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Big Room työskentely
• Yhteinen työtila, joka mahdollistaa muodollisten kokousten lisäksi 

työpajatyöskentelyn. 

• Big Room voi myös olla osaviikkoinen yhteinen työtila

• Ongelmien ratkaisu tapahtuu nopeasti sekä ongelmien ennakointi 
ja niiden estäminen on helpompaa Big Roomissa, koska 
kysymysten esiin noustessa ne voidaan heti käsitellä yhdessä. 

• Big Room yhteisenä työtilana edesauttaa avointa työskentelyä, 
luottamuksen syntyä ja innovointia, nopeuttaa tiedonkulkua sekä 
asioiden ja ideoiden vapaata siirtymistä.

• Big Roomia voidaan myös soveltaa kuvaamaan pelkästään 
vapaamuotoista, ideoitiin ja innovointiin keskittyvää 
työpajatyöskentelyä. 

• Päätöksenteko on olennainen osa Big Room -toimintaa ja –
sessioita

• Toiminta on suunniteltua ja tavoitteellisesti johdettua.
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Big Room toimintatapa
Big Room

• Työpajat + skype määräajoin 
• 3 h viikossa
• 1 pvä viikossa 
• 2-3 pvä viikossa
• Täysipäiväinen Big Room

Toimintatapa
• Yhteinen kalenteri
• Avoimet asiat, esteet koko tiimiltä
• Työpajat
• Rinnakkaissessiot (2-5 kpl samaan aikaan)
• Last Planner sessiot
• Tiedonhallintajärjestelmä+ projektipankki
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Esimerkki Big Room viikkokellosta
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To klo 09-16

Työpaja

(Osallistujat 
agendan mukaan)

Pe

Työpajatulokset ja 
tiedonhallinta

Muistiot 
(Koordinaattori)

Ti klo 12.00 
mennessä

Työpajan agendat 

(Työpajojen vetäjät)

Ke

Työpajoihin 
valmistautuminen

(Kaikki)
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Työskentelymallin edut perinteiseen toimintatapaan verrattuna

+ Big Room työskentely on osallistava, vuorovaikutteinen ja positiivista henkeä luova 
prosessi, jossa jokaisella on vaikuttamismahdollisuudet

+ nopea kommunikaatio ja tiedon siirtyminen mahdollistuu kokoamalla hankkeen kaikki 
osapuolet samoihin työpajoihin

+ tiedonhallinta ja viestintä – vähennetään sähköpostien määrään ja lisätään hankkeen 
avoimuutta

+ Järjestettävät työpajat fasilitoidaan siten, että työpajoille asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Big Room koordinaattori toimivat samalla asiantuntijoina ja tuovat lisäarvoa työpajojen 
sisältöön ohjaamalla keskustelua, kyseenalaistamalla perinteistä ajattelumallia ja 
rohkaisemalla innovatiiviseen ajatteluun

+ tehtuloksena enemmän tulosta lyhyemmässä ajassa. Mahdollistetaan arvoa rahalle 
tehokkaan työskentelymallin kautta.
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Bigroom toiminta

• Virtuaalinen bigroom
• AV-tekniikka kuntoon heti alussa
• Nopeat verkkoyhteydet – palomuurit saattavat 

hidastaa toimivuutta
• Yksittäisiä työpisteitä isoilla näytöillä
• Riittävästi pienryhmä- /kokoustiloja
• Myös pieniä erillistiloja
• Tietomallien / VR:n hyödyntäminen viikottaisessa

toiminnassa
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Aikataulun hallinta - Last Planner
• Last Planner on Lean- periaatteisiin pohjautuva 

menettely, joka täydentää normaalia 
aikatauluohjausta tuomalla siihen 
systemaattisuutta ja visuaalisuutta.

• Menetelmällä voidaan tunnistaa hankkeen 
kriittiset kohdat ja riippuvuudet tehtävien välillä, 
sekä hakea ratkaisut, jotta hanke voi edetä 
aikataulussaan.

• Yhteistoiminnallisesti laaditut aikataulut sitouttavat 
ihmisiä sekä luovat yhteishenkeä hankkeeseen

• Last Planner työskentely tapahtuu Last Planner 
seinillä liimattavien tarralappujen avulla. Jokaisella 
toimijalla on oma väri ja omat rivit 
aikatauluseinällä.

Kuvan lähde: OYS2030.fi
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Aikataulun hallinta

• Projektin eri vaiheiden toteutus
• Digitaalinen LP – valokuva lappuseinästä on 

kankea
• Päivittäminen projektin kuluessa – alussa 

tehdään huolella, projektin edetessä jää 
helposti pienempään rooliin
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Kehitettävää
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Vaatimusten hallinta ja päätöksentekoprosessi
Prosessi tavoitteista hyväksyttyihin vaatimuksiin

Tilaaja
Asettaa raamit 

hankkeen vaatimuksille. 
Selvittää suunnittelun 

lähtökohdat

Vaihtoehtojen 
analysointi 

Tekee päätökset, mistä 
tavoitteista tulee 

suunnittelun 
vaatimuksia

Käyttäjä
Tavoitteiden ja 

toiveiden kerääminen 
käytättäjiltä

Vaihtoehtojen 
analysointi ja 

priorisointi

Suunnittelija Vaihtoehtojen 
analysointi 

Vie hyväksytyt 
vaatimukset 

suunnitelmiin
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Tekniset tavoitteet
Prosessi tavoitteista hyväksyttyihin vaatimuksiin
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Tilaaja
Asettaa raamit 

hankkeen 
vaatimuksille. 

Selvittää suunnittelun 
lähtökohdat

Tekee päätökset 
vaihtoehtojen 

pohjalta

Suunnittelija
Jalostaa ja vertailee 

vaihtoehtoja 
asetettujen raamien 

pohjalta

Vie hyväksytyt 
vaatimukset 

suunnitelmiin

Prosessi muutosten hallintaan

Tilaaja
Päättää 

muutosten 
viemisestä 

suunnitelmiin 

Suunnittelija
Arvioi vaikutukset 

muuhun 
suunnitteluun ja 

esittää tuntiarvion

Jo 
kertaalleen 
hyväksyttyä 
vaatimusta 
muutetaan
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Päätöksentekoprosessi
Kehitettävää

• Uskallettava tehdä päätöksiä
• Päätöksentekovastuut selkeäksi
• Päätösten dokumentointi
• Päätösten löydettävyys
• Päätöksien muuttamisprosessi 
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Suunnittelutoimisto

Arkkitehtitoimisto

Työmaan toimihenkilöt

Esteloki

Last Planner 
aikataulut

Big Room
sessiot

Viralliset 
kokoukset

Tuotannon 
aikainen 

suunnittelun-
ohjaus

RAPORTIT

Viikkoraportti

ANALYYSIT

KPI

ARKISTO
TYÖLISTAT

ToDo

TIEDONHALLINTA-
JÄRJESTELMÄ

Digitaalinen reaaliaikainen 
järjestelmä

Asiakas

Tiedonhallinta projektissa
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Visuaalinen johtaminen?
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Visuaalinen johtaminen (digitaalinen)

• Visuaalinen mittaristo

• Nopea ja yksiselitteinen tapa projektin 
tilannekuvan muodostamiseksi

• Projektijohdon apuväline säännöllisiin 
katselmointiin

• Estää ongelmakohtien piiloutumisen ja 
sitouttaa projektihenkilöstön etsimään 
ratkaisuita
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Mitä mitataan?

• Digitaalisella ”tilannehuoneella” voidaan seurata esim.
• budjetti

• kustannuslaskenta
• kululiukuma (juurisyyt)

• aikataulu
• välitavoitteiden seuranta

• turvallisuus

• työtyytyväisyys

Mittaukset ja raportoinnit ovat jokaisella hankkeella ja hankevaiheella omanlaisensa.



Building on Innovation

Kustannusten hallinta
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• TVD – menetelmässä hankkeen 
ehdotus- ja yleissuunnitteluvaiheessa 
tehdään vaihtoehtotarkasteluja ja 
verrataan niitä hankkeelle asetettuihin 
tavoitteisiin. 

• Eri suunnittelulinjausten vaikutuksia 
kustannuksiin voidaan ennustaa 
kustannuslaskentapisteiden välissä 
seuraamalla eri linjausten vaikutusta, 
nouseeko vai laskeeko kustannus (esim. 
+10 000€/-10 000€). 

Esimerkki

https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=36783f715af6482caf8aaef607cd2455
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Kustannusten hallinta 
Kehitettävää

• Visuaalinen ohjaus
• Ideat & innovaatiot -prosessin kytkentä 

TVD ja LP -prosessikokonaisuuteen
• Riskit ja mahdollisuudet -prosessin 

kytkentä TVD- prosessikokonaisuuteen
• Päätösprosessin kehitys ja kytkentä TVD 

ja LP -prosessikokonaisuuteen

5.6.2019

Ideat ja 
innovaatiot 

prosessi

Riskit ja 
mahdollisuudet

Jatkuva 
vaihtoehtojen 

tarkastelu 
suhteessa 

tavoitteisiin

Aikataulun 
hallinta (Last
Responsible

moment)
Kustannusten-

hallinta

Yhteistoiminta 
integroi 

osapuolet 
yhteen

Tavoitteiden 
hallinta-
prosessi

Johtamis-
järjestelmä: 

päätöksenteon 
prosessi ja 
muutosten 

hallinta

Mobo
–monitavoite-

optimointi

Big Room, 
työpajat

Tietomallit ja 
yhdistelmämallit

Last Planner 
menetelmä

VR / AR

Visuaalinen 
johtaminen

Projektin 
tilannehuone

Digitaaliset työkalut 
tiedonhallintaan ja 

viestintään

1

2

3

Prosesseja palvelevat työkalut

1

2

3

Toiminnan ydin

Toiminnan prosessit
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Luottamuksen rakentaminen

• Luottamus hankkeen avainhenkilöiden sekä 
tilaajaorganisaatioiden / päättäjätahojen välillä 
erittäin merkittävää

• Luottamusta pitää rakentaa tietoisesti: avoin 
keskustelu, vapaamuotoiset tapaamiset, 
rakentava palaute, nostetaan vaikeatkin asiat 
esille ”nostetaan kissa pöydälle”

• Projektin johdon rooli tärkein
• Jokainen tiimin jäsen voi kuitenkin vaikuttaa
• Huolehdittava luottamuksesta päättäjien 

suuntaan
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Vastuuhenkilöiden rooli hankkeen 
eri vaiheissa

• Tarjouspyynnöissä edellytetään usein avainhenkilöiden 
määrättyä osallistumista bigroom työskentelyyn ja projektiin 
(entistä useammin sanktioituna)

• Avainhenkilöiden roolitus kannattaisi tehdä kuitenkin 
hankkeen parhaaksi periaatteella

• Alkuvaiheessa kokeneiden asiantuntijoiden rooli syytä olla 
suuri

• Hankkeen edetessä roolitusten painopisteiden olisi hyvä 
muuttua tarpeen mukaan

• Maksetaanko avainhenkilöiden ajankäytöstä vai tuloksista?
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Kysyttävää?

Puh. 0500 675654
Jukka.vasara@granlund.fi

www.granlund.fi

mailto:Jukka.vasara@granlund.fi

