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Yhteistoiminnalliset mallit
avaavat
hienon mahdollisuuden
hedelmälliselle yhteistyölle.
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Sopimusmalli ei takaa hyvää yhteistyötä
Eikä hyvä yhteistyö edellytä sopimusta.
Tarvitaan systemaattista panostusta
yhteistyön rakentamiseen ja
vaalimiseen

.
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Tyypillisiä ”tarinoita”
Tärkeimmät / isot asiat toimivat riittävän hyvi

Kaikki haluavat tehdä hommat hyvin, olla ylpeitä itsestään, tiimistä ja hankkeest

Osallistuminen epätasaista; passiivisuus

Tärkeimmät asiat toimivat erinomaisesti; aikataulu pitää ja kustannukset hallinnass

Rooleissa / tehtäväjaossa epäselvyyttä; Asioiden ”omistajuus” hukass

Ratkaisukeskeisyys ja yhteinen taht

Allianssimainen toiminta / hankkeen ohjaus / johtaminen ei tuttu

Arvostava, kuunteleva ja keskusteleva ilmapiiri

”Kertakaikkiaan
hienoa!”

Tiedonkulussa katvealueit
Liikaa nopeutta / suoraviivaisuutta, yhteinen keskustelu unohtu
Tehottomat kokoukset;Työpajoja harvakseltaa

”Potentiaali
ei toteudu”

Osaava ja vastuutakantava porukka
Toimijoiden väliset organisaatiorajat on saatu poi

Päätöksenteko välillä turhan hidast

Kokoonpano hyvä; oikeat ihmiset paikall

Näkemyserot asiosta hankalia käsitell

Halu ja kyky parantaa tekemist

Pettymys allianssimalliin

Kokoukset ja työpajat hyvin valmisteltu ja toteutett

”Syvenevä kriisi”

Aina ei voi luottaa, että asia tulee hoidettua;

Päätöksenteko on oikeassa paikassa, lohkot / tiimit toimivat itsenäisest

Vältellään hankalia tilanteita / aiheita

Ratkaisut innovatiivisia ja tehokkait

Kireyttä, äksyilyä, ”pikku-kriisejä”

Suunnittelijoiden välillä hyvää yhteistyöt

Henkilökemiat kärjistyvät, mutta ovat yksittäistapauksi

Työn ilo tuottaa hyvinvointia ja tuottavuutt

Ajoittain rankkaa puristusta, huoli jaksamisesta

Yhteinen identiteetti; ”Hankeylpeys”!

Ei ”ME-henkeä”; kaikkien tekemistä eri arvosteta samalla tavall

Tulkitaan asioita negatiivisesti, jopa pahantahtoisesti; asioita jää ”hampaankoloon

Turhautumista, väsymistä ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta

Avoimia henkilöiden välisiä kon ikteja, ”räjähtämisiä”, epäasiallista käyttäytymist

Paljon huhuja ja käytäväpuheit

Väheksyvää / arvostelevaa puhett

”Pehmeät” arvot jäävät jalkoihin; ”tuotantoarvot” korostuva

Tunteet eskaloituvat turhaan, erityisesti spostijakeluiss

Työskennellään ”perinteisin” menetelmi

Painetta ja hallitsemattomuuden tunnett

Päätöksenteko tökkii pahasti

Väsymystä / uupumista / jaksamisongelmia; ”Survival mode

”Me tilaaja - Te allianssi” -asennett

”Hankehäpeä…”

Epäluuloa / epäluottamusta toimijoiden välillä
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Luottamus kaikkien substanssi- ja allianssiosaamisee
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Hankeorganisaation rajapinnat

•

Hanke vs kotiorganisaatio
Ydintoimija
Aliurakoitsijat

•
•

•
•
•
•

Johtamine
Päätöksentekokyk
Jaksamine
Sitoutuminen

t


y


t


n


n


© Juuriharja Consulting Group Oy

Allianssiorganisaation ominaisuuksista
• Allianssi ei ole ”puhtaasti itsenäinen organisaatio
• vaan ”perii” ominaisuuksia mukana olevista organisaatioista ja niiden
historiasta; niin hyvässä kuin pahassa

• Johtaminen on erilaista, kun kellään ei ole varsinaista
”direktio-oikeutta”
• tekemisen ohjaaminen perustuu
• yhteiseen tavoitteeseen ja tahtoon
• luottamukseen ja itsenäiseen vastuunkantamiseen;
• johtaminen on kirjaimellisesti mahdollistamista
•

Niinpä Allianssin tulisi luoda ympäristö, jossa motivoituneet
asiantuntijat pääsevät toteuttamaan potentiaaliaan

”
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Tavoittee
Päätöksentek
Resurssi
Bisnesintressit

Histori
Kulttuur
Arvo
Periaattee
Toimintatavat
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Hyvinvoint
Jaksamine
Lähijohtamine
Hankalat tilanteet

A

A

A

Yhteistyökyvykkyys, kon iktit,
luottamu

•
•
•
•

Kon iktin tasot
Yhteistyökyvykkyyden vahvistuminen /
heikkenemine
Lämpömittar
Luottamuksen kohteet
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•Asiat ovat ristiriidassa ja tulevat ihmisten väliin
•Osapuolten mielipiteet alkavat erottautua toisistaan
•Avoimuus vähenee ja varauksellisuus lisääntyy
•Havaitseminen ja kuuntelu valikoituu
•Asiat vielä helppo ratkaista yhteistyöllä

Jännite

Kon iktin tasot

•Oikeassa olemisen tarve, tarve voittaa
•Asenteet kärjistyvät; ongelma on vastapuolessa
•Henkilökohtaisuudet tulevat mukaan
•Kannattajien etsiminen
•Ulkoinen kohteliaisuus, mutta hämmentäviä piiloviestejä

Väittely

Kielteiset tulkinnat,
loukkaantumiset

•Ristiriita alkaa ottaa valtaa ajattelussa, tunteissa ja tahdossa
•Kielteiset tulkinnat syventävät konfliktia
•Luottamus keskustelun mahdollisuuksiin kadotetaan
•Tekojen ja sanojen ristiriitaisuus luo epäluuloisuutta
•Ei kykyä asettua toisen ”saappaisiin”

Klikkiytyminen /
Mustamaalaus

•Etäisyys kasvaa.
•Minä hyvä – sinä paha asetelmat
•Puhutaan leimaavasti kolmannesta osapuolesta niin, että hän ei
ole läsnä.
•Ilkeä huomauttelu, syyttely ja epäasiallinen palaute

Kasvojen menetys

”Kun kon ikti ottaa haltuun ajattelumme
tunteemme ja tahtomme ja alkaa rapauttaa niitä,
silloin meillä ei ole kon iktia,
vaan kon iktilla on meidät.”
(Friedrich Glasl, 1982)
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•Nähdään pahuuden merkkejä
•Menneisyyttä katsotaan värittyneesti
•On ”pyhä velvollisuus” avata muiden silmät
•Tahalliset solvaavat huomiot
• Uhkauksia ja vastauhkauksia
•Asioita ei saada enää palamaan ennalleen

Murtaminen,
hyökkäys,
tuho

•Valta-/voimakysymys
•Uhkaukset pannaan toimeen
•Ei enää voittajia, vain häviäjiä
•”Kaikki tai ei mitään” - taistelu

Huipputiimi
Yhteistyökyvykkyys
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ALISUORIUTUVA TIIMI

HUIPPUTIIMI

Vastakkainasettelu

Yhteinen vastuunkanto

Epäluottamus ja syyttely

Psykologinen turvallisuus

Pahansuovat tulkinnat

Hyväntahtoiset tulkinnat

Ahdistus ja
hallitsemattomuuden tunne
Uupumus ja kuormittuminen

YHTEISTYÖKYVYKKYYS

Merkityksen kokeminen ja
motivaatio
Hyvinvointi ja energia

Perustekeminen(kin) ontuu

Luova ja innovatiivinen ajattelu

Virheet ja huolimattomuus

Jatkuva parantaminen

Hankaluus, kitka, tehottomuus
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Helppous, sujuvuus, tehokkuus

Yhteistyökyvykkyys

Tuottavuus,
tehokkuu

Osallistamisen
taidot

Vuorovaikutustaidot

Yhdessä
ajattelemisen
taito

Tunnetaidot

Re ektoinnin
taito

Päätöksentekotaidot

Luovuus ja
innovaatio

Johtaminen,
rakenteet,
prosessit

Vaativa
ongelmanratkaisu

Luottamus

Arvostus,
kunnioitus

Psykologinen
turvallisuus

Sitoutuminen

Katalyytit vauhdittavat onnistumista
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Hyvinvointi,
energia jn

Vastuunkanto

Seuraa tiimin ”lämpötilaa” systemaattisest
Reagoi välittömästi vähäisiinkin muutoksii
Korjaa ja kehitä kun asiat ovat vielä pieniä
i
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Re ektio ja jatkuva parantaminen - milloin?
• Spontaani, välitö
• reagointi heti kun huomataan, välittömät toimenpiteet
• Usein ja säännöllisesti, rakenteistettu ”pikapalaute
• esim. jokaisen palaverin päätteeksi
• Säännöllinen, rakenteistettu arvioint
• esim. 2-viikkoissykli, vakioitu kysely+yhteinen purku
• Hankkeen vaiheiden arvioint
• esim. KAS-vaiheen päätteeksi, laajempi kysely, analyysi ja yhteinen purku
”
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Re ektointi rutiiniksi!
•
•

Toiminnan ja ilmapiirin systemaattinen re ektointi hankkeen alusta asti.
Itsearviointia tehtävä jatkuvasti ja alkuun pienistä
asioista, jotta arviointi ja jatkuva parantaminen tulee
rutiiniksi.

•

Jos re ektointi aloitetaan vasta sitten kun on hankaluuksia, ei
arviointia voida tehdä neutraalissa ja rakentavassa hengessä,
jolloin ratkaisuja on syyttelyn takaa hankala nähdä.
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Mikä on se ”hinta”,
jonka allianssimainen toiminta maksaa?
Yhdessä tekeminen on välillä kivuliasta
> perinteisessä urakassa ne kivut jäävät pois
(mutta toisenlaisia niiden sijaan…

)
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Millaisen tiimin oikeasti haluamme?

Paljonko olemme valmiita satsaamaan
(Mitä saamme ilmaiseksi?
(Mitä saamme tekemällä samalla tavalla kuin aiemmin?
)


?


)
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Valmennamme kestävään menestykseen
johtamisen kehittäminen, johtoryhmä- ja esimiesvalmennus, coachin
arvot, eettiset periaatteet, strategiaa tukeva organisaatiokulttuur
lean, allianssi ja yhteistyökyvykkyy

.
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