 

mentoria tukemaan omaa työtään

– Projektiryhmän mahdollisuus hyödyntää ulkopuolista coachia/ mentoria 

tukemaan johtoryhmän työskentelyä

• Hankkeen eri kypsyysvaiheissa mahdollisesti ilmenevien 

haasteiden/konfliktien nopea selvittäminen ja sen tukeminen

• Avainhenkilöiden motivaation ja sitoutumisen varmistaminen


