
IPT4-työpaja 1.12.2022 klo 8.30-12.30 

Teams / BIM Kampus, Helsinki

Hankkeiden valmistelu ja 
tilaajan tavoitteet 
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Ohjelma

8:30 Tilaisuuden avaus, Antti Piirainen, Vison Oy

8.40 Hanketoteutuksen valmisteluvaiheessa ymmärryksen tulee jatkuvasti kasvaa – Kari-Pekka Tampio, PPSHP

• Mitä pitää olla valmisteltu ennen hanketoteutuksen / hankinnan suunnittelua? 

• Kenen tulee valmistella ja miten valmistelussa edetään? 

• Mitä tämä tarkoittaa eri sidosryhmien kannalta? 

• Miten arvontuottoa viestitään / kuvataan tavoitteina? 

Ryhmäpohdinta

Tauko 10-15 min

9.50 Tilaajan tavoitteilla johdamme arvontuottoa – Ville Alajoki, KYMP /Helsingin kaupunki

• Miten tilaajan tavoitteet ohjaavat hanketta? Entä lopputuotteen palvelun laatua?

• Miten hankkeiden tavoitteilla kehitetään tilaajan toimintaa ja koko toimialaa?

Ryhmäpohdinta

Tauko 10-15 min

11.00 Organisaatiokulttuurikysely

11.10 Vahva organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi – Ville Teräväinen, YIT Oyj

• Mitä organisaatiokulttuuri on ja miten se vaikuttaa projekteilla? Miten kulttuuria voi muuttaa? 

• Keskustelu 

Kyselyn tulokset ja pohdinta

12:15 Yhteenveto ja saatesanat, Vison Oy  (tilaisuus päättyy klo 12:30 mennessä)



TVD-prosessin periaate

Laadun ja laajuuden 
määritys

Kehitysvaihe Toteutusvaihe

Tavoitekustannuksen ja 
avaintulostavoitteiden 

asettaminen

TAVOITEKUSTANNUSTASO

Target Value Design Target Value Delivery

TAVOITELTAVA ARVO (MINIMITASO)

Alustavat 
kustannusarviot

BIG ROOM
Tilaaja

Suunnittelijat
Toteuttajat

Tilaajan
budjetti

Tilaajan 
tavoitteet

Hukan eliminointi
Arvon maksimointi Toteutunut 

kustannus

Kustannus-
bonus (alitus)

TILAAJAN
POHDINTAA
ARVOSTA

Target Value 
Definition

Allianssin
muodosta

minen

Arvon maksimointi
Hukan eliminointi

Kustannus-
sanktio (ylitys)

Viiden vuoden jälkivastuuaika 
kuuluu toteutuskustannuksiin
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Hanketoteutuksen valmisteluvaiheessa ymmärryksen 
tulee jatkuvasti kasvaa – mitäpä tuumaatte?
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Ryhmäpohdinta

• Valitkaa ryhmälle puheenjohtaja ja kirjuri
• Puheenjohtaja huolehtii, että jokainen pääsee ääneen 

ja huolehtii ajankulusta

• Kirjuri avaa Mentin ja kiteyttää ryhmän vastaukset –
HUOM! Kirjatkaa vastauksen eteen numero, mihin 
kysymykseen vastaatte

• Keskustelkaa ryhmissä:

1. Tavoitteista johdetun toiminnan edellytysten 
vahvistaminen – mitä vaatii ennen hankinnan 
aloittamista?

2. Miten arvonmääritys tai arvo-odotus tulisi 
kuvata jo valmisteluvaiheessa ja kenen/keiden 
se pitää tehdä?

3. Millaista osaamista tilaaja voisi tarvita 
valmisteluvaiheessa?

21.12.2022IPT4-hanke 2022-25

menti.com 
koodi

6464 2917



19 21.12.2022IPT4-hanke 2022-25



20 21.12.2022IPT4-hanke 2022-25



Tilaajan tavoitteilla johdamme arvontuottoa 
Ville Alajoki, KYMP / Helsingin kaupunki



Tilaajan tavoitteet ATA-mittareiden takana?
IPT4

Ville Alajoki

1.12.2022



W
SP

 F
in

la
n

d
 O

y,
 K

n
ig

h
t 

A
rc

h
it

ec
ts

Kruunusillat-raitiotien tarkoitus

Kytkee kasvavan 
Laajasalon osaksi 
kantakaupunkia

Tehostaa 
liikennejärjestelmää

osana verkostomaista 
kaupunkirakennetta

Kaupunkikuvallisesti
ja teknisesti 

korkeatasoinen 
siltayhteys osana 

merellistä Helsinkiä

Turvallinen, sujuva ja 
luotettava

kävelyn, pyöräilyn ja 
raitiotieliikenteen 

yhteys 

Edistää kestävän
liikkumisen kulkumuotoja 
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Kruunusillat-raitiotien
toteutuksen tavoitteet

Hanke toteutetaan 
vastuullisesti, 

kestävän kehityksen 
periaatteiden 

mukaisesti

Liikenteen häiriöitä 
vältetään ja asukkaiden 

sekä yritysten arki on 
sujuvaa toteutuksen 

aikana

Hankkeen eri osapuolet, 
sidosryhmät ja 

kaupungin asukkaat ovat 
tyytyväisiä hankkeen 

viestintään

Investointi-
kustannusarvioon 

sitoudutaan 

Kokonaisaikataulu 
on selkeä ja hallittu



ATA-aiheita
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ATA-aiheita

Mittarin nimi Avaintulosalue Mittausmenetelmä

Aikataulun mukainen 

valmistuminen

Aikataulu Erikseen asetettujen kriittisten välitavoitteiden 

saavuttaminen.

Mediajulkisuus Julkisuuskuva ja tiedottaminen Mediajulkisuuden laadun mittaaminen 

(negatiivinen, positiivinen, neutraali).

Laatu Ympäristö, häiriöttömyys ja 

turvallisuus

Luovutusten ja vastaanottojen toteutuminen 

ilman merkittäviä puutteita. Sisältää 

suunnitelmien luovutuksen.

Tapaturmataajuus Ympäristö, häiriöttömyys ja 

turvallisuus

Tapaturmataajuuden (> 1 pv sairasloma) 

mittaaminen.

MVR-/TR-mittaus Ympäristö, häiriöttömyys ja 

turvallisuus

MVR- ja TR-mittausten kalibrointimittaukset.

Infran häiriöherkkyys Talous Infran aiheuttamat häiriöt liikenteessä.
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ATA-aiheita
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Muutostekijä

n nimi

Avaintulosalue Mittausmenetelmä

Keskinopeus Ympäristö, häiriöttömyys ja 

turvallisuus

TAS-vaiheen simulointitulos verrattuna 

KAS-vaiheen simulointitulokseen

Ulkoinen 

tunnustus

Julkisuuskuva ja 

tiedottaminen

Ehdokkuus merkittävän rakennusalan 

palkinnon saajaksi 

Alan 

kehittäminen

Vuorovaikutus Projektilla tehdyt opinnäytetyöt

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



ATA-aiheita
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Muutostekijän 

nimi

Avaintulosalue Mittausmenetelmä

Keskinopeus Ympäristö, häiriöttömyys 

ja turvallisuus

TAS-vaiheen simulointitulos verrattuna 

KAS-vaiheen simulointitulokseen

Toistuvat 

laatupoikkeamat

Ympäristö, häiriöttömyys 

ja turvallisuus

Laatupoikkeama toistuu luovutuksissa 

jatkuvasta, myös suunnitelmien luovutus 

mukana

Suunnittelematt

omat 

liikennehäiriöt ja 

yhteiskunnalliset 

häiriöt

Ympäristö, häiriöttömyys 

ja turvallisuus

Merkittävä liikennehäiriö 550-linjalla 

sekä yhteiskunnalliset häiriöt, jotka ovat 

kiistatta allianssin aiheuttamia.

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



Lopulliset ATA-mittarit sekä positiiviset ja negatiiviset muutostekijät
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Laatu

Vastuullisuus

Julkisuuskuva

Työmaahaittojen 
hallinta

Aikataulu

Nollavirheluovutukset

Ceequal

Julkisuuskuvamittaus

TLJ-mittari

Erityiskohteiden aikataulut

Teknisen koeliikenteen vastaanotto

Jälkivastuuajan mittari

Korjatut poikkeamat

Matka-aika

Alan kehittäminen

Tapaturmataajuus

Liikennehäiriö Sörnäisten rantatiellä / Pohjoisrannalla

Mittarit

Positiiviset ja 
negatiiviset 
muutostekijät

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



ATA-aiheita
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Optimoitu aikataulu ja läpimenoajan 
lyhentäminen Työmaa aktiivisena/odottamassa

Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus

Hankkeessa syntyvän hyötykäyttökelposen maa-aineksen 
uusiokäyttö joko omalla hankkeella tai muilla lähialueiden 
hankkeilla. 

Turvallinen työmaa Tapaturmataajuus

Turvallinen työmaa
MVR-mittausten ja turvallisuushavaintojen toimenpiteiden 
toteutus

Positiivinen julkisuuskuva Julkisuuskuvamittaus 
Yhteistyökyvykkyys Yhteistyökyvykkyyskyselyn tulos
Optimoitu aikataulu ja läpimenoajan 
lyhentäminen Vuoden 2022 töiden aikataulun pitävyys (L3)
Optimoitu aikataulu ja läpimenoajan 
lyhentäminen Vuoden 2022 töiden aikataulun pitävyys (L6)

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



ATA-aiheita
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Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus
Materiaalin uusiokäyttö (hankkeelta ja hankkeen ulkopuolelta 
tullut)

Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus Hankkeessa syntyneen purkumateriaalin uusiokäyttö
Turvallinen työmaa Tapaturmataajuus
Turvallinen työmaa MVR-mittausten ja turvallisuushavaintojen toimenpiteiden tot.
Laajuusmuutokset sekä riskien ja mahd. 
hallinta Toteutusvaiheen ideat ja innovaatiot (kpl)
Laajuusmuutokset sekä riskien ja mahd. 
hallinta Toteutusvaiheen ideat ja innovaatiot (€)
Positiivinen julkisuuskuva Julkisuuskuvamittaus (kehitysvaiheen pohjalta)
Yhteistyökyvykkyys Yhteistyökyvykkyyskyselyn tulokset

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



ATA-aiheita
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Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus Työnaikaisten järjestelyjen palvelutaso / SISÄINEN
Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus Työnaikaisten järjestelyjen palvelutaso / ULKOINEN
Turvallinen työmaa Tapaturmataajuus

Turvallinen työmaa
MVR-mittausten ja turvallisuushavaintojen toimenpiteiden 
toteutus

Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Digitaalisen tilannekuvan palvelutaso ja saavutettavuus
Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Tilaajan rahoitusvaltuuksien riittäminen
Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Suunniteltujen töiden tehtävien toteuma-% (TTP)

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



ATA-aiheita
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Yhteistyökyvykkyys Sidosryhmäkysely
Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus Työnaikaisten järjestelyjen palvelutaso / SISÄINEN
Elinkaarikestävyys ja vastuullisuus Työnaikaisten järjestelyjen palvelutaso / ULKOINEN
Turvallinen työmaa Tapaturmataajuus

Turvallinen työmaa
MVR-mittausten ja turvallisuushavaintojen toimenpiteiden 
toteutus

Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Digitaalisen tilannekuvan palvelutaso ja saavutettavuus
Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Tilaajan rahoitusvaltuuksien riittäminen
Kokonaistoimituksen hallinta / optimoitu 
aikataulu ja läpimenoajan lyhentäminen Suunniteltujen töiden tehtävien toteuma-% (TTP)
Yhteistyökyvykkyys Sidosryhmäkysely

Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



Aihioita ATA-mittareiksi

Nykyprosessien parempi toiminta
• Turvallisuus: tapaturmataajuus, MVR
• Aikataulu, luovutuksien laatu / onnistuminen
• Liikenteen sujuvuus työmaan aikana
• Julkisuuskuva

Prosessin kehittäminen
• Tilannekuva, tiedonhallinta
• Tahtituotantojohdannaiset / lean
• Kiertotalous / resurssiviisaus

Alan kehittäminen
• Innovaatiot, palkinnot
• Opinnäytetyöt, nuoret mukaan mentorin avulla
• Työllistäminen, kotimaisuusaste
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Arvoa rahalle?

Mihin tilaajan huomio kohdistuu
• Mitä emme saa aikaiseksi tavoitekustannukseen liittyvällä kustannusohjauksella
• Mitä emme saa aikaiseksi YSE-sopimuksilla
• Mistä olemme valmiita maksamaan ekstraa
• Mitä sellaista laatua saamme, johon voimme säästyneitä euroja sijoittaa

– Miten minimoidaan häiriöt yhteiskunnalle

– Miten varmistetaan hankkeen hyvä julkisuuskuva

Mihin toteuttajan huomio kohdistuu
• Miten varmistetaan töiden eteneminen aikataulussa
• Miten varmistetaan töiden valmistuminen ”kerralla oikein”
• Miten varmistetaan turvallinen työmaa
• Paljonko töitä mittaaminen aiheuttaa
• Toimiiko mittari kannustimena jos palkitseminen ei riittävää
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Neuvotteluprosessi 

Sopivien ideoiden kartoittaminen
Yhteisen tahtotilan löytäminen
Valittavien mittariaiheiden valitseminen
Mittarien rakentaminen
Asteikkojen asettaminen
Taustalla:
• miten vaikuttaa ansaintaan
• Miten vältetään riski sanktioista
• Onko saavutettavissa jotta palkitsee
• Paljonko maksaa saada hyvät pisteet
Sovellettaessa:
• Miten vältetään sanktiopuolen soveltaminen kun jotain tapahtuu vs miten varmistetaan, että 

sama ei tapahdu uudestaan

→ tuottaako prosessi arvoa rahalle?
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Arvoa rahalle?

Nykymallin hyödyt
• Sitoutuminen tavoitteisiin toteuttajapuolella voi olla ”parempaa”
• Ei tule mahdottomia tavoitteita
• Voidaan kehittää uusia mittareita (vaatisi erilaista johtamista / vaiheistamista)

Nykymallin haasteet
• ATA-bonukset osin päällekkäisiä kaupallisen mallin kannustimen kanssa → vivuttaa samaa asiaa
• Vie osan hintakilpailua ”piiloon” KAS-/TAS-vaiheeseen vs palkkio tarjousvaiheessa
• Neuvottelut korvattavia kustannuksia, maksetaan vastakkainasetteluvaiheesta
• Tavoitteet eivät usein johda mittareihin / mittarit ”ohi” tavoitteen

21.12.2022 [Etunimi Sukunimi]37Ville Alajoki IPT4-työpaja 1.12.2022



Jatkossa ??

• ATA:t tarjouspyynnössä (pääosin) lukittu

– Ei neuvotella, valmiit ATA:t asteikkoinen tai

– Esim 20 % vapautta sopia KAS-vaiheessa / asteikko KAS-vaiheessa tms tai

– Työpajavaiheessa lukitaan loput (tasapuolisuus vs joka tapauksessa niistä nykyisin käytävä neuvottelu vie 
osan ansainnasta ulos kilpailusta) tai

– Työpajavaiheessa ATA:t kilpailutetaan koottuun palkkiotarjoukseen jollain painoarvolla tai

– Joku muu

• Ei ATA-mittareita

– Tavoitekustannuksen alituksen jakaminen kannustaa tehokkaaseen työskentelyyn

– Referenssi huonosti hoidetusta hankkeesta samalla lailla näkyy jatkossa kuin YSE-maailmassa

→ Valmisteluvaiheen muodostaminen / vahvistaminen (”front end” –vaihe)
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Ryhmäpohdinta 

21.12.2022IPT4-hanke 2022-25

• Valitkaa ryhmälle puheenjohtaja ja kirjuri

• Puheenjohtaja huolehtii, että jokainen pääsee ääneen 

ja huolehtii ajankulusta

• Kirjuri avaa Mentin ja kiteyttää ryhmän vastaukset –

HUOM! Kirjatkaa vastauksen eteen numero, mihin 

kysymykseen vastaatte

• Keskustelkaa ryhmissä:

1. Mitä ajatuksia avaintulosalueista & ATA-

mittareista ja niiden kytkeytymisestä tilaajan 

tavoitteisiin heräsi?

2. Miten hankkeen arvontuottoa ja tilaajan 

tahtotilan toteutumista hankkeessa voisi 

varmistaa ja parantaa? 

menti.com 
koodi

6464 2917
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Oman organisaation 
kulttuurikysely
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Oman organisaation 
kulttuurikysely: nykytila
– valitse alakohtien keskinäinen järjestys

mukaillen OCAI-kyselyä Organization Culture Assessment Inquiry 
© Kim Cameron and Robert Quinn

21.12.2022IPT4-hanke 2022-25

Kyselyssä arvioidaan, miten osa-alueet

1. Organisaation ominaispiirteet

2. Johtajuus organisaatiossa

3. Työntekijöiden hallinta

4. Organisaatiota sisäisesti yhdistävä voima

5. Strategiset painotukset

6. Menestyksen mittarit

toteutuvat omassa organisaatiossa, yksikössä tai tiimissä.  

menti.com 
koodi

8418 0796



Vahva organisaatiokulttuuri 
syö strategian aamupalaksi 
Ville Teräväinen, YIT Oyj



(Rakennusalan) 
Yrityskulttuurista
Ville Teräväinen, TkT

Johtaja, Investoinnit ja riskienhallinta

30.11.2022



Mitä yrityskulttuuri on?

• ”Yrityskulttuuri on kaikkea sitä, mitä tapahtuu, kun 
kukaan ei ole katsomassa”.

• Yrityksen jokainen työntekijä on siis vastuussa 
kulttuurista ja sen kehittymisestä.

• Erityisesti johdon rooli on toimia esimerkkinä ja 
puuttua kulttuurin vastaiseen toimintaan.

• Ymmärtäessään yrityskulttuurin konseptin, ihminen 
on kykeneväisempi havainnoimaan sitä ympärillään 
ja sitä kautta, jopa kyseenalaistamaan nykyistä 
tapaa tehdä asioita.

• Yrityskulttuurin kehittämisen yksi keskeisin haaste 
on se, että organisaatio itse tulee kulttuurin 
perusolettamuksille sokeaksi.  

• ”Näin on aina ennenkin tehty”

• Organisaatiokulttuuri on systeemi. →
Organisaatiokulttuurimuutos on systeeminen 
muutos. Asioita on muutettava yhtäaikaisesti 
monella tasolla. 

1.

Ilmentymät

a) Tuotteet

b) Käyttäytyminen

2. Arvot

Eivät havaittavissa. Ovat 

ymmärrettävissä 

selvittämällä, miksi ihmiset 

toimivat niin kuin toimivat.

3. Perusolettamukset

Pääosin tiedostamattomia ryhmän 

jäsenille. Luovat kulttuurin syvimmän 

perustan ja vahvasti jaettu ryhmän 

kesken.

Ulospäin näkyvät

Sisälle päin 

näkyvät / 

näkymättömät

Rakenteet

Prosessit

Toimintatavat

Rituaalit, symbolit

Sankarit, traditiot

Arvot, visio

Strategia, tavoitteet

Ymmärrys, ajattelu

Tunteet

Maailmankuva

Olettamukset

Ajattelutapa

Ideologia

Konsensus

Muokattu lähteestä: Yrityskulttuuri on kuningas, Luukka P. 2019Ville Teräväinen  IPT4-työpaja 1.12.2022



Voiko yrityskulttuuria mitata?

• OCAI (Organizational Culture Assessment 
Instrument) on laajasti käytetty ja yleisesti hyväksytty 
organisaatiokulttuurin mittaamisen työkalu. Tulokset 
esitetään CVF-mallin (Competing Values Framework) 
kautta.

• OCAI –kysely on rakennusalan 
organisaatiokulttuuritutkimuksissa eniten käytetty 
organisaatiokulttuurin profiloinnin työkalu. OCAI 
perustuu 24 väittämään, joihin vastaaja vastaa oman 
organisaationsa kulttuurin nykytilaa arvioiden ja 
vastaavasti toivetilaa, jollaiseksi hän toivoisi kulttuurin 
muuttuvan.

• Rakennusprojektien osapuolten 
organisaatiokulttuurien ymmärtäminen on osa 
menestyksekästä projektin johtamista (Fellow et al. 
2007).

• Itseohjautuvuuden lisääminen yrityksessä ja 
projekteilla nostaa väitöstutkimukseni mukaan 
rakentamisen tehokkuutta, joka johtaa parempaan 
laatuun ja taloudellisiin tuloksiin.

”Yhteistyö” ”Luovuus”

”Kontrolli” ”Kilpailu”

U
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Ville Teräväinen  IPT4-työpaja 1.12.2022



Esimerkki: tee OCAI –testi itse (15 min)

• Home | OCAI online (ocai-online.com)

• Tai googlaa ”free ocai” ja valitse:

49

https://www.ocai-online.com/


Projektikulttuurin muodostumisen haasteet

• Projektikulttuurin muodostamisen suurimpia 
haasteita on projektin rajallinen elinkaari. Miten 
muodostaa me-henki projektille?

• Perinteiset urakointimallit ovat edelleen yleisiä ja 
tilaajan vaikutus projektikulttuurin 
muokkaamiseen on rajallinen. Sopimustekniikalla 
voidaan luoda edellytyksiä oikeanlaisen kulttuurin 
muodostumiselle → Insentiivit ja motivaatio.

• Uusien avainpelureiden (esim. pääurakoitsija ja 
aliurakoitsijat) liittyminen projektiin kesken 
projektin elinkaaren.

• Projekteilla on aina dominoivia ”emokulttuureja”, 
esim. pääurakoitsija tai vahva tilaaja.

• Kenen prosessit ohjaavat?

• Projektiorganisaatioiden ainutkertaisuus estää 
kulttuurin muodostumista.

• ”Kulttuuri on menestyksen perintöä” -Edgar H. Schein

• Isot projektit: rekrytointi ja koulutus äärimmäisen 
teknispainotteista -> Tekninen osaaminen ja 
tekniset henkilöreferenssit ohjaavat vahvasti.

• Kulttuuri on aina systeeminen. Projektikulttuuri ei 
ole irrallinen kokonaisuus.

Project culture within construction projects: a literature review. Zuo, J. & Zillante, G. 2005.
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Projektikulttuurin merkitys: vahva vs. heikko kulttuuri

51 Lähde: Teräväinen, 2018 (3)



Esimerkki: Tuotanto vs. Suunnittelu

Lähde: Teräväinen, 2018 (2)52

Joustavuus ja valinnan vapaus

Pysyvyys ja kontrolli

U
lk

o
in

e
n

 fo
k
u

s
 ja

 e
rila

is
tu

m
in

e
nS

is
ä

in
e

n
 f
o

k
u

s
 j
a

 i
n

te
g

ra
a

ti
o

Markkina
Hierarkia

AdhokratiaKlaani

Joustavuus ja valinnan vapaus

Pysyvyys ja kontrolli

U
lk

o
in

e
n

 fo
k
u

s
 ja

 e
rila

is
tu

m
in

e
nS

is
ä

in
e

n
 f
o

k
u

s
 j
a

 i
n

te
g

ra
a

ti
o

Markkina
Hierarkia

AdhokratiaKlaani



Itseohjautuvuudesta
• Itseohjautuvuuden käsite on monesti väärinymmärretty ja erityisesti suurissa yrityksissä tulee jatkossakin 

olemaan byrokratiaa ja virallinen struktuuri sekä politiikat. Kyse on oikean tason löytämisestä! 
Itseohjautuva organisaatio vaatii erityisesti selkeän toimintamallin ja prosessit, jotta aikaa jää 
itseohjautuvuudelle.

• Itseohjautuvuuden knopit (muokattu lähteestä: Luukka, 2019):

1. Organisaation jäsenten tulee keskenään ymmärtää itseohjautuvuuden merkitys omassa 
organisaatiossaan.

2. Itseohjautuvuuden lisääminen olemassa olevassa yrityksessä on vaikeaa. Kyse on vuosien ja 
vuosien prosessista, jota pystyy vauhdittamaan oikealla kulttuurillisella johtamisella, esim. 
palkkaamalla uutta kulttuuria edustavia henkilöitä.

3. Ilman luottamusta ei synny itseohjautuvuutta. PISTE!

4. Johtajien ja esihenkilöiden on osattava luopua vallasta. Modernin johtajan tärkein tehtävä ei ole 
päätöksenteko, vaan työntekijöiden valmentaminen ja ymmärryttäminen, jotta työntekijät osaavat 
tehdä itse oikeat päätökset.

5. Tieto kuuluu kaikille. Itseohjautuvuus vaatii läpinäkyvää tietoa! Työntekijä ei voi tehdä oikeaa 
päätöstä, jos hänellä ei ole kaikkea relevanttia tietoa. 

6. Aloita valmentamalla organisaatiota! Ymmärrys on avain jatkokehitykseen. Kulttuurin aktiivinen 
johtaminen korostuu.

7. Salli kokeilevampi kulttuuri. Salli myös epäonnistumiset! 

8. Muutos vaatii että jokin muuttuu! Kulttuurillinen muutos on sitä että tehdään asioita jotka tukevat 
uutta kulttuuria, ja vähemmän niitä asioita jotka ovat sen vastaisia. Simple as that!

9. Tavoiteltava muutos vaatii johtamista ja koviakin päätöksiä. Tämä tarkoittaa usein sitä että 
muutoksen myötä menetetään hyviäkin tekijöitä.

10. Itseohjautuvuus vaatii johtajilta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä paljon! Monesti itseohjautuvuuden 
lisääntymisen hidaste onkin se, että organisaatiossa ei ole kykyä tai halua tehdä itsenäisiä 
päätöksiä! Itseohjautuvuus ei sovi kaikille ja tietyn tason struktuuri on säilytettävä. Kyse on 
oikean tason löytämisestä!

Ville Teräväinen  IPT4-työpaja 1.12.2022
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