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Mistä allianssin johtamisessa onkaan kyse?

• Tilaajan tavoitteiden ymmärryksestä ja yhteisten tavoitteiden muodostamisesta, 
jotka projektihenkilöstö sisäistää

• Tavoitteiden antamisesta ja niiden seuraamisesta, tilannekuvan ylläpitämisestä

• Integraatiosta; ihmiset – prosessit – teknologia

• Allianssiperiaatteiden tinkimättömästi vaalimisesta

• Muutosjohtamisesta - luoda edellytyksiä onnistua joka päivä työssään

• Konflikti- ja ongelmanratkaisukyvykkyydestä sekä psykologisen turvallisuuden 
vaalimisesta

• Kyvystä organisoida voittava tiimi  ja jatkuvasti kehittää sitä

Lauri Merikallio, Vison Oy



Tilaajan tavoitteiden ymmärrys, yhteiset tavoitteet

Suunnitteluprosessi 

Tavoitekustannuksen asettaminen

Tuotannonohjaus (imuohjaus ja eräkoon hallinta, työnkulut)

Hankesisältö (Laajuudenhallinta ja superuser, laajuusmuutosten hallinta)

Kustannusohjaus (sis. kustannusriskit ja -mahdollisuudet)

Tavoitteet
Vaatimukset
Reunaehdot
Lähtötiedot

Prosessit ja 
työkalut

Toiminta-, tila- ja viranomaisvaatimukset (VAATIMUSMALLI)

Ideat ja Innovaatiot

Aikatauluhallinta (LPS)
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Hankkeen tavoitteet

Organisaatio ja toimintatavat

Hankkeen tilanteen raportointi

Muut toimintamallit: Laskutus, viestintä, riskienhallinta, perehdytys 

Laajuuteen ja suunnitteluratkaisuihin 
liittyvä päätöksenteko



Tavoitteet

• Tunnistaa elementit, jotka 
määrittelevät projektin 
onnistumisen

01.

• Onko tiimillä yhteiset tavoitteet 
organisaatiolle/projektille?

• Kuvaako tavoitteet asiakasarvoja?

• Onko tiimi yhtä mieltä 
tavoitteista?



Tavoitteiden asettaminen, niiden seuranta ja 
tilannekuva

Suunnitteluprosessi 

Tavoitekustannuksen asettaminen

Tuotannonohjaus (imuohjaus ja eräkoon hallinta, työnkulut)

Hankesisältö (Laajuudenhallinta ja superuser, laajuusmuutosten hallinta)

Kustannusohjaus (sis. kustannusriskit ja -mahdollisuudet)

Tavoitteet
Vaatimukset
Reunaehdot
Lähtötiedot

Prosessit ja 
työkalut

Toiminta-, tila- ja viranomaisvaatimukset (VAATIMUSMALLI)

Ideat ja Innovaatiot

Aikatauluhallinta (LPS)
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Hankkeen tavoitteet

Organisaatio ja toimintatavat

Hankkeen tilanteen raportointi

Muut toimintamallit: Laskutus, viestintä, riskienhallinta, perehdytys 

Laajuuteen ja suunnitteluratkaisuihin 
liittyvä päätöksenteko





Vison Oy

Integraation suunnittelu

Integrointisuunnitelmassa otetaan kantaa

• mitkä osapuolet ja millä keinoilla ja 
missä vaiheessa integroidaan 
hankkeeseen

• millä yhteisillä toimintatavoilla eli 
toimintatapojen standardoinnilla 
integraatiota tuetaan

• millä teknologia-alustoilla 
tiedonhallinta ja kommunikaatio 
varmistetaan 
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Allianssisopimus
- Allianssin peruskirja

Tähän on sitouduttu



Vison Oy

Me sitoudumme seuraaviin Allianssimme 
perusperiaatteisiin (1-6/11):

1. Me kaikki voitamme tai me kaikki häviämme yhdessä

2. Meillä on yhteinen vastuu tuloksesta

3. Kaikilla osapuolilla on yhtäläiset oikeudet 

4. Me teemme kaikki päätökset ”hankkeen parhaaksi” -
periaatteella, emmekä tee päätöksiä tai pyri 
myötävaikuttamaan sellaiseen päätöksentekoon, joilla 
tietoisesti loukkaamme tiedossamme olevia toisten 
osapuolten oikeutettuja etuja ja odotuksia

5. Jokaisella on roolinsa mukaiset oikeudet ja vastuut

6. Me emme syyttele toisiamme

…

Näistä 
pitää 

keskustella 
hankkeen 

aikana



Vison Oy

Me sitoudumme seuraaviin Allianssimme 
perusperiaatteisiin (7-11/11):

…

7. Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin

8. Me rohkaisemme innovatiiviseen ajatteluun tavoitteena 
saavuttaa erinomaisia tuloksia

9. Kaikkien osapuolten johto antaa rajoituksettoman tuen

10.Kukaan meistä ei tavoittele etua toisen kustannuksella

11.Mahdollisissa erimielisyyttä aiheuttavissa tilanteissa 
teemme päätökset ilman viivytyksiä, emmekä painosta 
toisia osapuolia esimerkiksi uhkaamalla sopimuksen 
päättämisellä

Näistä 
pitää 

keskustella 
hankkeen 

aikana



Vison Oy

Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme 
päivittäisessä toiminnassa toimimaan 
seuraavasti (1-5/10)

1. Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti

2. Kuuntelemme toisiamme tarkkaan ja kunnioitamme 
toistemme mielipiteitä

3. Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja 
innovatiivisesti ilman pelkoa 
epäonnistumisesta/moitteista

4. Sanomme mitä tarkoitamme ja tarkoitamme mitä 
sanomme

5. Annamme tunnustusta onnistumisistamme

…

Pitäisikö 
systemaattisesti 
reflektoida AJR, 
APR, tekniikka-

ryhmät



Vison Oy

Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme 
päivittäisessä toiminnassa toimimaan 
seuraavasti (6-10/10)
…

6. Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme 
toisiamme

7. Otamme vastuun teoistamme ja niiden vaikutuksista

8. Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhmän päätökset

9. Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietämättä 
välttämättä, kuinka niihin päästään

10.Tuomme esille kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka ovat 
olemassa tai saattavat tulla esille hankkeen 
toteuttamisessa ennen kuin osallistumme mihinkään 
päätökseen, johon ristiriita liittyy. 

Pitäisikö 
systemaattisesti 
reflektoida AJR, 
APR, tekniikka-

ryhmät



YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

Klassinen johtaminen Lean-johtaminen

TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO
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Asiakkaat

Johtamistavan muutos

Hankkeen parhaaksi



KOKEMUKSET

USKOMUKSET

TOIMINTA

TULOKSET
Kokemukset luovat uskomuksia

Uskomukset ohjaa toimintaa

Toiminta saa aikaan tuloksia

Johtamisen fokus tänne!

Useimmiten suunnitellaan 
vain tämä!
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Mihin 
luottamuksen 
puute voi johtaa

Tuloksilla 
ei ole 

merkitystä

Vastuullisuuden välttely

Sitoutumisen puute

Konfliktin pelko

Luottamuksen puute



Vison Oy

Miksi 
luottamus on 
ehkä tärkein?

Tuloksilla

ei ole 
merkitystä

Vastuullisuuden välttely

Sitoutumisen puute

Konfliktin pelko

Luottamuksen puute

Luottamuksen rakentaminen 
edellyttää avoimuutta

Terveelliset konfliktit 
tarkoittavat avointa 

keskustelua ilman pelkoa 
seuraamuksista

Sitoutuminen seuraa 
terveistä konflikteista

Vastuullisuus seuraa 
sitoutumista

Tiimien ja yksilön 
vastuullisuudesta seuraa 

yhteisiä tuloksia

Psykologinen 
turvallisuus

Konflikti-
kyvykkyys



Vison Oy

Konflikti-
kyvykkyys

Konflikteissa on kyse mielipide-eroista, joihin 
liittyy vahvoja tunteita. On tuhoavia konflikteja 
ja rakentavia konflikteja.

Konfliktikyvykkyydessä on kyse kyvykkyydestä 
käydä avointa keskustelua ilman pelkoa 
alistetuksi tulemista tai siitä että asiat löytyvät 
edestä.

Konfliktikyvykkyys
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Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus on yksilön tunne siitä, että 
hän voi pelkäämättä tuoda esiin omia 
ajatuksiaan ja ideoitaan ilman, että hänen 
luottamustaan ja sitoutumista organisaatioon 
käytetään väärin.

Psykologisen turvallisuuden taso jää vääjäämättä 
alhaiseksi, jos vähättelyn tai rangaistuksen riski on 
iso.

Psykologinen 
turvallisuus



Mindset: “Me voitamme tai me häviämme yhdessä” 

• Yhteiset tavoitteet

• Oppiva ja jatkuvasti parantava kulttuuri

• Avoimuus ja luottamuksen rakentaminen

• Nopea ongelmanratkaisukyky
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