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Allianssiosaaminen, yhdessä tekeminen
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Yhteiset tavoitteet ja ohjaavat toimintaprosessit
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Miten projektia ohjataan 
kohti asetettuja tavoitteita?



Avainhenkilöiden työpanos projektille
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Raide-Jokerin allianssikysely
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• Voimme pyytää apua keneltä tahansa 
allianssissa

• Hyödynnämme työmme pohjalla 
tilaajan tavoitteita

• Ryhmämme osaaminen allianssissa 
on riittävää ja vastaa hankkeen 
tarpeisiin

• Team leaderimme ovat päteviä 
vetämään tiimiään

• Ryhmällämme on hyvä me-henki

• Toimiminen aidosti hankkeen 
parhaaksi

• Visuaalinen johtaminen
• Projektin tilannekuvan esittäminen
• Tiedonvaihto ryhmien välillä
• Tiedonkulku yleisesti projektissa
• Jatkuva parantaminen ja virheistä 

oppiminen
• Päätöksentekoprosessin 

selkeyttäminen ja nopeuttaminen

VAHVUUDET ENITEN KEHITETTÄVÄÄ



Mitä Raide-Jokerissa on opittu?
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1. Kannattaa luoda avainhenkilöille tukiverkosto, paine siirtymisestä perinteiseen 
tapaan toteuttaa on jatkuvasti läsnä

2. Panosta siirtymiseen vaiheesta toiseen, varaa aikaa tarpeeksi

3. Uskalla vaatia ja uskalla myös luopua – keskity olennaiseen

4. Kun havaitset muutostarpeen, niin toimi, koska et kuitenkaan saa koskaan 100 % 
tukea (muutoshallinnan resurssit)

5. Ymmärrä luottamuksen ja tiedonkulun yhteys – kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea, 
opitaan lentämään pilvessä

6. Edetään askel kerrallaan – allianssikyvykkyys kehittyy tekemisen kautta, toimivaa 
allianssia ei luoda yksittäisissä koulutuksissa ja jokainen projekti on erilainen
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