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Projektinhallinnan paradigman muutos – kohti
organisaatioiden välistä aitoa yhteistoimintaa
Tavoitteet

Organisaation tavoitteiden optimointi

Yhteisten tavoitteiden optimointi

Prosessi

Peräkkäiset prosessit

Iteratiivinen työskentelytapa

Vastuut

Selkeästi määritellyt vastuut

Tiimi yhteisesti vastuullinen

Asiakkaan
mukanaolo

Sitoutetaan tietyissä päätöspisteissä

Mukana koko ajan, vuorovaikutteisuus

Sidosryhmät

Sidosryhmien johtamismentaliteetti

Eri sidosryhmät sitoutetaan varhain
yhteistyöhön

Valta

Ylhäältä alas

Itseorganisoituvat tiimit

Näkemys
organisaatiosta

Useat itsenäiset organisaatiot

Yksi organisaatio – projektin parhaaksi

Oppiminen

Projektin lopussa

Jatkuvaa reflektointia

Toimittajasuhteet

Transaktiot

Suhdeperusteinen yhteistoiminta
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Mitä ovat allianssikyvykkyydet?
Uusi tapa organisoida
ja johtaa projekteja:
Projektin allianssikyvykkyydet

Perinteinen malli: Erilliset
saarekkeet ja erilliset kyvykkyydet
Asiakkaan kyvykkyydet
Asiakas/
tilaaja
Projektin valmistelu ja toteutus

Suunnittelija

Urakoitsija

Toimittajien projektikyvykkyydet

• Yksilöiden
ominaisuudet,
kompetenssit ja
allianssitaidot
• Organisaation
allianssikyvykkyydet
• Projektin yhteinen
allianssikyvykkyys

Asiakas/tilaaja

Urakoitsija

Suunnittelija

Alihankintaverkosto
ja sidosryhmät
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Miten allianssikyvykkyyksiä voidaan
mitata?
Arviointityökalun kehitys ja pilotointi

Projektin allianssikyvykkyyden
arviointityökalu – miksi ja mitä mitataan?
4) Integroinnin ja yhteistoiminnan
jatkuvan johtamisen ja sopeuttamisen
allianssikyvykkyys
2) Käyttäytymis- ja
suhdeperusteinen
allianssikyvykkyys

3) Teknologinen ja prosesseihin
liittyvä allianssikyvykkyys

1) Hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen allianssikyvykkyys

Pohjautuu kansainväliselle integroitujen projektien tutkimukselle sekä Suomen
projektiallianssien tutkimukselle eri tutkimushankkeissa.

• Realistinen
kuva nykyhetkestä
• Kehittyminen
elinkaaren aikana
• Kehittämisalueiden
tunnistaminen
• Eri osapuolten
näkemykset
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Hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen allianssikyvykkyys
Toimijoiden integraatiomotivaatio

Yhteiset tavoitteet ja mittarit

Hallinnollinen,
organisatorinen ja
sopimuksellinen
allianssikyvykkyys

Hallintomalli, vastuut ja roolit
Koordinaatiomekanismit
Yhteiset tilat ja yhteistyöskentely

Erinomaisella
tasolla

• Päätöksenteon vastuut ja prosessit
vaativat huomiota erityisesti
kehitysvaiheen alussa edelleen.
• Liian laajaa osallistamista
• Big Room –toiminnan aktiivinen
johtaminen ja kehittäminen vaatii
enemmän huomiota
• Virtualisuuden johtaminen

Sopimuksellinen osaaminen

Hyvällä tasolla
Jonkin verran
kehitettävää

Alihankkijaverkoston integraatio

Useita
kehitysalueita
Merkittävästi
kehitettävää

Resursointikyvykkyys

• Integrointi kannustinmallilla osaksi
allianssia
• Allianssihengen levitys
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Käyttäytymis- ja suhdeperusteinen allianssikyvykkyys
Yhteinen identiteetti

Tiimin rakentaminen ja tuki

• Tiimiytymiseen erityisesti kehitysvaiheen
alussa pitää panostaa vielä enemmän

Johtajuus
Käyttäytymis- ja
suhdeperusteinen
allianssikyvykkyys

Konsensuspäätöksenteko
Allianssin johtoryhmä
Luottamus-kontrolli balanssi
Projektin parhaaksi -henki

TUTKIMUSTEN MUKAAN
EHDOTTOMASTI MERKITSEVIN
PROJEKTIEN SUORITUSKYVYLLE!

Ei-syyttelyn kulttuuri
Tukeminen ja vastuun jakaminen
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Teknologinen ja prosesseihin liittyvä allianssikyvykkyys
Tehtäväkokonaisuuksien
integrointi
Laajuuden kasvun hallinta

Teknologinen ja
prosessiallianssikyvykkyys

Visuaalinen ohjaus
Big room -työskentely
Yhteistoimintaa tukevat
teknologiat

• Vaatii lisäpanostuksia (sitoutuminen,
näkyvyys, fokusoitunut Last Planneriin)
• Layoutiin suunnittelu ja muokkaus osaksi
rutiineja
• Big Roomin suunnitelmallisen toiminnan
fasilitoija/coach
• Projektipankkien systemaattinen käyttö
• Virtuaalisuuden johtaminen

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu
Innovaatioprosessit

Riskien hallinta
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Integroinnin jatkuvan johtamisen ja sopeuttamisen
allianssikyvykkyys
Oppimispanostukset

Integroinnin jatkuvan
johtamisen
allianssikyvykkyys

Oppiminen
toiminnassa

• Reflektiokäytänteet. Fokus +/delta –
toiminnassa ja kokouksissa
• Jatkuvan oppimisen ideologian
sisäistäminen projektissa (retrospektiivit ja
lessons learned käytänteet ja näiden
systematisointi vaatii vielä kehittämistä)

Joustamisen kyvyt

Suunniteltu sopeuttaminen
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Allianssikyvykkyyden
arviointityökalun
pilotointi
Resursointikyvykkyys

4

Yhteiset tavoitteet ja
mittarit

3

Sidosryhmien
johtaminen

Jaettu ymmärrys ja
toimijoiden tasa-arvo

2
1
0

Alihankkijaverkoston
integraatio

Sopimuksellinen
kyvykkyys
Big Room -työskentely
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‒

”Minun on helppo jakaa tietoa muille allianssin jäsenille”

‒ Webpropol-pohjainen kyselytyökalu, jolla
voidaan mitata organisaation eri jäsenten
näkemyksiä allianssin kyvykkyydestä
‒ Työkalun kehittäminen eri vaiheissa (RAINhanke, 2017-2018)

Toimijoiden
integraatiomotivaatio- ja
osaaminen
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‒ Allianssikyvykkyyden eri osa-alueille luotiin
indikaattorit ja mittaristot (1-5 –asteikko)

Hallintomalli, vastuut ja
roolit

‒ Pilotointi OYS:n Tulevaisuuden sairaala 2030 –
ohjelmassa (2017)
-

Neljän eri toimijan näkemykset
Kokemukset pilotoinnista positiivisia
Väitteiden määrä sekä monipuolisuus koettiin niin
positiivisena asiana kuin haasteena
Työkalun ja mittarointitavan kehittäminen pilotoinnin
pohjalta

Koordinaatiomekanismit
Yhteiset tilat
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Allianssikyvykkyyden arvioinnin osa-alueet
(yleiskuva Tulevaisuuden sairaala)
Hyvällä tasolla
Jonkin verran
kehitettävää
Merkittävästi
kehitettävää

4) Integroinnin ja yhteistoiminnan
jatkuvan johtamisen ja sopeuttamisen
kyvykkyys

2) Käyttäytymis- ja
suhdeperusteinen
allianssikyvykkyys

3) Teknologinen ja prosesseihin
liittyvä allianssikyvykkyys

1) Hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen allianssikyvykkyys
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1.4 Hallintomalli, vastuu ja roolit
Projektin hallintomalli on mielestäni selkeä

4,1

Projektin vastuut ja roolitukset ovat mielestäni
selkeät

3,9

Projektiryhmän jäsenten vastuut ja roolit ovat
mielestäni selkeät

4,2

Päätöksenteon vastuut ovat mielestäni selkeät, ja
päätökset tehdään oikealla tasolla

3,7

Allianssilla on mielestäni hyvä
päätöksentekokyvykkyys

3,8

Allianssin johtoryhmään viedään oikean tason
asioita päätettäväksi

4,0

Uudet henkilöt perehdytetään hyvin tehtäviinsä ja
rooliinsa

3,9

Ymmärrän itse oman roolini kokonaisuudessa
hyvin

4,8
0

1

2

3

Keskiarvo 4,0

4

5
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Huomiot arvioinnin pohjalta
Tilaajan rooli ja
aktiivisuus
allianssissa näyttäytyy
erittäin hyvänä.
Tiimihenki, avoimuus ja
yhteistyöhön perustuva
allianssikyvykkyys on
erinomaisella tasolla.
Luottamus
poikkeuksellisen
korkeaa.

Johtajuuden koetaan
olevan hyvällä
tasolla.
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Kokonaiskuva: allianssin
kyvykkyys on erittäin hyvällä
tasolla (jokaisen
kokonaiselementin keskiarvo
on vähintään 3,7 ja
alatekijöistä alin keskiarvo on
3,2; ylin 4,6).

Koordinaatiomekanismit ja
systemaattisesti johdettu Big
Room –toiminta ja työpajat
vaativat huomiota: ryhmiin
jakautuminen
tehokkaammaksi, oikeat
henkilöt

Innovaatioprosessin
kannustinrakenteen
kehittäminen vielä
palkitsevampaan suuntaan.

Oppimispanostuksia
näytettiin kaivattavan jonkin
verran enemmän.

Visuaalinen ohjaus ja
viestintä vaativat
toimenpiteitä (aikataulujen
näkyvyys), samoin
etätyöntekijöiden integrointi
osaksi allianssia ja
virtuaalityöskentely.
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Arviointityökalun
nykytila ja
allianssikyvykkyyden
mittaamisen
kehittäminen

Maturiteettipohjainen ajattelu
-

Alustava taso (Taso 1)
Toistettava taso (Taso 2)
Määritelty (Taso 3)
Määritelty ja mitattu (Taso 4)
Optimoitu (Taso 5)

‒ Itsearviointi, jota tukee arvioinnin fasilitointi
‒ Kuvaukset eri tasoille
‒ Eri tekijöiden merkitystä projektin
onnistumisen kannalta arvioidaan vastaajien
toimesta
‒ Allianssiin osallistujat arvioivat
allianssiprojektin kyvykkyyttä
‒ Sopii erilaisille projekteille ja eri vaiheisiin
(2 eri versiota)
‒ Arviointiohjeistus
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16.5.2018

Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti
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Mihin tulisi erityisesti
panostaa
allianssikyvykkyyden
kehittämisen osalta
jatkossa?

‒ Tiimien yhteistoiminnallisuuden
ylläpitämiseen projektien muutosvaiheissa
ALLIANSSIKYVYKKYYDEN
KEHITTÄMISEN HERKKYYSKAUDET
‒ Päätöksentekokyvykkyyteen ja
tilaajaorganisaation ja käyttäjien sekä
alihankkijoiden vielä vahvempaan
integrointiin
 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
‒ Tiedonhallinnan ja tietämyksenhallinnan
strategioiden implementointiin Big Roomissa
huomioiden myös virtuaalisuuden johtaminen
 RAJA-AIDAT ”BIGROOMILAISTEN” JA
MUIDEN VÄLILLÄ
‒ Yhteistoiminnallisten käytänteiden
levittämiseen myös perinteisempiin
projektitoteutusmuotoihin
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Kiitos!
kirsi.aaltonen@oulu.fi

Oulun yliopisto

