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Mitä elementtejä Assissa on ihmisten valmentamiselle ja 
osaamisen ylläpitämiselle?

• Orientaatioseminaari

• Yhteiset viikonavaukset

• Yhteiset aikataulupalaverit

• Yhteiset työvälineet (O365 SharePoint, Teams, Modelspace, Monday.com)

• Tiimitunnit

• Seminaaripäivät

• Yhteinen perehdytysmateriaali

• Benchmarking käynnit

• HappyOrNot kyselyt ajankohtaisista teemoista

• Yhteistoiminnan ja luottamuksen arviointi kvartaaleittain (käynnistynyt Q2/19)

• Yhteinen Assin tilannekuva (kehitteillä, ensimmäinen versio 08/19)

TAHTO!



Viikoittain tapahtuvat yhteistoiminnalliset tilaisuudet

• Big room päivät keskiviikko ja torstai

• Suunnittelun tilannekatsaus tiistaisin, á 1h

• Yhteinen viikonavaus keskiviikkoisin, á 30 min
• Suunnittelualat käyvät vapaamuotoisesti lävitse:

• Mitä käsitelty edeltävällä viikolla 

• Mitä käsittelyssä tällä viikolla 

• Mitä päätöksiä/linjauksia tehty/tekeillä

• Top 3 mahdollisuudet ja haasteet

• Yhteinen aikataulupalaveri keskiviikkoisin, á 30 min
• Paikalla suunnittelualojen vetäjät sekä vastuuhenkilöt

• Käydään lävitse ennalta määriteltyjen tehtävien toteutuma

• Tunnistetaan uusia tehtäviä ja työpajatarpeita tarkasteluajanjaksolle

• Tilaisuudessa ei ratkota haasteita vaan tunnistetaan ne yhdessä ja sovitaan miten ja missä ne pyritään ratkomaan

• Tehtävienhallinta tapahtuu allianssin yhteisen työkalun kautta (Monday.com)

• Moniammatilliset työpajat

• Osapuolien omat viikkopalaverit



Kvartaaleittain tapahtuvat yhteistoiminnalliset tilaisuudet

• Allianssin tiimitunnit ovat työpajoja, joissa käsitellään 

koko allianssia koskevia teemoja, mm.

• Missä olemme onnistuneet?

• Missä meillä on kehitettävää?

• Allianssin kaupallinen malli

• Allianssin perusperiaatteet

• Pelisäännöt

• Seminaaripäivissä maalataan isommalla pensselillä, 

käydään lävitse strategiaa, hankesuunnitelmaa, sekä 

suunnittelualojen tilannekatsauksia suhteessa hankkeen 

tavoitteisiin

• Pidämme hauskaa yhdessä esim. Vappu nyyttärit, 

laskiaisrieha, talventulon etkot



Osaamisen ylläpitäminen ja tiedon avoin jakaminen

• Allianssissa on käytössä O365 SharePoint sekä Teams

• Olemme luoneet Assin yhteisen perehdytysmateriaalin, jossa on ns. minimimäärä, joka 

tulisi käydä kaikkien hankkeeseen tulevien henkilöiden kanssa lävitse

• Olemme koostaneet yhteen allianssissa käytössä olevat työvälineet ja prosessit, kuvanneet 

niiden tarkoituksen sekä vastuuhenkilöt

• Käymme aktiivisesti benchmarkkaamassa eri kohteita ja jaamme tiedot kaikille 

SharePointissa



Palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen toiminnassa

• Keräämme palautetta ajankohtaista teemoista käyttäen HappyOrNot laitetta, käymme tulokset 
läpi viikoittain viikonavauksessa ja sovimme korjaavia toimenpiteitä

• Mikä fiilis?

• Miten kehittäisit allianssin tiedonkulkua?

• Koetko tietäväsi mitä hankkeessa tapahtuu tällä hetkellä?

• Mitä teemoja haluaisit käsiteltävän tiimitunnissa?

• Neuvottelutilojen toimivuus?

• Kuinka onnistumme työpajoissa?

• Allianssin tavoite on mitata yhteistoimintaa ja luottamusta saaden ajantasaisen kuvan 
yhteistoiminnan laadusta kehittämistoimenpiteineen. Luottamusta halutaan arvioida, jotta 
voidaan tarvittaessa tehdä luottamuksen rakentamisen toimenpiteitä ja kehittää avoimen 
keskusteluilmapiirin muodostumista ja ylläpitämistä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmat 
toiminnassa, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti allianssin työskentelyyn. Arviointi antaa myös 
mahdollisuuden kehittää yhteistoimintaa jatkuvan parantamisen ja yhteistoimintaperiaatteen 
mukaisesti.



Missä meillä on vielä kehitettävää?

• Yhteisen tavoitteen selkeä määrittely

• Tällä hetkellä allianssiosapuolien tavoite on muodostunut oman organisaation lähtökohdista

• Osapuolien omat tavoitteet voivat jopa olla hieman ristiriidassa keskenään

• Organisaatiorajojen hälventäminen

• Assissa on tunnistettavissa eri allianssi osapuolet, emme ole yksi toimija vaan useita toimijoita

• Allianssin yhteinen tilannekuva

• Selkeän ja reaaliaikaisen näkymän luominen siihen, missä allianssi on menossa suhteessa 
kriittisiin tavoitteisiin mm. aikataulu, tehtävät, kustannusarvio, yhteistoiminta ja luottamus

• Fokus tekemisessä pysyy kristallin kirkkaana 

• Ensimmäinen määrittelytyö on tehty, toteutetaan PowerBi:ta hyödyntäen

• Johtamisjärjestelmä

• Systemaattisuuden puute



Mikä yllätti

• Ajoittain heikot ATK-taidot ja kyky omaksua 
allianssissa tarpeellisia yhteisiä 
työvälineitä /sovelluksia

• Kuinka paljon aikaa perusasioiden 
määrittelyyn kuluu

• Asioiden jalkauttamisen hitaus ja toistojen 
määrä

• Miten nopeasti "meistä" tulee "noita”, ”te” 
ristiriitatilanteissa

• Tiimiytymisen haastavuus, kun mennään 
ydinporukan ulkopuolelle

• Vastuunoton pakoilu

Missä olemme hyviä

• Pystymme puhumaan asioista, myös 

haasteista, avoimesti

• Meillä on hyvät ihmiset tiimissä

• Resilienssin taso on korkea

• Sitoutuneisuus hankkeeseen



Kiitos!
Soili Hietasola-Husu
Annika Halkosaari


