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                      Kolme tapaa kuvata muutosta 

Vakaa toimintaympäristö  lineaarinen muutos  

Orgaaninen toimintaympäristö  vaiheittainen muutos  

Dynaaminen toimintaympäristö  kaoottinen muutos  
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                Epävarmuuden asteet ajan funktiona 

  Todennäköisyyksillä suunniteltavissa oleva ajanjakso lyhenee koko ajan. 

Jalava ja Matikainen 2010 



Strategia ja 

perusoletukset 

Operatiivinen 

toiminta 
Tuotokset 

Yksikehäinen oppiminen 

Sopeuttaminen 

Innovointi 

Kaksikehäinen oppiminen 

Kyseenalaistaminen 
- onko nykyinen tapamme toimia oikea 

- onko tehokkuus todella ainoa ongelma 

- onko SAP sittenkään ratkaisu 

- entä, jos olemmekin erilaisia kuin muut 

 

            Muutosprosessi ja organisaation oppiminen 

Puutteiden korjaaminen 
- se, mitä teemme on ok 

- nyt vain nopeammin ja halvemmalla 

- SAP toimii muualla 

- olemme samanlaisia kuin muut 

- miksei SAP siis toimisi meilläkin 

 

   Projekti on tapa sopeutua muutoksiin ja väline aikaansaada niitä. 
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               Japanilaistutkimus innovatiivisuudesta 

 Vanhan parantaminen on aina helpompaa kuin uuden tuottaminen. 

Ideoiden tukijat 10 % 

Ideoijat 5 % 

Ideoiden tappajat 85 % 

Sitä on jo 

kerran kokeiltu 

Propellipäiden 

kotkotuksia 
Laitetaan 

muhimaan 

Tässä on nyt 

tärkeämpääkin 

tekemistä 

V = T2 
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                     Projektitoiminnan kaksoisrooli 

Mainstream project Newstream project 

Inkrementaalinen 

        muutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entinen 

Kehittä-

minen 

 

 

Entinen 

Kehittä-

minen 

Radikaali 

 muutos 

  Innovatiivisen kehittämisen avulla pyritään rikkomaan luutuneita rakenteita. 

Sopeuttava projekti 

- parannetaan olemassa olevaa 

- riskit parametrisia (input) 

- vaatimusmäärittely 

- miten asiat ovat 

- learning and doing 

Innovatiivinen projekti 

- kyseenalaistetaan vanhaa 

- riskit rakenteellisia (output) 

- asiakkaan odotukset 

- miten asiat voisivat olla 

- learning by doing 
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               Kaksi tapaa johtaa kehittämishanketta 

Määrittely 

Suunnittelu 

Toteutus 

Testaus 

Käyttöönotto 

Tarkoituksen- 

mukainen 

lopputulos 

Suunniteltu 

lopputulos 

Alkupiste 

                         Vesiputous  tavoite tiedetään, lopputulos voidaan ennustaa 

    Käärmeenpolku  tavoite tiedetään, keinot sen saavuttamiseksi täsmentyvät työn aikana  

Alkupiste 

 Big bang   
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                 Projektin ja asiakkaan välinen suhde 

Asiakas- 

organisaatio 

Projekti- 

organisaatio 

Tukifunktio 

Reacting 

 

Asiakas- 

organisaatio 

 

 
Asiakas- 

organisaatio 

 

Projekti- 

organisaatio 

Projekti- 

organisaatio 

Toteuttaja 

Interacting 

Aktiivinen vaikuttaja 

Enacting 

   Projektin tulisi olla aloitteellinen palvelun tuottaja eikä passiivinen toteuttaja. 
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                              Historian painolasti 

  Projektin hallinnan mallit ja menetelmät 

     -  kehitetty aikanaan suuria kaupallis-teknisiä hankkeita varten 

     -  perutustuvat ns. management-tekniikoihin ja raskaisiin projektityöohjeisiin 

  Taylorismi dominoi = tieteellinen liikkeenjohto 

     -  projektit toistuvat samanlaisina  projektin hallintaan on yksi ja oikea tapa 

     -  keskitytään asioiden johtamiseen, ihmiset ovat resursseja 

     -  projektiorganisaatio on tuotantokone, joka pitää vain rasvata hyvin 

  Viestintä on lähettäjäkeskeistä tiedon välittämistä 

     -  painotetaan kirjallista ja sähköistä viestintää 

     -  viestintä on välttämätön paha tärkeämpien töiden ohessa      

        Käsitys projektijohtamisesta ei näytä pysyneen ajassa mukana. 
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              Projektitoiminnan hyödyn maksimointi 

Portfolion 

johtaminen 

 
 

 

           Projektien 

          johtaminen 

Mitä 
tehdään 

Miten 

tehdään 

Linkittyminen 

ja strategian 

konkretisointi 

Projektien 

tavoitteet 

Organisaation 

strategia 
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              Strategian toteuttaminen käytännössä 

Pirjo Ojanperän 3x3x3-kuvio 

Kahvila 

Pirjo Ojanperän 3x3x3-kuvio 
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                              Ohjelmajohtaminen 

Projekti 3 Projekti 1 Projekti 2 

Projekti 3 

Projekti 1 

Projekti 2 

 
Projekti 3 

 Projekti 2 
Projekti 1 

Chain 

Network 

Parallel 

Operatiivinen 

Strateginen 
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         Muutoksen johtamisessa on kysymys on tästä 

HS 14.11.2008 

   Innovatiivisessa kehittämisessä kompassi on yhtä tärkeä kuin kartta. 



Keskustelua 



Keskustelua 1 

• Voiko ydinvoimalan ohjausjärjestelmän kehittää 

käärmeenpolulla? 

– Ydinvoimala on varsin standardoitu tuote 

– Viranomaisten määräykset muuttuvat usein prosessin 

aikana. 

– Eli osittain voi. 

• Lisääkö käärmeenpolku kontrollin tarvetta? 

– Ei. Ajanjaksot, joille tavoitteet asetetaan, on 

käärmeenpolussa lyhemmät, joten kontrolli on siltä osin 

helpompaa. 



Keskustelua 2 

• Kommentti: Kun liiketoiminta muuttuu kovasti, 

vesiputousmalli ei ehdi millään vastaamaan 

kaikkiin muutoksiin. 

– No, sattumalta voi saada vesiputousmallilla oikean 

lopputuloksen. 

• Kommentti: Käärmeenpolkua on vaikea myydä 

asiakkaalle tai ehdottaa tuotekehitysprojektiin 

– EU:ssa vaaditaan vesiputousmallia, 80 % kuitenkin 

tehdään agilena 

– Tekes kannustaa pieniin pyrähdyksiin 



Keskustelua 3 

• Käärmeenpolku sisältää lyhyitä vaiheita, jotka 

erikseen voidaan tehdä vesiputousmallilla 

– Esimerkiksi arkkitehtuurin määrittelyssä voi ketterät 

menetelmät olla vanhaa huonompia 

• Usein uskotellaan, että jos projektinhallinta on 

kunnossa, projekti onnistuu. 

– Höpön-löpön! Tärkeintä on koko ajan muistaa, mikä on 

tarve, se tarkoituksenmukainen lopputulos, jota 

tavoitellaan. 

– On mahdollista saada ISO-sertifikaatti täysin 

epäonnistuneelle hankkeelle, jos mapit ovat kunnossa. 

 



Keskustelua 4 

• Kommentti: joka vuosi onnistuu 1000 projektia, 

joita ei olisi pitänyt koskaan aloittaakaan. 

• Vaikka strategia ja projektin tavoitteet syntyvät eri 

tavalla, projektin tavoitteiden tulee aina tukea 

strategian toteutumista. 

– Suuri syy projektien epäonnistumiseen löytyy 

linjajohdosta, joka nimeää hankkeisiin ihmisiä mutta ei 

mahdollista heidän aikansa käyttämistä projektin 

hyödyksi. Liian moni projekti etenee ”puolivaloilla”. 

– Ulkopuoliselle projektipäällikölle projekti voi olla ainut 

työ, sisäiselle lisätyö normaalin työn päälle. 

 



Keskustelua 5 

• Kommentti: On vaikea arvioida projektin 

välituotosten hyvyyttä.  

– Näin on. Myös projektin todellista onnistumista on 

usein vaikea arvioida: onnistuttiinko projektin takia vai 

siitä huolimatta? 

– Eräässä organisaatiossa arvioitiin projektin tuloksia 

vuoden kuluttua projektista: liiketoiminta piti 

jälkiarviota ”IT-byrokratiana”. 

 



Keskustelua 6 

• Projektien ongelmia: 

– Asiakkaan mukaan saaminen 

– Johdon ohjeistukset ja osallistuminen huonoa 

– Asiakas ei tiedä mitä haluaa tai tiedostaa tarpeensa 

vasta, kun näkee valmista. 

– Vendorit eivät osaa agile-projekteja 

• Hyvä projektisuunnitelma pitää tarkistaa lopusta 

alkuun päin! 

– Onko suunnitellut tuotokset sitä mitä oikeasti halutaan? 

 


