Johtaminen

Vuorovaikutus ja luottamus
ovat voimaa projektitiimeissä
Teksti: Outi Impivaara

“Ei projektin johtamisessa mitään ihmisten johtamisen
taitoja tarvita, riittää, että hallitsee prosessin!”

T

uon lauseen kuulin erään organisaation projektipäälliköltä valmennuksen yhteydessä. Hän oli oikeasti sitä mieltä,
että ihmisten erilaisuuden hyväksyminen tai vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen on nyt vaan sellaista turhaa
hömppää, jota ei ammattimaisessa asiantuntijaorganisaatiossa
tarvita.
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Samaan aikaan hänen organisaatiossaan projektit myöhästyvät,
etukäteen määriteltyjä tuloksia ei saavuteta, asiakastyytyväisyys
on heikko ja organisaation sisällä oli voimakas negatiivinen taisteluhenki päällä. Lisäksi epäluottamus johtoa kohtaan tuntui kasvavan koko ajan. Autoritäärinen johtamiskulttuuri oli saanut vallan ja
tulokset olivat sen mukaiset.

Mikä sitten neuvoksi, jotta tilanne saataisiin taas
haltuun ja tuloksia parannettua?

Projektipäälliköt mukaan heti alussa
Aloitetaan ihan perusteista. Onko projektipäällikölle
selvää, mitkä ovat projektin konkreettiset tavoitteet?
Usein ensimmäiset haasteet ilmenevät jo siinä, miten
yhteistyö toimii myynnin ja projektien välillä. Vastaava
tiedonkulun katkos on projektin päättymisen yhteydessä, kun pitäisi varmistaa, että projektin tuotokset
saadaan toimitettua asiakkaalle ja tuotanto käynnistettyä. Kenen tulisi vastata tiedonkulusta ja ymmärryksen siirtymisestä eri vaiheiden välillä?
Hyvin menneissä hankkeissa projektipäällikkö on
mukana jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhdessä myynnin kanssa. Näin hän pääsee mukaan keskusteluihin ja voi oikeasti ymmärtää myös asiakkaan
tarpeet ja vaatimukset kyseiselle projektille. Kun vuorovaikutusta rakennetaan järjestelmällisesti mahdollisimman aikaisin, ihmisten välille syntyy ihan erilainen
luottamus sekä tapa toimia ja kommunikoida. Vaikeinta on niissä hankkeissa, joissa sekä asiakkaan että toimittajan projektipäälliköt tulevat peliin mukaan vasta
sitten, kun allekirjoitukset sopimuksiin on saatu.

Projektipäällikkö päättää
toimintakulttuurin

Autoritäärinen

Vastuullinen

Luottamuksen taso

Alhainen luottamus

Korkea luottamus
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Kuva 1. Luottamus ja kulttuuri

ta omassa työssään. Turhaan ei sanota, että kaikki ongelmat organisaatioissa
ovat johtamisongelmia ja niistä yli 90 % on kommunikaatioon ja viestintään liittyviä ongelmia.

Paljon palautetta matkan varrella
Projektin johtaminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta vaatii kovaa työtä. Se
edellyttää, että projektipäällikkö välittää ja on kiinnostunut projektin lopputuloksesta sekä siinä mukana olevista ihmisistä. Ihmiset tarvitsevat paljon palautetta matkan varrella. Varaa itsellesi aikaa keskustella ihmisten kanssa. Anna

Toinen projektin onnistumisen osa-alue liittyy projektipäällikön kykyyn ja rohkeuteen johtaa kokonaisuutta.
Suostuuko hän ottamaan vastuun kokonaisuudesta ja
johtamaan sekä omaa, asiakkaan, että mahdollisten
alihankkijoiden toimintaa. Mutta eihän projektipäälliköllä ole siihen oikeuttavaa asemavaltaa! No, ei olekaan, mutta jos hän haluaa oikeasti johtaa kokonaisuutta, niin hän kyllä löytää keinot. Projektipäällikön
tulee luottaa itseensä sekä projektissa mukana oleviin
ihmisiin, jotta tiimin sisällä kyetään käsittelemään kaikki
ilmaantuvat ongelmat ja ideat avoimesti ja rehellisesti.
Projektipäällikkö päättää aina siitä minkälainen on
hänen vastuullaan olevan projektin toimintakulttuuri.
Kun halu johtaa on olemassa, se näkyy hänen toiminnassaan ja tekemisessään. Hän johtaa koko organisaatiota omalla esimerkillään. Jos hän on motivoitunut
työhönsä ja innostunut hankkeen tuomista mahdollisuuksista omalle sekä asiakkaan organisaatiolle, hänen on helpompi motivoida mukana olevia ihmisiä tekemään onnistumisen kannalta tärkeitä asioita.

Koko tiimille ymmärrys kokonaisuudesta
ja omasta roolista
Projektipäällikkö vastaa siitä, että koko projektiryhmä
tietää, mitä tässä hankkeessa ollaan yhdessä tekemässä ja miksi. Hänen tulee huolehtia, että jokainen
mukana oleva henkilö ymmärtää oman roolinsa ja
vastuualueensa hankkeessa. On sovittava myös, miten
projektin tilanne, tehdyt tunnit, valmiina olevat osaalueet ja vielä keskeneräiset työt raportoidaan, mihin
tiedot raportoidaan ja mihin mennessä.
Hyvin usein yksinkertaiset, projektin johtamisen
kannalta merkittävät, asiat jäävät eri tiimeissä sopimatta. Ihmiset eivät tiedä mitä heiltä odotetaan, miten
heidän tekemistään mitataan ja ovatko he onnistunei-
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Kuva 2. Tiimin sisäinen luottamus
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Tutustukaa toisiinne

Yksimielisyyden
teeskenteleminen

Konfliktien pelko

heille mahdollisuus tuoda esille omat näkemyksensä
siitä, missä olette onnistuneet, missä olisi korjattavaa
tai kehitettävää. Miettikää vaihtoehtoja ja ratkaisuja
yhdessä; mitä voisimme tehdä jatkossa toisin, jotta
varmistaisimme tavoitteiden toteutumisen.
Kun ihmiset kokevat, että heihin ja heidän näkemyksiinsä luotetaan ja heitä kuullaan hankkeen aikana, niin he myös sitoutuvat nopeammin yhteisiin
tavoitteisiin. Sitoutuneet ihmiset ottavat myös vastuuta kokonaisuudesta, he ovat valmiita auttamaan
toisia onnistumaan riippumatta siitä onko kyseessä
oman tiimin edustaja vai asiakas tai yhteistyökumppani. He pitävät silmänsä ja korvansa avoinna ja
tuovat huolen aiheensa sekä ideansa nopeasti muun
tiimin käsittelyyn, jotta koko ajan voitaisiin hakea parempia toimintatapoja ja ratkaisuja.

Muodollinen
vuorovaikutus
Ei avoimuutta
virheille ja
heikkouksille

Yllättäen ne tiimit, joissa on vahva luottamus tiimin
jäsenten kesken ja joissa hyväksytään myös ihmisten
erilaisuus, saavat parhaita tuloksia aikaiseksi. Ja nuo
tulokset ovat yleensä sellaisia, joista voidaan olla
myös ylpeitä.
Panosta vahvasti oman tiimisi luottamuksen ja
yhteistyön kehittämiseen. Tutustukaa toisiinne, oppikaa ymmärtämään toistenne erilaisuutta sekä
luontaisia henkilökohtaisia vahvuuksia ja hyödyntäkää niitä tiimissänne. Kun tiimissä mukana olevat
arvostavat omaa osaamistaan ja tekemäänsä työtä,
se näkyy myös toisten osaamisen ja ajan käytön arvostuksena.

Huolehdi siis siitä, että heti muutoshankkeen tai projektin alussa käytte koko projektitiimin kanssa läpi edes seuraavat asiat:
1. Mitä olemme yhdessä tekemässä?
- Mikä on tavoitteemme tässä hankkeessa ja onko asiakkaalla sama ymmärrys tavoitteesta?
2. Miksi tämän saavuttaminen on tärkeää?
- Hankkeen merkitys meidän organisaatiollemme sekä asiakkaan liiketoiminnalle.
- Miksi minun tulisi ryhtyä tähän? Mitä hyötyä tästä on jokaiselle hankkeessa mukana olevalle?
3. Mihin mennessä tämän tulee olla valmis?
- Aikataulut ja tarkistuspisteet on sovittava niin, että koko projektitiimi, myös asiakas, ne tietää!
4. Kuka vastaa ja mistä?
- Mitkä asiat ovat asiakkaan vastuulla, meidän vastuullamme tai alihankkijoiden vastuulla?
5. Miten?
- Miten toteutamme tämän, karkea projektisuunnitelma?
- Miten mittaamme onnistumistamme? Onko kaikilla yhteinen ymmärrys siitä, milloin mikäkin osa-alue on valmis?
- Miten viestitämme ja kommunikoimme projektin aikana? Yhteiset palaverit, viestintäsuunnitelmat, kriisitilanteet, projektin sisäinen
viestintä ja viestintä organisaatioiden sisällä, jne.
- Miten käsittelemme projektin aikana tulevat tilanteet? Muutostarpeet, yllätykset, uudet ideat, ym.

Outi Impivaara on valmentaja ja toimitusjohtaja Oicon Oy:ssä. Hän on toiminut yritysjohdon, esimiesten
ja henkilökunnan valmentajana jo vuodesta 2003
saakka. Sitä ennen hän oli ICT -toimialalla projektipäällikkönä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä
kehityshankkeissa eri maissa.
Viime aikoina hän on erityisesti keskittynyt ihmisten
erilaisuuteen sekä siihen liittyvään johtamisen vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
Lisätietoja esim. täältä www.kommunikaatio.fi

Ihmiset haluavat auttaa toisiaan onnistumaan
työssään ja ovat valmiita käymään keskusteluja sekä
tarvittaessa haastamaan nykyistä tekemistä. Heillä on
aina tavoitteena parempien tulosten aikaansaaminen
ja kokonaisuuden kehittäminen. He ymmärtävät myös,
että hyviä tuloksia ei voi saavuttaa yksin vaan ainoastaan hyvällä yhteistyöllä, jossa luottamus ja hyvät
viestintätaidot ovat merkittävässä roolissa.
Voimia, iloa sekä parempaa yhteistyötä tiimillesi!

VUODEN PROJEKTI 2016

OSALLISTU KILPAILUUN:

Saitko vaativan projektisi onnistuneesti satamaan?
Osasitko kannustaa ja ohjata tiimisi vaikeuksien kautta
voittoon? Oliko projektinne innovatiivinen? Sinulla
saattaa olla salkussasi ainekset Vuoden projektiksi.

Projektiyhdistys ry järjestää yhdessä muiden
kumppanien kanssa kaikille projektialan ammattilaisille
avoimen Vuoden Projekti -kilpailun. Hakuaika 1.4.-31.8.2016.

FINALISTEILLE
NÄKYVYYTTÄ MEDIASSA

FINALISTEILLE VAPAALIPPU
VUODEN 2016 PROJEKTIPÄIVILLE

VOITTAJALLE 2000 EURON STIPENDI
PROJEKTIAMMATIN KEHITTÄMISEEN

ILMOITTAUDU MUKAAN KILPAILUUN

FINAALI

Hakuaika 1.4.-31.8.2016. Hakuajan päätyttyä kilpailun tuomaristo valitsee
kolme finalistia, joilta pyydetään tarvittaessa lisätietoja projektista.

1.11.2016 Projektipäivillä
Helsingin Messukeskuksessa

> Täytä hakemus osoitteessa www.pry.fi/toiminta/vuoden-projekti

Tuomaristossa ovat
mukana Projektiyhdistyksen
kumppaneista:

ILMIANNA
ONNISTUNUT
PROJEKTI!
Vinkkaa meille
esimerkillisestä
projektista
PROJEKTITOIMINTA
1/2016
info@pry.fi
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