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1. Tietojohtaminen hankkeella



Lähtökohdat ja alkuun – hankematkalle…

Lähde: Tietojohtamisen valmennus, Helsingin kaupunki

Hankestrategia: (11/2019)
1. Toteuttaa IPT-kokonaisuus, joka tuottaa 

raitiotieyhteyden hankkeen parhaaksi (IPT = 
integroitu projektitoteutus)

2. Toteuttaa projekti LEAN-rakentamisen 
periaatteita soveltaen ja kehittäen

3. Mahdollistaa jatkuvan kehityksen 
toteutuminen (ihmiset, yhteistyö, 
tuottavuus, toiminta)

Hankkeen arvot: (05-06/2020)
• Asiakkaita arvostaen
• Tekijöitä tukien
• Vastuullisuutta vaalien

Perusteet

Tarpeet



2. Tilannekuvapalvelun tarpeet ja 
vaatimukset



Tilannekuvapalvelun tarpeet ja vaatimukset

Saavutettavuus
• Ajasta ja paikasta 

riippumaton

Dataflow
• Masterdatan sijainti ja 

laatu
• Datalähteet, 

arkkitehtuuri
• Prosessiohjautuva 

toteutus
• Automatisoinnin taso ja 

toteutussykli

Toteutus
• Ajantasaisuus
• Päätös manuaalisen ja 

automatisoinnin 
suhteen

• Jatkuvuuden ja 
siirrettävyyden 
edistäminen/varmistami
nen

Visualisointi

Arvoketjun luominen



3. Tilannekuvan kehityskaari



Tilannekuvan kehittämisen aikajänne

Marraskuu 2020

Tilannekuva-

vastaavan 

nimittäminen ja 

ensimmäiset 

hanketasoiset 

luonnokset

Lokakuu 2021

Toteutus-

vaiheeseen 

siirtyminen: 

tilannekuva 

ottanut roolin 

keskeisenä osana 

johtamista

Hankkeen 

molemmat omat 

sovellukset otettu 

käyttöön 

Huhtikuu 2021

Lähtökohtien 

kirkastaminen ja 

tiedonhallinta-

kumppanin valinta

Elokuu 2020

Tilannekuva 

muodostunut 

ensisijaiseksi 

lähteeksi 

hanketta 

koskevan tiedon 

saavuttamiseksi

Tammikuu 2022 Loppukevät 2022

• Toteutusvaihetta tukevien 

näkymien jatkojalostus

• Tilannekuvan paketointi 

osaksi hankeperintöä



Kustannukset Aikataulut Riskienhallinta
Allianssi-
kyvykkyys

Työmaa-näkymä Resursointi Turvallisuus
Määrien 

valmiuden 
seuranta

Tavoitekustannuksen 
muodostuminen

Hankeaikataulu Toiminnalliset riskit Yhteistyö Drone-kuvat Henkilöstövahvuus MVR-mittaukset
Toteutuneiden määrien 

seuranta

Sidotut kustannukset -
hankinnat

Suunnitteluaikataulut
Riskienhallinnan status 
ja suuntaindikaattorit

Innovaatioputki Työn etenemän 
visualisointi

Työkonevahvuus Tapaturmat
Suunnittelun tekninen 

valmiusaste

Toteutuneet 
kustannukset

Tekniikkalajien 
aikataulut

Esteloki – sisäiset / 
ulkoiset

Päätösloki
Työmaakamerat Resurssikapeikot Läheltä piti -tilanteet

Laadunvarmistuksen 
status – rakentaminen 

ja suunnittelu

Kustannusennuste
Lohkojen 

rakentamisaikataulut
Ulkoinen vuorovaikutus

Voimassa olevat 
liikennejärjestelyt

Hankkeen 
päätunnusluvut = ATA:t

Kustannuksiin liittyvät 
riskit

Kriittiset 
päätöksentekopisteet

Työtyytyväisyys Laajuusmuutokset

Laajuusmuutokset Hankinnat
Prosessien tilanne –

digitalisaatio, tahti, TVD

Operaattorin 
käyttöönoton 
eteneminen

Lisäksi tilannekuvan ns. päänäkymän jäsentelyksi esitettiin STRATEGIA – TOTEUMAT – IHMISET – TOIMEENPANO 
JA PÄÄTÖKSET – KEHITTÄMINEN –jaottelua. Näiden alle koottaisiin soveltuvat yo. taulukossa esitetyt luvut ja 
indikaattorit sekä näistä johdetut ennusteet tai muutosta kuvaavat luvut.













4. Satunnaisia oppeja kehityspolun 
varrelta



Satunnaisia oppeja kehityspolun varrelta

1

2

Tilannekuva on harvoin esillä projekti-

ja johtoryhmä -tasojen ulkopuolella: 

asiantuntijat keskittyvät omiin 

vastuualueisiinsa – avoimen ja 

saavutettavan tilannekuvan olemassaolo 

rakentaa silti luottamusta

Täsmällistä palautetta on yleisesti 

haastavaa saada ennen kuin näkymä on 

”tarpeeksi lähellä”: kokeileva 

kehittäminen on ollut edellytys 

onnistumiselle

3

Tiedonhallintakumppani oli liian 

kaukana hankkeen johtamisesta, jotta 

heillä olisi ollut edellytykset merkittävään 

arvon luomiseen tilannekuvan kautta: 

osaaminen tulee olla tiiviisti integroituna 

hankkeeseen

4
Joskus tilannekuvan muodostamisen 

kannalta hyödyllisintä on ottaa jo käytössä 

oleva johtamisen työkalu ja rakentaa se 

uudelleen osaksi tilannekuvaa



5. Otoksia hankkeen tilannekuvasta



6. Yhteenveto



Yhteenveto

1

2

Tunnista ja kiinnitä tarvittava osaaminen

Ei IT-hankkeena, muttei myöskään vain infra-

/rakentamishankkeena

3 Tunnista tietojohtamisen tarpeet, luo visio – ideoi ja 

toteuta – kehitä, eli vaali kokeilukulttuuria osana matkaa




