Miksi lähdimme mukaan?
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AVI
Muut
viranomaistah
ot

Vastaava
työnjohtaja
Palveluinsinööri

Muut työnjohtajat 3
hlö
Taloushallinto

Mitä tehtiin
• ylimmän johdon tuki ja sitoutuminen
•
•
•
•
•
•

yksilöhaastatteluita
ryhmähaastatteluita
henkilöstökysely
sidosryhmien haastattelut (asiakkaat)
työpajoja
tutkijoiden osallistuminen asiakastilaisuuksiin
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Projektinhallinnan kehittämisen työpajat Vahasella
(kevät 2015)

Miten asiakkaiden tarpeet ja
odotukset ovat muuttuneet?
Miten teknologian kehitys
vaikuttaa?

Toimiala

Organisaatio
Projekti

Työntekijä /
Esimies

Miten organisaatio on
muuttunut? Entä
strateginen painopiste?

Miten arki sujuu eri
työntekijä- ja
esimiesryhmien
näkökulmasta?

Tiedonkulku? Motivaatio
ja sitoutuminen? Entä
kun suunnitelmat eivät
pidä?

Projekti – erilainen logiikka eri toimintakonsepteissa
A. Massatuotanto

• Projekti on yhtenäinen, pysyvä, valmis, selkeä ja
ennalta suunniteltu kokonaisuus (suunnittelu
vastuutettu)
• Häiriöt pyritään ehkäisemään ennalta
poistamalla variaatiota ja poikkeamia
standardoinnin avulla

B. Verkostomainen toimintaympäristö ja
yhteiskehittelytuotanto
• Projekti on monimuotoinen, muuttuva,
kehittyvä; yksityiskohtainen suunnittelu
tehdään projektin aikana (kaikkien vastuulla)
• Ongelmanratkaisua tehdään toiminnan
solmukohdissa/ryhmissä
• Verkostomainen toiminta

• Hierarkkinen toiminta

(Mukaeltu; Hirkman et al. 2014;
Victor & Boynton 1998)

Mitä työpajassa oivallettiin?
• Vahasella vahva osaaminen ja kokemus massatuotantomaisesta (A) projektitoiminnasta – ja tämä
konsepti valtaosaltaan tarpeen edelleen
• Tunnistettiin kuitenkin, että työympäristö on verkostomainen ja yhteiskehittelytyyppistä (B) ja nopeaa
projektinaikaista reagointia vaativia hankkeita nykyään on etenkin tietyillä liiketoiminta-alueilla.
• Tärkeä oivallus: ”Yritetään hallita B:tä A:lla…”
•  B:ssä olennaiseksi nousee projektin aikainen kollektiivinen ongelmanratkaisu, ei
etukäteissuunnittelu ja sääntöjen lisääminen
Jotta osaa muotoilla ratkaisun, on ensin oivallettava ongelma!

Tsekkauslistat kehittämisen tueksi
ORGANISAATION JA TOIMINTAKONSEPTIN TASO
• Millaisia projektit ovat organisaatiossamme juuri nyt?
• Mitä ja millaista tuotetta/palvelua tuotamme?
• Keitä asiakkaamme ovat ja missä määrin he osallistuvat
tuotteen tai palvelun suunnitteluun projektin aikana?
• Millaisiin pulmatilanteisiin projekteissamme tyypillisesti
törmäämme ja missä vaiheessa projektia ne ilmenevät?
• Mikä asiakaskunnan tarpeissa ja/tai omissa
toimintatavoissamme ja strategiassamme on muuttunut
viime vuosina?
• Tukevatko työajan- tai tuloksellisuusseurantamme visiomme
mukaista toimintaa?
• Vastaavatko aikanaan luodut projektikäytäntömme yhä
tämänhetkisen toimintaympäristön vaatimuksia?
• Mihin suuntaan haluamme kehittää tuotettamme ja
palveluamme – mitä tämä tarkoittaa projektikäytäntöjen
kannalta?

PROJEKTIN TASO

Hankkeen tuloksien hyödyntäminen
Oleellisimmat havainnot
• Henkilö- ja projektikohtainen ajanhallinta
• Projektinhallinta
Toimenpiteet
• Ajankäytön hallinnan huomioiminen henkilökohtaisissa tavoitteissa
• Hyvien projektikäytäntöjen muistilistat
• Projektitoiminnan sisäinen, jatkuva auditointi
• Vahanen Akatemian projektinhallinnan koulutuksen täsmentäminen
• Projektitoiminnan kehittämisen merkitys strategiatasolla
• Projektisalkunhallinnan kehittäminen esimiestasolla
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