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Projektisalkku
– strategisen johtamisen väline
Thinking Portfolio® on strategisen tason johtamisen käytännön työväline.
Salkunhallintamalli tukee liiketoimintalähtöistä, kokonaiskuvaan perustuvaa
suunnittelua ja päätöksentekoa.
Kehitystyön lähtökohtana ovat olleet projektityön ja sal
kunhallinnan kansainväliset viitekehykset kuten PRINCE2,
PMBOK, ABCD-projektimalli ja SAFe. Thinking Portfolio
hyödyntää lisäksi toimialariippumattomia liiketoiminnallis
ten hyötyjen ja kypsyyden määrittelymalleja.
Käyttöönottamalla Thinking Portfolion organisaatio saa
valmiudet nopeaan päätöksentekoon, ketterään muutos
hallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen sekä riskien analy
sointiin.

Thinking Portfolio on kehitetty hyödyntämällä viimeisintä
Web-teknologiaa. Selainpohjainen käyttöliittymä on intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Tekninen ratkaisu mahdollistaa erilaisten salkunhallinnan sovellusten toteuttamisen.
Tässä julkaisussa esitellään projektisalkkusovellus, joka on
tarkoitettu kehittämis- ja investointiprojektien strategisen
ja taktisen tason viestinnän, päätöksenteon ja johtamisen
välineeksi.

Thinking Portfolion visuaalinen esitystapa sekä selainpoh
jainen käyttöliittymä helpottavat sen omaksumista. Järjes
telmän käyttö ei edellytä teknisiä kursseja tai käsikirjoja.

Thinking Portfolion hyötyjä
Toimialariippumaton

Parantaa tiedolla johtamista
ja päätöksentekoa

Mukautuu jokaisen organisaation omiin toimintatapoihin

Yli 40+ salkkumallin
luontainen
kytkettävyys toisiinsa

Käyttäjämääräriippumaton
– kiinteällä hinnalla rajaton
käyttäjämäärä

Monipuolinen, visuaalinen raportointi – jo yli
800 eri raporttimallia

Mahdollistaa useiden
eri kieliversioiden yhtäaikaisen käytön

Helposti omaksuttava
selainkäyttöliittymä

Nopeasti
käyttöönotettava
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Salkunhallinta
– ideat, projektit ja omaisuus
Salkkujen käyttäminen johtamisen välineenä on kasvussa. Sen tarkoituksena
on tuoda johtamiseen ja päätöksentekoon johdonmukaisuutta,
tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Miksi salkunhallintaa tarvitaan?
Tehostaa
päätöksentekoa

Määrämuotoinen tapa kuvata
resursseja

Laajojen ja monitahoisten organisaatioiden johtamista vaikeuttavat asiakasvaatimusten ja -odotusten ristiriitaisuus,
tiedonkulun ongelmat ja osaajapula. Tuloksena on päällekkäisiä ja samoista resursseista kilpailevia hankkeita, joiden
ajoitusta tai sisältöä ei ole mitenkään optimoitu. Tekemisen linkki ydintoiminnon strategiaan on usein epäselvä.
Salkunhallinta on toimintamalli, joka yrittää vähentää
nopearytmisen ja moniulotteisen johtamisen ongelmia. Se
luo toiminnalle puitteet, jotka parhaimmillaan tehostavat
valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta (Kuva 1).
Salkunhallinta koostuu tiedosta, prosesseista ja rooleista.
Salkut ovat määrämuotoinen tapa kuvata resursseja ja
hankkeita, joilla organisaatio toteuttaa strategiaansa.
Johtamissalkkuja on kolmea päätyyppiä (Kuva 2):
1 - Omaisuus- tai resurssisalkku sisältää esim. sovelluksia, osaamista tai prosesseja, joita organisaatio on saanut
käyttöönsä kehittämishankkeilla ja investoimalla.
2 - Projektisalkku sisältää käynnistystä odottavia, käynnistyneitä ja valmistuneita hankkeita ja niihin kuuluvia
projekteja.
3 - Kehittämissalkku sisältää kuvaukset organisaation
tulevaisuuteen tähtäävistä kehittämisehdotuksista, ideoista
ja skenaarioista (esim. kehittämis-ohjelmat).
Salkut kytkeytyvät toisiinsa: Projektisalkkuun tulee perusteltuja projektiehdotuksia kehittämissalkusta. Projektisalkku tuottaa omaisuutta. Omaisuuden vanheneminen tai
huono suorituskyky saavat aikaan kehittämistarpeita jne.

Salkkujohtamisen periaate

Työkalu
riskienhallintaan

misesta. Tuotto voi olla esim. kustannussäästöä, tuottavuuden kasvua, uusien asiakkuuksien syntymistä tai liikevaihdon kasvua. Panostuksia ovat paitsi investoinnit, myös ajan
ja rahan käyttäminen mm. projektityöhön, koulutukseen,
käyttöönottoon ja ylläpitoon.
Projektiriskejä on monia, mutta myös olemassa olevaan
omaisuuteen liittyy riskejä, esimerkiksi ICT-sovellusten
tai järjestelmien skaalautuvuus liiketoiminnan kasvussa tai
supistumisessa.

Salkkujen kytkentä strategiaan ja
arkkitehtuuriin
Salkut kytkeytyvät organisaation strategiaan kriteerien ja
luokitusten kautta. Johto määrittää strategian menestystekijät ja avaintulokset, jotka se kuvaa salkkuihin erilaisina
kriteereinä. Kriteerit arvottavat idean, projektin tai sovelluksen strategiasta käsin.
Salkuissa on tärkeää tunnistaa hankkeen tai omaisuuden
vastaavuus liiketoiminta-, tieto-, sovellus- ja teknologia-arkkitehtuuriin. Esimerkiksi tietty uusi asiakkuustietojärjestelmä voisi tukea hyvin organisaation strategiaa,
mutta se saattaisi olla ristiriidassa nykyisen sovellus- ja
teknologia-arkkitehtuurin kanssa.

Salkunhallinnan menestystekijät
Salkunhallinnan käyttöönotto voi olla projekti, mutta sen
saaminen osaksi organisaation arkea vaatii määrätietoista
sitoutumista ja omaa esimerkkiä johdolta. Salkunhallinta
on liitettävä osaksi organisaation johtamista, esimerkiksi
johtoryhmätyöskentelyä.

Salkkujohtamisessa on yksinkertaisimmillaan kysymys
tuoton, panostusten ja riskien hallinnasta ja tasapainotta© Thinking Portfolio
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Kehittämistä
Manage johdetaan
strategically
strategiatavoitteiden
mukaisesti

Johdetaan
kokonaisuutena
Manage
the totality

Arvotetaan
yhdenmukaisin
Evaluate using
consistent
kriteerein
criteria

Kuva 1. Salkunhallinnan periaatteet

Organisaation kypsyystasolla on merkitystä salkunhallinnan onnistumiselle. Jos johtamisessa tai projektitoiminnassa on merkittäviä puutteita, salkunhallinta jää ilman perustaa. Salkuista ei ole hyötyä, jos organisaatiolta puuttuu
kyky toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Salkunhallinta vaatii tuekseen työvälineitä.Välineet eivät
tässäkään tapauksessa ole ratkaisu, vaan ne tukevat ajattelutavan muutosta.

Liiketoimintastrategia
Esimerkiksi

Thinking Portfolio
Monisalkkuympäristö HUB
Liiketoimintastrategia

Esimerkiksi

Esimerkiksi
Tuotehallintasalkku

Thinking Portfolio Monisalkkuympäristö HUB

Esimerkiksi
Strategiasalkku

Sovellussalkku
Tuotehallintasalkku
Palvelusalkku
Sovellussalkku
Rekisterisalkku
Palvelusalkku
Prosessisalkku
Rekisterisalkku
Sustainability-salkku
Prosessisalkku
Asiakkuussalkku
Sustainability-salkku
Compliance-salkku
Asiakkuussalkku
Compliance-salkku

Strategiasalkku

Omaisuussalkku

Projektisalkku

Kehittämissalkku

NPD / R&D
-salkku

Omaisuussalkku

Projektisalkku

Kehittämissalkku

NPD / R&D
-salkku

Infrastruktuuri,
sovellukset, palvelut,
ihmiset, prosessit
Infrastruktuuri,
sovellukset, palvelut,
ihmiset, prosessit
Nykyhetki

Toiminnan kehittäminen
ja investointiprojektit,
ketterät projektit
Toiminnan kehittäminen
ja investointiprojektit,
ketterät projektit
Lähitulevaisuus

Nykyhetki

Lähitulevaisuus
Jatkuva
kehittäminen

Tutkimukset, ideat,
skenaariot
Tutkimukset, ideat,
skenaariot

Riskisalkku
Riskisalkku

Pitkä tähtäin
Pitkä tähtäin

Jatkuva kehittäminen

Kuva 2. Erilaiset salkut ja niiden kytkeytyminen Monisalkkuympäristö HUB-malliin

Thinking Portfolio Monisalkkuympäristö HUB tarkoittaa useamman
salkun hyödyntämistä viestinnässä ja päätöksenteossa. HUB mahdollistaa huomattavasti monipuolisemman käyttäjähallinnan ja tehostaa
useampien salkkujen käyttöönottoa ja käyttöä.

© Thinking Portfolio
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Thinking Portfolio® Monisalkkuympäristö
– ytimessä keskistetty käyttäjähallinta, resurssisuunnittelu ja tehtävähallinta
Keskitetty
tehtävänhallinta
(Kanban)

Keskitetty
käyttäjähallinta

Keskitetty
resurssisuunnittelu

Keskitetty
riskienhallinta

HUB
Keskitetty
raportointi ja
priorisointi

Keskitetty
tuntikirjaus

Projektisalkku

Riskisalkku

Investointisalkku

NPD-salkku

R&D-salkku

Sovellus- ja
teknologiasalkku

Kehityssalkku

Palvelusalkku

Asiakkuussalkku

Monisalkkuympäristö HUB -hyödyt
Tehostaa useampien
salkkujen käyttöönottoa

Monipuolisempi
käyttäjähallinta

Kytkettyä riskienhallintaa salkkujen välillä

+

+
+
+
+

+
+

+

Yksi tietokanta, useiden salkkujen tietomallin kytkeytyminen
toisiinsa
Hyödyntää jo käytössä olevia
elementtejä kuten käyttäjähallintaa

Monipuoliset raportointimahdollisuudet
+
+

Mahdollistaa raportoinnin yli
salkkurajojen
Tuottaa syvällisempää tilannekuvaa

© Thinking Portfolio

Kyvykkyyksien kuvaus
Kuormitus
Resursointi
Osaamisen kuvaaminen

Resurssisuunnittelu, resursoinnin hyväksyntä
+
+
+
+

Kokonaisresursointi kaikkien
salkkujen osalta
Resursoinnin läpinäkyvyys
Mahdollisuus varata aikaa
linjatyölle
Tuntikirjaukset yhteen paikkaa
kaikkien salkkujen osalta

Eri salkkujen riskianalyysit
Riskien tarkastelu yli salkkurajojen

Eri salkkujen käyttäjähallinta pääkäyttäjälle
+
+

Tehostaa käyttöoikeuksien
hallintaa
Loppukäyttäjälle mahdollisuus
täydentää omia tietojaan

Tehtävienhallinta tuo
tehokkuutta seurantaan
+

Käyttäjälle parempi läpinäkyvyys määriteltyihin tehtäviin yli
salkkurajojen
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Monisalkkuympäristö HUB
Thinking Portfolion HUB-alusta mahdollistaa useampien
salkkujen tietomallien entistä tiiviimmän yhteenkytkemisen samassa tietokannassa. Thinking Portfolion HUBin
ytimessä on resurssisalkun avulla toteutettu keskitetty
käyttäjähallinta, joka voidaan parametroida huomattavasti
aiempaa monipuolisemmin. Myös uusien salkkujen käyttöönotto ja käyttö tehostuvat. Thinking Portfolio HUB
tarjoaa seuraavia hyötyjä:
+
+
+
+
+
+
+
+

Tekee loppukäyttäjän osaamisen läpinäkyväksi
Keskitetty ja yksinkertainen käyttäjähallinta useille eri
salkuille
Keskitetty ja helppo näkyvyys resurssisuunnitteluun
läpi eri salkkujen
Kokonaisresursointi kaikkiin salkkuihin (projektit,
poissaolot, lomat)
Kehitys- ja palautekeskusteluprosessin tukeminen
Lista-arvojen helpompi hallinta
Esim. keskitetty Kanban-näkymä, johon nostetaan
tehtäviä käytössä olevista eri salkuista
Salkun kielisyyden valinta, esim. suomi, englanti, ruotsi,
saksa, hollanti

Pääkäyttäjän näkökulma
+

Käyttäjähallinta siirtyy nykyisen hallintakäyttöliittymän alta omaan helppokäyttöiseen salkkuunsa

Käyttäjän näkökulma
+
+

Tuntikirjaukset voidaan tehdä yhden salkun kautta
myös organisaation muihin salkkuihin
Kanban-tehtävienhallinnan raportointi omassa henkilökohtaisessa MyKanbanissa – käyttäjä löytää helposti
kaikki eri salkuissa määritellyt tehtävänsä yhdestä
paikasta.

HUB-kokonaisuus sisältää tällöin seuraavat ominaisuudet:
+
+

Laajennetun tietomallin käyttäjähallinta
Muut laajennukset toteutetaan muutostöinä (esim.
kyvykkyys- ja osaamistakartat, Dashboards, mittarit)

Uudistunut käyttäjähallinta
Uusi käyttäjähallinta perustuu Thinking Portfolio
HUB-alustaan. Aiemmin salkun käyttäjähallintaan on
päässyt erillisen hallintakäyttöliittymän kautta. Esimerkiksi
käyttäjätunnuksen muokkaaminen on tehty tätä kautta.
Uudistetussa alustassa käyttäjätiedot ovat helposti saatavilla omassa salkussaan, jossa tietoja myös keskitetysti
hallitaan.

Uudet mahdollisuudet
Kun käyttäjät ovat omassa salkussaan, voidaan käyttöön
ottaa laajempi salkkumalli. Silloin tietomallia voidaan
muokata joustavasti tarpeen mukaan. Käyttäjille voidaan
määritellä mm. osaamisalueet. Näkymät ovat tarpeen
mukaan täysin parametroitavissa. Esimerkiksi:
+
+
+

Osaamisen hallinta: käyttäjän etsiminen osaamisalueen perusteella
Tarkemmat yhteystiedot
Resursointi yhdessä salkussa – muissa salkuissa hyödynnetään resursointisalkun tietoja

© Thinking Portfolio

Kuva 3. Uudistuneen
käyttäjähallinnan näkymiä: käyttäjäluettelo,
perustiedot, toiminnot,
käyttöoikeudet ja osaamiskartta.
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Projektisalkun avaintoiminnallisuudet
– navigaatio, suodatustoiminnallisuudet, projektikortit ja -panelit
Thinking Portfolion projektisalkulla organisaatio saa valmiudet nopeaan
päätöksentekoon, ketterään muutoshallintaan, liiketoimintalähtöisyyteen
sekä riskien analysointiin. Thinking Portfolion visuaalinen esitystapa sekä
selainpohjainen käyttöliittymä helpottavat sen omaksumista. Järjestelmän
käyttö ei edellytä teknisiä kursseja tai käsikirjoja.
Projektisalkku tehostaa organisaation projektihallintaa –
Se mahdollistaa käynnistyneiden, käynnistystä odottavien
ja valmistuneiden projektien ylläpitämisen ja hallinnan
yhdessä paikassa. Projektien priorisointi onnistuu salkussa
vaivattomasti valituin kriteerien tai resurssien mukaan.
Thinking Portfolio mahdollistaa viestinnän ja raportoinnin

projektien etenemisestä läpinäkyvästi ja tehokkaasti koko
organisaation kesken ja räätälöitävät Dashboard-näkymät
nopeuttavat seurantaa. Projektisalkun avulla voitte suunnitella ja seurata projektien aikataulutusta, budjetointia ja
ennusteita sekä hoitaa resurssien allokoinnin ja hallinnan.

Kuva 4. Projektisalkun käyttöliittymän peruskomponentteja

Navigaatio
Kaksitasoinen
valikkorakenne

Suodatustoiminallisuudet
Joustavat
suodatusominaisuudet

Projektikortit ja
panelit
Projektisivut koostuvat
paneleista jotka jäsentävät tiedon eri näkökulmista

© Thinking Portfolio
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Thinking Portfolio®
– projektisalkun päänäkymät

Salkun päänäkymät projektiluettelo, aikataulu, laatu

Projektiluettelo

Aika

Projektiluettelo on yleisnäkymä projektisalkkuun (Kuvat
yllä). Se näyttää projektit, joihin projektin käyttäjällä on
katselu- tai muokkausoikeus.Värikoodatut kentät osoittavat yhdellä silmäyksellä esimerkiksi projektit, joiden
aikataulu tai budjetti ovat ylittymässä.

Aikanäkymä on projektiluettelo, jonka jokaisella rivillä on
ao. projektin aikataulu janakaaviona. Projektin vaiheet ja
päätöspisteet erottuvat selvästi.

Otsikkorivi mahdollistaa luettelon järjestelyn tai suodatuksen valittujen kriteerien mukaisesti. Projektit järjestyvät esimerkiksi kriittisyyden tai budjetin koon mukaan
yhdellä klikkauksella. Käyttäjä pystyy lisäksi suodattamaan
näkyviin vain häntä kiinnostavat projektit usean yhtäaikaisen kriteerin mukaisesti.
Tehdyt valinnat ovat voimassa vaikka käyttäjä poistuisi
välillä sovelluksesta.
Salkkunäkymä voi olla myös hierarkkinen. Tällöin luettelossa näkyvät esim. hankkeet ja niiden alaisuudessa olevat
projektit.

Timesheet
Timesheet on henkilökohtainen, projektiin käytetyn työajan kirjaus- ja raportointinäkymä.

Tehtävä-Kanban
Kokoaan yhteen kaikki salkussa olevat tehtävät. Niitä voidaan tarkastella joko salkkutasoisesti tai sovelluskohtaisesti. Kanban ominaisuutta voi hyödyntää loistavasti myös
sovelluksien kehittämisen roadmapien ja eri elinkaaren
vaiheiden tehtävien hallinnointiin.

Laatu
Thinking Portfolion laatusivu kertoo värikoodien avulla
projekteista tallennetun tiedon statuksen:
•
•
•

Onko projektille määritelty tarvittavat tiedot, kuten
budjetti ja aikataulu?
Onko riskianalyysi tehty?
Minkä projektien tietoja ei ole päivitetty kuukauteen?

© Thinking Portfolio
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MyDashboard
MyDashboard tarjoaa henkilökohtaisen näkymän tärkeimpiin seurattaviin
raportteihin (Kuva 5). Eri tarpeisiin
voidaan laatia erillisiä raporttinäkymiä ja näin esimerkiksi projektipäällikkö voi luoda itselleen valmiiksi
näkymän ohjausryhmälle ja projektitiimille näytettävistä raporteista.
Pääkäyttäjä voi MyDashboardin avulla
laatia kaikille näkyviä raportointinäkymiä.
Dashboard-työpöytien hallinta on
monipuolistunut. Pääkäyttäjä voi nyt
julkaista kaikille näkyvän Dashboardin, josta käyttäjät voivat muokata
omiin tarpeisiin parhaiten sopivan,
vain itselle näkyvän version.

Kuva 3. MyDashboard-näkymä

© Thinking Portfolio
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Projektisivut ja panelit
– projektikohtaiset tiedot
Thinking Portfolion rakennusosia ovat ns. panelit. Niitä on luettelossamme
jo yli 800 erilaista. Seuraavassa on esimerkkejä usein käytetyistä panelieistä.
Resurssit

Riskit

Budjetti

Laskelmat

Tunnusluvut

Smart templates

Projektiriskit
Riskit-paneli (Kuva 6) mahdollistaa investointeihin ja kehityshankkeisiin liittyvien riskien nopean analyysin. Riskit
jäsentyvät hankkeen toteutumiseen liittyviin ja hankkeen
liiketoimintaan kohdistamiin riskeihin.
Tunnistamalla ja salkuttamalla toiminnalliset ja teknologiariskit voidaan määritellä projektisalkun projektien
riskitase, päättää hyväksyttävä liiketoiminnallinen riskitaso
ja arvioida helposti keskeytyksen tai tekemättä jättämisen
vaikutukset liiketoimintaan.

Projektiresurssit

Kuva 7. Vaiheistus ja aikataulu

Thinking Portfolio visualisoi hankkeiden eri vaiheissa
(Kuva 7) tarvitsemat avainresurssit sekä niiden kuormitusasteen määritellyissä hankkeissa. Tavoitteena on optimoida arvokkaiden resurssien käyttöä ja yhdistää oikea
osaaminen oikeaan vaiheeseen.
Salkun tasapainottaminen, tulevien hankkeiden ja projektien vaatimien resurssien ja käynnissä olevien aktiivisten
hankkeiden välillä on hyvän salkunhallinnan yksi tärkeimmistä tavoitteita. Thinking Portfolio havainnollistaa hankkeiden ja projektien optimaalisen vaiheistuksen suhteessa
käytettävissä oleviin resursseihin.
Tarvittavat kehityspanokset määritellään hankkeen tai
projektin laajuuden, henkilöstötarpeen ja ohjauksen
mukaan. Jos laskenta ulotetaan pidemmälle, loppuvuosien
luvut esitetään yhteenvetona viimeisessä sarakkeessa.

Kuva 6. Projektin riskitasomääritys

Päiväkirja
Päiväkirjapaneli on yksinkertainen tapa kirjata muistionomaisesti projektin historiatiedot, kuten kokousten
päätökset, projektissa tapahtuneet muutokset, tavoitteiden seurantatiedot (Kuva 8). Projektin päiväkirjaan saat
tallennettua muista välilehdistä tai paneleista tilannekuvia.
Projektiloki voi sisältää linkkejä esim. verkkosivuille tai
projektidokumentteihin.
Projektiloki tulostuu projektikirjan-dokumentteihin, kuten
kaikki muutkin paneleiden sisältämät tiedot.
Kuva 8. Projektipäiväkirja
© Thinking Portfolio
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Budjetti
Budgetti-paneli esittää projektin budjetin euromääräisenä
(Kuva 9 ja 10). Budjetti kirjataan projektin käynnistyttyä.
Se voi sisältää sekä henkilötyötä (oma työ, ostopalvelut)
sekä hankintoja/investointeja.
Projektipäällikkö päivittää toteutumatietoja esim. kuukausittain. Toteutuma kertoo todellisen tilanteen raportointihetkellä. Projektipäällikkö arvioi “liikennevaloilla” budjetin
toteutumisen raportointihetkestä projektin loppuun.

Kassavirtalaskelma on taulukkomainen esitys projektin
aikaisesta ja käyttövaiheen tuotoista ja kustannuksista
(Kuva 11). Esitetyt luvut ovat nykyarvoja.
Kassavirtalaskelmassa esitetään projektin käynnistymisestä alkaen viiden ensimmäisen vuoden kassavirta. Jos laskenta ulotetaan pidemmälle, loppuvuosien luvut esitetään
yhteenvetona viimeisessä sarakkeessa.

Taloudelliset laskelmat
Talous-panelit kuvaavat liiketoiminnallisen perustelun
kannattavuuslaskelmien informaatiota kuten
•
•
•
•
•
•

Kassavirtalaskelma
Diskonttokorko
Sisäinen korkokanta
Takaisinmaksuaika
Rahoitussuunnitelma
Kassavirtalaskelma
Kuva 9. Projektin budjetti, toteutuma ja ennuste

Kuva 10. Projektin budjettiseuranta kvartaaleittain

Kuva 11. Projektin business case -kassavirtalaskelma

© Thinking Portfolio
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Tunnusluvut
Liiketoiminnallinen perustelu tuottaa joukon
tunnuslukuja, jotka esitetään omassa panelissaan. Näitä ovat esimerkiksi sisäinen korkokanta ja takaisinmaksuaika.

•

Hyödyntämisen laajuus

•

Kehittämisen aste

•

Ennakoidut hyödyt ja toteuttamiskeinot

•

Vaikutukset kehittämisalueisiin

Hyödyntämisen laajuus

Rahoitussuunnitelma
Hankkeen tai projektin rahoitustilanne ja lyhyt
kuvaus rahoitussuunnitelmasta on esitettävissä
omassa paneliissään.

Laskelmat ja muut liitteet
Thinking Portfolio esittää talouslaskelmat yhteenvedonomaisina. Tarkempi erittely ja perustelu on yleensä erillisissä dokumenteissa esim.
Excel-taulukkoina. Linkit ao. liitteisiin kirjataan
dokumenttikenttään.

Liiketoiminnalliset vaikutukset

Hyödyntämisen laajuuden määrittelyssä lähtökohtana ovat yrityksen toiminnot ja niihin kytkeytyvät
prosessit. Toiminnot ja prosessit määritellään asiakkaan organisaation tarpeiden mukaisesti salkunhallinnan käyttöönottovaiheessa.

Kehittämisen aste
Kehittämisen asteen jäsennyksenä ovat näkemykset
siitä luodaanko hankkeella organisaatiolle jotain
uutta, laajennetaanko olemassa olevaa, vai onko
projektin tavoitteena korvata vanhaa. Kehittymisen mahdollisuudet liittyvät uuden liiketoiminnan
mahdollistamiseen, nykyisen kasvattamiseen tai
vahvistamiseen.

Thinking Portfolio Business View -panelit
jäsentävät liiketoiminnallista kohdennusta ja
panostuksia (Kuvat 12-14). Salkunnäkymässä
jäsennetään ja visualisoidaan mm.

Kuva 12. Hyötykartta
Kuva 13. Liiketoiminnalliset
tavoitteet

Kuva 14. Kytkentä prosesseihin

Kuva 15. Strategiset päämäärät
© Thinking Portfolio
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Liiketoimintaarkkitehtuurinmukaisuus
Ehdotettu ohjelma tai projekti voi saada aikaan
muutoksia liiketoiminta-arkkitehtuurissa tai se voi
tukea sitä (Kuva 16). Liiketoiminta-arkkitehtuuritarkastelu ottaa kantaa seuraaviin tasoihin:
•
•
•
•

Yritysarkkitehtuuri
Informaatioarkkitehtuuri
Sovellusarkkitehtuuri
Teknologia-arkkitehtuuri

Kuva 16. Projektin tulosten suhde arkkitehtuurinäkökulmiin

Toteutuskeinoina ja kehittämisen painopisteenä
voivat olla (Kuva 17):
•
•
•
•
•
•

Johtaminen
Prosessit
Osaaminen
Informaation hallinta
Teknologiaratkaisu
Tuotannolliset ratkaisut

Kuva 17. Projektin käyttämät toteutuskeinot

Vaikutukset
Vaikutukset kehitysalueisiin jäsentyvät organisaation määrittelemien strategisten tavoitteiden
mukaisesti (Kuva 18). Kehitysalueita voivat olla
esimerkiksi
•
•
•
•

Kannattavuus
Kasvu
Asiakastyytyväisyys
Prosessien tehokkuus

Kuva 18. Projektin strategisten tavoitteiden mukaisuus

Nimikentät
Nimikentistä avautuu ao. henkilön avatar ja sähköpostiosoite (Kuva 19).

Office-integraatio
Thinking Portfolioon on saatavissa Webdav-teknologiaan perustuva toiminto Office-dokumenttiliitteiden paikalliseen käsittelyyn ja tallennukseen
pilvipalveluumme.

Docu Templates
Docu Templatet ovat Office-dokumenttipohjia,
joita voi avata suoraan salkusta paikallista muokkausta varten.

© Thinking Portfolio
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Projektien priorisointi

Käyttöliittymä projektityypin mukaan

Projektien priorisointikriteerit vaihtelevat eri organisaatioissa. Thinking Portfolio mahdollistaa kriteeristön
kuvaamisen yhdessä näkymässä (Kuva 20).

Eri projektityypeille on mahdollista määritellä tyypin
mukaan määräytyviä lomakepohjia (esim. tuotekehitys
tai IT-kehitys). Samoin projektin tietoja kuvaavat panelit
voivat vaihtua projektityypin mukaan.

Arviointinäkymä muodostuu hyötyjen, panostusten ja
riskien mukaisista osioista. Jokaisessa osiossa on joukko
kriteereitä, joilla on määrätyt painoarvot. Käyttäjä määrittää kriteerikohtaisesti kuvattujen väittämien mukaan ao.
kriteerin arvon.
Thinking Portfolio laskee annettujen määritysten mukaan
projektille hyöty-riskiarvion. Päätöksentekijät voivat käyttää tätä arvioita projektien priorisoinnin lähtöhtana.

Kuva 21. Projektien priorisointi

Kuva 20. Arviointilomake
© Thinking Portfolio
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Thinking Portfolio® Timesheet
– resurssien käytön kirjaus ja raportointi
Thinking Portfolio Projektisalkku tarjoaa helppokäyttöisen ratkaisun
projektiin käytetyn ajan kirjaamiseaen.
Projektin toteutuneet tunnit syötetään havainnolliseen
tuntikorttiin (Kuva 22). Tuntien raportointinäkymää suunnitellessamme olemme tutkineet käyttäjien tarpeita ja
käyttöliittymän ergonomiavaatimuksia. Näkymä mahdollistaa tuntien kirjaamisen projekteittain ja tehtävälajeittain
viikkonäkymään.
Thinking Portfolio Mobiilituntikirjaus on Web-sovellus,
jolla käyttäjä kirjaa tuntinsa älypuhelimella.
Projektin tuntiraportointi visualisoi käyttäjälle viimeisen
viikon, kuukauden ja vuoden aikana eri projekteille syötetyt tunnit kätevällä tooltip-ikkunalla.
Pääkäyttäjällä on mahdollisuus ylläpitää tuntikirjauksen
tehtävälajeja. Tehtäviä voidaan kytkeä myös jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon tehtäviin. Tämä mahdollistaa henkilöiden työajan paremman seurannan ja ohjauksen.

Projektille kirjatut nimettyjen henkilöiden tunnit voidaan
raportoida lukuisilla eri raporteilla suoraan Thinking
Portfolio-projektisalkusta tai tarvittaessa siirtää Exceliin
jatkokäsiteltäväksi.
Projektin tuntiraportteja voidaan hyödyntää myös sisäisen
ja ulkoisen laskutuksen lähteenä ja toteutuneet tunnit
voidaan siirtää määrämuotoisesti asiakaskohtaisesti
parametroidulla liittymällä esimerkiksi taloushallinta- tai
laskutusjärjestelmään.
Projektin tuntikirjaukset voidaan Thinking Portfoliossa parametroida niin, että käyttäjä voi kirjata tunteja vain niihin
projekteihin, joihin hänet on määritelty johonkin rooliin.
Projektin toteumatunteja voidaan myös syöttää keskitetysti esim. projektisihteerin tai projektipäällikön toimesta
muille henkilöille mikäli se on tarpeen.

Monipuolinen tuntikirjaus

Kuva 22. Tuntien viikkokirjausnäkymä

Havainnollinen
tuntikortti

Tuntien kirjaaminen projekteittain ja
tehtävälajeittain

Työtuntien raportointi suoraan
projektisalkusta tai siirto Exceliin
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Projektikorin resurssihallinta
– Multiple Project Resourcing
Massaresurssointi
Perusmuodossaan resurssien käytön suunnittelu on
projektikohtaista. Projektikoritoiminto mahdollistaa
useiden projektien resurssien käytön suunnittelun
samassa näkymässä.

Käyttäjä poimii aluksi salkkunäkymässä haluamansa projektit ja sen jälkeen avaa resurssisivun. Sillä näkyvät nyt
korissa olevien projektien resurssirivit ja kuukausipalstat,
joihin voi kirjata suunnitellut työmäärät.
Kätevä ominaisuus projekteissa, joissa tiedetään henkilö/
projektikohtaisesti vakiomääräinen työmäärätarve valitulle ajanjaksolle.

Kuva 23. Käyttäjänäkymä raportoi projektikorissa mukana olevat käyttäjät ja näiden kuukausille suunnitellut työmäärät.

© Thinking Portfolio
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Resource Planner
– resurssien käytön suunnittelu
Monipuolinen projektityön resurssien hallinta on Thinking Portfolion
vakio-ominaisuus. Resource Planner mahdollistaa tilannekuvan resurssien
käytöstä määrätyllä hetkellä tai halutulla ajanjaksolla tulevaisuuteen.
Projektille tai ohjelmalle määritellään avainresurssit, joita
tarvitaan projektin eri tehtävissä (Kuva 24). Ensimmäisessä, ideavaiheessa, resurssi on yleensä roolipohjainen. Tämä
mahdollistaa resurssien käytön suunnittelun avaintehtävätasolla.

Projektin resurssien hallinta näyttää yksinkertaisesti
nimettyjen avainhenkilöiden resursoinnin tilanteen myös
liikennevaloin. Näin nähdään yhdellä silmäyksellä ajantasainen tilannekuva resurssien vajaa- tai ylikäytöstä määrätyllä
hetkellä tai halutulla ajanjaksolla tulevaisuuteen.

Seuraavassa projektin vaiheessa (määrittely/suunnittelu
vaihe) voidaan roolille nimetä henkilö, ja ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä voidaan nimetty resurssi kiinnittää (resursoida) joko koko projektin keston ajaksi tai
vaikka vain kuukaudeksi kerrallaan. Kiinnittämällä henkilö
projektiin koko projektin keston ajaksi voidaan tarkempi
resurssisuunnitelma vahvistaa tämän lisäksi esimerkiksi 3
kk kerrallaan.

Pojektisalkussa on lukuisia vakioraportteja resurssien
käytön seurantaan (Kuva 25). Niiden lisäksi voimme
määritellä asiakaskohtaisiin tarpeisiin sopivia raportteja.
Projektin tai ohjelman resurssiraportti voidaan tallentaa
myös Excel-tiedostoksi.

Resurssisuunnittelu ottaa automaattisesti huomioon
nimetyn resurssin kuormituksen muissa projekteissa.
Jokaiselle henkilöresurssilla voi olla yksilöllinen linjatyöosuus, jota ei voi varata projekteille.

Thinking Portfolio projektisalkulla voidaan siis havainnollisesti tasapainottaa resurssikapasiteettia suhteessa
kysyntään sekä tunnistaa tärkeimmät roolit ja niiden tarve
valitulla ajanjaksolla.

Kuva 24. Projektin resurssisuunnittelusivu

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

6/2021

7/2021

8/2021

9/2021

10/2021

11/2021

12/2021

Kuva 25. Resurssiraportin osanäkymä
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Task Planner
– tehtävienhallinta
Thinking Portfolion Projektisalkussa on erittäin joustava ja
asiakaskohtaisesti parametroitava tehtävienhallinta, joka tukee
erilaisten kaavioiden tekoa.
Projektisalkun tehtävienhallinta tukee esimerkiksi
Gantt-kaavioiden tekoa. Näin voidaan visualisoida tehtävien alkamisen, päättymisen sekä tarvittaessa projektin
erilliset päätöspisteet (Kuva 27).
Projektisalkun tehtävähallinnan Gantt-kaaviossa voidaan
esittää projektin päätösraporttien päivämäärät automaattisesti ja visualisoida projektin tehtävävirtaa kytkettynä
projektin vaiheistukseen ja tilannekuvaan.
Tehtävähallinnassa projektin eri tehtävät voidaan vastuuttaa (esim. tehtävän omistaja ja suorittaja), priorisoida ja
niiden tilapäivitykset (status) voidaan määritellä kätevästi.
Tarvittaessa tehtävien riippuvuuksia voidaan esittää esim.
kytkemällä tehtävä myös toiseen projektiin. Tehtävät
voidaan kytkeä projektin eri vaiheisiin ja raportoida sen
pohjalta tilannekuvan etenemistä (Task Control).

Haluttaessa tehtävät voivat olla myös kustannusseurantaan liittyviä (Cost Control Milestones) tehtäviä, joiden
tarkoituksena on ennalta sovittuna hetkenä varmistaa
projektin kustannustilannetta tai projektin ulkoisille toimittajille maksettavia kustannuseriä.
Tehtäviin voidaan lisäksi liittää vaivattomasti lisätietoja
sekä tarvittaessa erilaisia liitedokumentteja tai linkittyä
asiakkaan asian- ja dokumentinhallintajärjestelmään.
Projektin tehtävienhallinnasta voidaan tuottaa lukuisia
eri raportteja joilla voidaan visualisoida, seurata ja viestiä
tilannekuvan etenemistä projektin eri vaiheissa.

Kuva 27. Tehtävät ja tarkistuspisteet

© Thinking Portfolio
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Raportointi
– näkymät salkkuun
Thinking Portfolion raportit kiteyttävät johdolle salkun
tilanteen ja tulevaisuuden (Kuvat 28-39). Raporttien
näkökulma ja esitystapa riippuu käyttötarkoituksesta ja
ne määritellään asiakaskohtaisesti.
Jokaisesta projektista on tulostettavissa ns. Projektikirja.
Se sisältää yhdessä raportissa kaikki projektista järjestelmään tallennetut tiedot. Esimerkkeinä salkunhallinnan
muista mahdollista raporteista ovat mm.

Kuva 28. Liiketoiminnallisen vaikutuksen priorisointi

2022

Tässä päättyneen tarkastelujakson tärkeimpien tuotosten kuvaus

•
•
•
•
•
•
•
•

Projektien priorisointi
Kehittämisen painopisteet
Projektiriskit
Ennakoidut hyödyt suhteessa tavoitteisiin
Vaikutukset kehitysalueisiin
Budjettiennuste – tavoite suhteessa toteumaan
Kehityspanostukset
Aikataulut

Kuva 29. Porttiraportin ABCD-luokitus ja budjetti

2023

2024

Tässä alkavan jakson tärkeimpien tuotosten kuvaus

Kuva 30. Yhden sivun projektiraportti
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Raportointiesimerkkejä
2021
2017

2022
2018

2023
2019

2024
2020

Kuva 34. Valittujen projektien tuntikirjaukset henkilöittäin ja tehtävittäin

2021
2017

2022

2023

2024

Kuva 31. Salkun kassavirtaraportti

3/2022
4/2022

2/2022

5/2022

3/2022

Kuva 35. Valittujen projektien kuukausittaiset tuntikirjaukset henkilöittäin

Kuva 32. Budjetti projektityypeittäin

Kuva 33. Salkun budjetti kehittämisalueittain

Kuva 33. Salkun projektien liiketoiminnalliset tavoitteet

Kuva 36. Projektin edistymisraportti, osatuloste
© Thinking Portfolio
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Riippuvuuskehäraportti
Riippuvuuskehä (Kuva 37) esittää visuaalisesti
salkun projektien väliset riippuvuudet. Raportissa
näkyvät salkkunäkymässä valitut projektit.

Cost pivot -raportti
Taulukon esitysmuoto voi olla esimerkiksi perustaulukko tai heatmap, jossa arvot ovat värikoodattuja määritysten perusteella (Kuva 38). Arvon
laskentatapa voi olla esimerkiksi Sum, jolloin arvot
summataan tai Count, jolloin lasketaan vain arvojen
määrä.Valmiiden Pivot-raporttien ulkoasua voi
helposti muokata tarpeiden mukaan, eikä raporttimuoto ei ole rajattu tiettyyn dataan.
Laskettava muuttuja -kentässä määritellään mitä
muuttujaa taulukkoon laketaan. Arvo voi olla mikä
vain Pivot-taulukkoon määritellyistä muuttujista.

Kuva 37. Riippuvuuskehäraportti

OnePager
OnePager-raporttiin (Kuva 39) on tehty visuaalinen uudistus, jonka myötä myös toiminnallisuuksia
on kehitetty. StatusBoard-panelin käyttö onnistuu
nyt myös OnePagerin kanssa.

2023

2024

Kuva 38. Cost Pivot -raportti

Kuva 39. OnePager-raportti
ja StatusBoard.
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Raportointiesimerkkejä
Karttaraportti (Map Report)
Uusi raporttityyppi (Kuva 40), joka mahdollistaa tietojen
esittämisen karttapohjalla.
+
+
+
+

Maiden nimet, maanosat
Pisteiden koko voidaan määritellä
Automaattinen zoomaus
Läheisten karttapisteiden ryhmittely

Monte Carlo -simulaatio
Monte Carlo -simulointi (Kuva 41) ja siihen tyypillisesti
liittyvät kaaviot, esimerkiksi tiheyskuvaaja (eli histogrammi) ja kertymäkuvaaja.

Kuva 40. Karttaraportti

Kuvan esimerkissä näkyy kaksi triangelihajonnalla määriteltyä riskiä, joista on laskettu kuvaaja, joka kuvastaa
lopputulosten todennäköisyyttä (histogrammi). Tämän
lisäksi on kertymäkuvaaja, jossa esimerkiksi kohdassa 50%
on mediaani lopputulokselle.
Laskentaa ja kuvaajia on mahdollista käyttää myös vaikkapa projektin kustannusten tai tuottojen arvioinnissa.

Resursoinnin kokonaistarve -raportti
Resurssien kokonaistarve henkilöittäin kätevästi raportille
(Kuva 42).

Kuva 41. Monte Carlo -simulaatio

Kuva 42. Resursoinnin
kokonaistarve henkilöittäin
-raportti
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23

Gantt-raportit
Gantt-aikatauluraportti

Gantt Roadmap -raportti

Aikatauluraportti (Kuva 43) on Gantt-kaavio, jossa
näkyvät projektien päävaiheet ja välitavoitteet. Raportti voidaan suodattaa alku- ja loppupäivän mukaan.
Gantt-kaaviossa voidaan esittää projektin päätösraporttien päivämäärät automaattisesti ja visualisoida projektin
tehtävävirtaa kytkettynä projektin vaiheistukseen ja
tilannekuvaan

Raportti projektien strategisen sisällön suunnitteluun
pitkällä aikavälillä. Parantaa Gantt-raportin käytettävyyttä,
koska näyttää tiedon matalammassa tilassa (Kuva 44).
+
+
+

Janat menevät järjestykseen minimimimäärään rivejä,
eli menee matalaan tilaan
Teksti menee kahdelle tai useammalle riville ja katkeaa, jos liian pitkä.
Tekstiä ei näytetä, jos palkki on liian pieni

Kuva 43. Ganttaikatauluraportti

Kuva 44. Gantt
Roadmap -raportti
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Ideasalkku
– hallittu tapa jalostaa ideoista projekteja
Useiden kehittämisprojektien lähtökohtana ei ole välttämättömyys, vaan
oivallus asioiden tekemisestä uudella tavalla. Johdon haasteena on ideoiden
kerääminen systemaattisesti, niiden arvottaminen ja valinta, ja lopulta
jalostaminen projektiaihioiksi.
Thinking Portfolio-ideasalkun tarkoitus on helpottaa tätä
prosessia ja liittää ideahallinta luontevaksi osaksi projektisalkunhallintaa. Ideasalkkunäkymä näyttää taulukkona
kaikki salkun ideat ja niiden valitut avaintiedot.

Ideasalkkunäkymä
Salkkunäkymä avautuu projektisalkun etusivun valikosta
(Kuva 51). Sen käyttöperiaate on samalainen kuin projektisalkussa: ideoita voi suodattaa, poimia ja järjestellä
taulukon otsikkorivin toiminnoilla. Uusi idea lisätään ao.
painikkeella.
Ideasalkun käyttöoikeudet ovat projektisalkuun määritellyillä käyttäjillä.

Ideahallinta osaksi
projektisalkunhallintaa

Ideasalkku-sivulla voi esittää esim. seuraavia tietoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otsikko (toimii linkkinä ideakortille)
Kategoria (asiakkaan määrittelemä)
Idean omistaja
Idean esittäjä
Idean tallennuspäiväys
Idean käsittelyvaihe (asiakkaan määrittelemä vaiheistus)
Idean tila (esim. odottaa, hyväksytty, suljettu)
Idean kannattajien määrä
Idean saamien kommenttien määrä (kommentit avautuva näkyviin lukumäärälinkistä)

Ideat ja niiden avaintiedot
taulukkonäkymänä

Idean etenemisen
seuranta

17.9.2023 9.52
9.4.2023 10.52

18.4.2023 16.04
11.4.2023 12.41

22.4.2023 15.41

Kuva 51. Ideasalkku, esimerkki
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Ideakortti
Idean esittäjä täyttää ideakorttiin idean kuvauksen ja arvion sen arvosta organisaation käyttämin kriteerein.
Ideakortin sisältö voi olla esim. seuraava:
•
•
•
•
•
•
•

Otsikko (näkyy salkussa)
Kuvaus (voi sisältää hyperlinkkejä)
Kategoria (asiakkaan määrittelemä)
Liitedokumentit
Arvon pisteytys
Riskiarviointi
Liittyvät ideat

Ideakortti esittelee idean
ja antaa mahdollisuuden
kannattaa ja kommentoida
sitä.

Ideasalkun käyttäjät voivat kannattaa ideaa tai
kommentoida sitä idealomakkeella. Käyttäjän on
mahdollista seurata idean etenemistä valitsemalla se seurantaan.

Kuva 52. Ideakortti, esimerkkisisältö
© Thinking Portfolio
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Strategiasta toteutukseen
ketterien menetelmien avulla
– visuaaliset näkymät päätöksenteon tukena
Useassa organisaatiossa ja yrityksessä projekteja johdetaan eri
menetelmien avulla ja pohditaan miten saadaan kuvattua yhteismitallisesti
erityyppisiä projekteja, hankkeita ja jatkuvaa kehitystä. Olemme kehittäneet
tätä tarkoitusta varten toiminnallisuuksia ja näkymiä miten ketteryyttä
voidaan kuvata visuaalisesti projektisalkussa päätöksenteon tueksi ja
viestinnän välineenä. Tässä esittelemme niistä muutamia esimerkkejä.
Ketteryyden perusperiaatteita on jo pitkään sovellettu
tiimitason tekemiseen Scrum-tiimeissä mutta oppeja on
harvoin otettu käyttöön salkunhallinnassa. Muutoksen
johtaminen on johdon tärkeimpiä tehtäviä ketteryyden
tuomisessa salkunhallintaan. Johdon toisena vastuuna on
viitekehyksestä riippumatta varmistaa arvontuotanto
ja priorisoinnin avulla se, että tehdään oikeita asioita
oikeaan aikaan oikealla laatutasolla.

Strategiasta epiceihin
Yrityksen tai organisaation strategiasta johdetaan laajojen
kokonaisuuksien epicejä, joiden seuranta on salkunhallinnan ytimessä. Ensimmäisessä näkymässä (Kuva 53)
seurataan epicien etenemistä tertiääreittäin ja liiketoimintaryhmittäin. Epicin eteneminen on nähtävissä visuaalisesti
ja omassa Epic-kortissa voidaan määritellä projektisivun
tavoin mitä featureita (ominaisuudet) tai user storyja
(käyttäjätarinat) liittyy kyseiseen epiciin. Epicejen lisääminen tai muokkaaminen sivun yläreunan painikkeista on
helppoa.

Test User

2023
2023

2023

Kuva 53. Epicien eteneminen tertiääreittäin ja liiketoimintaryhmittäin

© Thinking Portfolio

27

Salkun näkymiä
Laajojen
kokonaisuuksien hallinta

Nopea reagointi
muutoksiin

Virtauksen
mahdollistaminen

Laajojen kokonaisuuksien
epicit

Sprinttien eli kehitysjaksojen
etenemisnäkymä

Visuaalinen kanbannäkymä

Esimerkkejä: Sprintit ja kanban-näkymä
Ketteriä menetelmiä käyttävä projekti koostuu tiimistä,
jonka työskentelytapa on iteratiivinen ja inkrementaalinen.
Tavoitteena oleva tuotos kehittyy valmiimmaksi useiden
kehitysjaksojen eli sprinttien aikana.Yhden sprintin aikana toteutetaan käyttökelpoinen ja määritelmän mukainen
versio tuotoksesta. Näin pystytään tuottamaan arvoa
asiakkaalle mahdollisimman nopeasti ja samalla parannetaan
ennustettavuutta ja riskienhallintaa. Sprinttien työskentelytapa mahdollistaa nopean reagoinnin vaatimusten muutoksiin
projektin edetessä.
Toisessa näkymässä (Kuva 54) seurataan sprinttien etenemistä ja minkätyyppisistä tehtävistä (käyttäjätarinat, ominaisuudet) se koostuu. Ketterät menetelmät suosittelevat
vaatimusten määrittelyyn usein käyttäjätarinoita, joissa keskitytään siihen miksi tuotos on liiketoiminnallisesti tärkeä.

Visuaalinen ja toiminnallista kanban-näkymää voidaan soveltaa niin salkkutason, tuoteportfolion kuin tehtävienkin hallintaan. Backlogille tuodaan kaikki esikäsitellyt ideat toteutusputkea varten. Kanbanin yksi tärkeimmistä tehtävistä on
virtauksen mahdollistaminen eli toteutusvaiheessa ei voi olla
liikaa yksikköjä pullonkaulojen välttämiseksi. Toteutukseen
valitaan yksiköt arvonmäärityksen ja jatkuvan priorisoinnin
avulla. Priorisoinnin yksi tehtävistä on myös poistaa turhat
yksiköt, jolloin voidaan keskittyä aidosti arvoa tuottavaan
tekemiseen.
Ketteryyden ytimessä on hyvä kommunikaatio: Arvontuotannon ja virtauksen mahdollistaminen vaatii jatkuvaa
ajantasaista tietoa ja oppimista, käyttäjien osallistamista sekä
projektin tavoitteiden ja prioriteettien kiteyttämistä.

Kuva 54. Sprinttien eteneminen
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Tietosuoja osaksi hyvää
yrityskulttuuria salkunhallinnan
avulla
Tietosuoja on koko organisaation yhteinen asia. Johto vastaa, että
organisaatiossa on riittävä osaaminen ja ymmärrys kaikilla tasoilla sekä
tietosuojaan liittyvät käytännöt ovat osa arkea eli hyvää yrityskulttuuria.
Tietosuojauudistus haastaakin meidät parantamaan prosessiamme.
Salkunhallinnan avulla riittävien käytäntöjen jalkauttami
nen organisaation kaikille tasoille on helppoa. Salkunhal
linta tuo järjestelmällistä otetta ja suunnitelmallisuutta
henkilötietojen hallintaan ja tukee toimeenpanon seu
rantaa (tietosuojan mittaamista). Salkunhallinta on mm.
tilintarkastajalle konkreettinen näyttö hyvästä tietosuoja
riskien hallinnasta, tunnistamisesta ja varautumisesta
Tietosuojan periaatteet, ohjeistukset ja jatkuva raportoin
ti ovat oleellisena osana salkunhallinnan ohjeistusta.

Tietosuoja ja salkku
Seuraavassa on esitelty Thinking Portfolio® salkkuihin
tuotavia elementtejä, joilla voidaan johtaa tietosuojan
vaatimaa tietomassaa.
1.

Salkussa määritellään tietosuojavastaava, jonka vastuulla on varmistaa projektien tietoturvatoiminnan
lainmukaisuus (hankinta, aktiivinen kehitys, ylläpito,
arkistointi ja luopuminen) koko sen elinkaaren ajan

2.

Salkussa voidaan kytkeä ryhmä projekteja samaan
hankekokonaisuuteen ja helpottaa ylläpitoa yhden
näkymän kautta

3.

Projektikortti voi sisältää yhteenvedon Projektin
tietosuojasta

4.

Projektin vaatimustenmukaisuus (Compliance) voi
ottaa huomioon tietosuojan

5.

Projektin elinkaaren Roadmappiin voidaan kytkeä
määrävälein tarkastuspisteitä tuomaan järjestelmäl
listä otetta ja suunnitelmallisuutta henkilötietojen
hallintaan

Projektisalkun paneleiden ?-avusteissa kuvataan tietosuo
japeriaatteet, jotka johto määrävälein hyväksyy ja niiden
seurannalle sovitaan tietosuojan seurantaraportit.

Kuva 55. Tietosuojaan liittyviä paneeleita
Projektisalkussa
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Tietosuojan teema
projektisalkussa

Kuva 56. Tietosuoja-välilehti

Tietosuoja

Tietosuojan luokittelu

Mikäli organisaation projekteihin liittyy laajemmin tietosuojakysymykset, voidaan niitä varten tehdä oma välilehti.
Tietosuoja-välilehdellä (Kuva 56) kuvataan projektin hen
kilötietojen käsittely, tietosuojan perustiedot, tietosuojan
tarkennukset ja linkit alivälilehden-raportteihin kuten
tietosuojan luokittelu ja tietosuojaselvitys. Henkilötietojen
käsittely – ja tietosuojan tarkennukset –kenttien valin
talistoissa olevien tietojen pohjalta voidaan myös salkun
sisältöä suodattaa. Esimerkiksi voidaan suodattaa kaikki
sovellukset, joissa käsitellään henkilötietoja.

Tietosuojan luokittelu –raportti on toteutettu alivälileh
ti-lomakkeena, joka on valittavissa Tietosuoja-välilehdeltä.
Raportissa kuvataan projektien sisäisiä riippuvuuksia
esim. sovelluksiin tietosuojan näkökulmasta. Lomakkeella
kuvattaisiin myös mahdolliset ulkopuoliset tietolähteet ja
mikäli tietoja siirretään tai käytettäisiin muihin projekteihin tai sisäisiin sovelluksiin. Tietosuojan luokittelu –raportti voidaan tallentaa myös pdf-muodossa.

Kuva 57. Tietosuojan
kriittisyyden statistiikka
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Lisää hyötyjä
monisalkkuympäristön
tietosuojan hallinnassa
Tietosuojan vaatimuksia voidaan hallita projektin näkökulmasta mutta
monisalkkuympäristö antaa kiistattomia lisähyötyjä myös mm. sovellus-,
palvelu- ja riskisalkun kautta. Salkunhallinta mahdollistaa rajatut ja
yksilölliset käyttöoikeudet ja roolit, joilla varmistetaan tietosuojan
toteutuminen salkussa ja yli salkkurajojen.
Projektisalkun tietomalliin voidaan luoda kytkentä sovelluksiin tai palveluihin, joiden kautta perustellaan, miksi
henkilödataa on syytä käsitellä järjestelmässä. Samalla
voidaan ennakolta arvioida projektien mukanaan tuomat
tietosuojavaatimukset siihen liittyvät vaikutukset. Sovellussalkku voidaan kytkeä myös projektisalkkuun, jotta voidaan arvioida projektien mukanaan tuomat tietosuojavaatimukset ja niiden vaikutuksia voidaan arvioida ennakolta.

Tietosuojaselvitys
Selvityksessä kuvataan seuraavien tietosuojan elementtien
tilannekuva:
+
+
+
+
+
+

Yksilön oikeudet
Käyttötarkoitus
Tiedon säilytys, siirto ja arkistointi
Tiedon suojaus ja sen hallinta
Annetut suostumukset ja niiden elinkaaren hallinta
Muut tietosuojaan liittyvät vaatimukset

Kuva 58. Tietosuojaselvitys

Tietosuojaseloste
Salkkuun on asiakaskohtaisesti sijoitettavissa sopivalla
välilehdelle Tietosuojaseloste, josta on saatavilla Tietosuojaseloste-raportti. Se on tallennettavissa päiväkirjaan
tilannekuvana, jota ei voi jälkikäteen muuttaa.
Palvelukokonaisuustasolle voidaan antaa oikeuksia eri
tavalla kuin yksittäisen palvelun tasolle, mikäli rekisterinpitäjä haluaa tehdä roolipohjaisia rajauksia.
Kuva 59. Tietosuojaseloste
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Mukauttaminen
Mukauttaminen

Eri salkkumallit

Thinking Portfolio mukautuu asiakkaan salkutustarpeisiin
sekä salkunhallintaprosesseihin ja -käsitteistöihin. Käyttöliittymä voi olla suomen-, ruotsin-, englannin- tai hollanninkielinen (Kuva 60).

Thinking Portfolion peruskomponentit, panelit, mahdollistavat erilaisten salkkumallien rakentamisen. Paneliien
sisältö on parametroitavissa asiakkaan käyttämin käsittein.

Thinking Portfolio tietokantarakenteen lähtökohtana
käsiteriippumattomuus ja parametroitavuus. Erilaisten
käyttöliittymässä näkyvien luettelokenttien ylläpitoon on
työkalu, jolla asiakas voi muokata niitä itse.

Sovelluksen tietokantaratkaisu on tehty joustavaksi. Asiakaskohtainen räätälöinti ei edellytä tietokannan rakenteen
muuttamista. Rakenneratkaisunsa ansiosta sovelluksen
asiakaskohtainen mukauttaminen Proof of Concept -käyttöa varten on nopeaa.

17.9.2023
17.9.2023

Kuva 60. Esimerkkejä
projektisalkkusivuista
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Käyttöönotto ja käyttö
Käyttöliittymä

Käyttäjätunnistus

Thinking Portfolio on täysin responsiivinen selainkäyttöinen sovellus, joka mahdollistaa mobiilikäytön. Se toimii
uusimmilla verkkoselaimilla.

Sovellus tukee kahta eri käyttäjien tunnistustapaa: Microsoft AD-tunnistusta sekä sovelluksen sisäistä käyttäjätunnus + salasana -tunnistusta.

Käyttäjähallinta

Federoitu kertakirjautuminen
(ADFS / Azure AD)

Thinking Portfolion käyttöoikeudet määritellään roolipohjaisesti. Rooleja voisivat olla esim. CIO, tietoarkkitehti,
sovelluksen omistaja, tekninen pääkäyttäjä, järjestelmävastaava, katselija käyttäjät jne. Roolinimikkeistö määritellään
asiakaskohtaisesti ja on asiakkaan oman pääkäyttäjän
ylläpidettävissä.
Salkulla on yksi tai useampi pääkäyttäjä, jolla on laajimmat
esim. uusien sovellusten perustamisoikeudet. Pääkäyttäjä
voidaan nimetä koko salkulle tai esim. tietyn liiketoimintayksikön salkulle.
Kirjauduttuaan järjestelmään käyttäjä saa roolinsa mukaan
joko vain selata ja raportoida tai muokata tiettyjä sovelluksen tietoja.

Kertakirjautumisen tekninen toteutus perustuu Microsoft
Active Directory Federation Services (ADFS), Thinking
Portfolio tukee myös mm. SAML 2.0- ja Azure AD ratkaisuilla toteutettua
Käyttäjän saapuessa yritykselle määriteltyyn kirjautumisosoitteeseen käyttäjä ohjataan yrityksen omaan kirjautumispalveluun. Käyttäjä kirjautuu omalla organisaation
käyttäjätunnuksella sisään, jonka jälkeen hänet ohjataan
automaattisesti takaisin Thinking Portfolio -palveluun.
Mikäli käyttäjä on jo kirjautunut yrityksen omaan kirjautumispalveluun, erillistä käyttäjätunnuksen ja salasanan
syöttöä ei tarvita, vaan käyttäjä ohjataan suoraan järjestelmään (AD/SSO-konsepti).
Perinteisiä käyttäjätunnuksia voidaan käyttää esim. silloin,
kun sovelluksella on ulkopuolisia Internet-käyttäjiä.

Kuva 61. Käyttäjähallinta
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Kuva 62. Käyttöönottoprosessi

Liittymät ulkoisiin järjestelmiin
Thinking Portfolioon on rakennettavissa liittymiä lukuisiin
ulkoisiin tietojärjestelmiin, kuten esim. PowerBI, Teams,
Outlook, ServiceNow, Jira, SalesForce, SAP, M-Files, Slack
jne.
Sovelluksen tekstialuekenttiin kirjoitetut URL-osoitteet
esim. dokumentteihin muuttuvat automaattisesti hyperlinkeiksi esim. käytettäessä Teams -työtilaa dokumenttien
tallennukseen.
REST API-rajapinta on uusi vaihtoehto reaaliaikaisten
integraatioiden tekoon. Liittymät on kuvattu tarkemmin
Thinking Portfolio Integration Whitepaperissä. Kerromme
mielellämme lisää tehdyistä toteutuksista sekä teemme
teille sopivan ratkaisuehdotuksen.

Palvelua tarjoamme kiinteähintaisella kuukausimaksulla
ilman käyttäjämäärä rajoitusta.
Käyttö ja ylläpito hoituvat selaimella SSL-suojattua yhteyttä pitkin. Myös käytön rajaaminen vain tiettyihin IP-osoitteisiin on mahdollista.
Palvelumalliin sisältyy tukipalvelu asiakkaan pääkäyttäjälle.

Proof of Concept (PoC)
Haluttessa voimme toteuttaa asiakkaille nopean Proof
of Concept -projektin (PoC) toteuttamista kanssamme.
Muutaman työpalaverin jälkeen toteutamme asiakaskohtaisesti mukautetun sovelluksen, joka on käytettävissä
palvelimeltamme sovitun aikajakson.

Pilvipalvelumallimme
Thinking Portfolio tarjoaa salkunhallintapalvelua Private
Cloud mallilla. Pilvipalvelumme data tallennetaan aina
Suomeen. Asiakkaan ei tarvitse asentaa mitään sovelluksen osia omaan ympäristöönsä ja käytössä on aina tuorein
versio sovelluksesta.
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Projektien kokonaisuuden
johtaminen projektisalkulla alkoi
1990-luvulla. Tuolloin eturintamassa
olivat IT-organisaatiot, jotka joutuivat
kamppailemaan kasvavan projektimäärän ja niukentuvien resurssien
ristiaallokossa. Nyt projektisalkuista
on tullut valtavirtaa kaikenlaisten
kehittämisprojektien ja -ohjelmien
johtamisessa.
Artikkeli perustuu
Thinking Portfolio®projektisalkkuasiakkaidemme
määrittely- ja suunnitteluprojektien
kokemuksiin.
Salkun evoluutio
Projektisalkun evoluutio alkaa havainnosta, että
organisaatiolla on useita kehittämisprojekteja, joiden
strategisuudesta, hyödyistä ja tuloksista ei kenelläkään tunnu olevan kokonaiskuvaa.
Ensimmäinen askel on koota tieto projekteista
yhteen paikkaan ja määrämuotoon, taulukoksi.
Taulukkolasktentaohjelmisto on edelleen yleisin
projektisalkun hallintaväline. Ennen pitkää taulukon
käytettävyys ja ilmaisuvoima eivät enää riitä. Salkun
sisältöä olisi jaettava ja ylläpidettävä ja se olisi saatava eläväksi osaksi johtamista ja päätöksentekoa.
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Seuraavassa kehitysvaiheessa organisaatio alkaa
liittää salkkua johtamisprosessiinsa. Samalla se
määrittää strategisia päätöksentekokriteereitä ja priorisointimalleja. Salkku kytkeytyy projektihallintaan,
tarjoten tilannekuvan tulevista, käynnissä olevista ja
valmistuneista projekteista. Tässä vaiheessa organisaatio ottaa käyttöön erityisesti projektisalkunhallintaan tarkoitettuja työkaluja.

Projektisalkun määrittelyn tavoite
Projektisalkun määrittelyn tavoite on strategiaa
toteuttava projektien kokonaisuus, joka tuottaa
tavoiteltuja liiketoiminta- tai muita tuloksia oikein
ajoitetuilla ja mitoitetuilla projekteilla organisaation
osaamista ja resursseja optimaalisesti hyödyntäen.
Projektisalkku kattaa laajimmillaan kehittämisideat,
projektiehdotukset, käynistyneet projektit, ja tiedot
projektien tuloksista ja vaikuttavuudesta. (Kuva 1)

Salkkuratkaisun vaatimukset
Projektisalkun tekniseen toteuttamiseen on erilaisia
ratkaisuja täysin räätälintyönä toteutetuista hyvin
pitkälle vakioituihin ratkaisuihin.
Kokemus on osoittanut, että eri organisaatioiden
salkkujen tietorakenteesta on 50....70 %. samankaltaista. Lisäksi tietorakenteen tulisi joustaa käytön
kehittyessä ja laajentuessa.
Thinking Portfolio-projektisalkku perustuu tämän
vuoksi alustaan, jonka päälle on joustavasti koottavissa erilaisia salkkuja muokattavista vakiokomponenteista (Kuva 2). Salkun tekninen ratkaisu mahdollistaa lukemattomia variaatioita ja ajan mukaan
päivittyvän tietorakenteen.
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Kuva 1. Salkun määrittelyn tavoitetila

Joustavasta toteutustekniikasta on useita hyötyjä
määrittelyssä ja suunnittelussa. Se tekee mahdolliseksi nopean prototyyppitoteutuksen ja helpon
päivityksen asiakkaan kokemuksen kasvaessa.

Määrittelytyöpajojen tulokset tiimi jakaa edelleen
kommentoivaksi valitsemilleen avainhenkilöille.

Määrittelyn kulku

Projektisalkun määrittelyssä lähtökohtia ovat organisaation tavoitteet salkunhallinnalle, sen päätöksentekomalli sekä projektitoiminnan organisointi, roolit
ja vastuut.

Thinking Portfolio -salkun määrittely koostuu viidestä vaiheesta. (Kuva 3):

1 - Lähtökohdat

Joissakin tapauksissa salkun ensivaiheen käyttö
rajataan esim. IT-organisaatioon tai tiettyyn liiketoiminta-alueeseen. Kokemusten ja oppimisen jälkeen
käyttöä on mahdollista laajentaa ja syventää.
Määrittelyn alussa on syytä tarkentaa projektitoiminnan käsitteet ja niiden hierarkia.

2 -Projektitaso
Kuva 2. Thinking Portfolio-alusta
1.
2.
3.
4.
5.

Lähtökohdat
Projektitason määrittely (työpaja)
Salkkutason määrittely (työpaja)
Kiteytys (työpaja)
Ensimmäinen toteutus

Määrittelyn päätyö ovat määrittely- ja kiteytystyöpajat, joihin osallistuu asiakkaan nimeämä määrittelytiimi ja konsultti.
Määrittelytyö on käytännössä samalla suunnittelua.
Konsultti ja asiakas piirtävät tulevan salkun näköismallin visuaalisten työkalujen avulla.

Vaikka salkku on nimen omaan kokonaissuuksien
hahmottamista ja johtamista varten, määrittelyssä
on helpointa aloittaa projektitasosta. Seuraavassa on
esitetty tyypillistä informaatiota, jota projekteista
salkussa kuvataan.
Ensimmäinen tehtävä on miettiä, mitä minimissään
projektista on tiedettävä, jotta siitä syntyy riittävä
kuva päätöksentekoa varten.
Salkunhallinta on menetelmä, jolla optimoidaan panoksia, tuottoa ja riskitasoa. Määrittelyssä on nämä
perustiedot on kuvattava organisaatiolle tarkoituksenmukaisessa muodossa (Kuva 4).

Kuva 3. Määrittelyn kulku
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Luokittelu, riskit ja ROI
Yksinkertaisia perustietoja ovat projektin nimi- ja
nimiketiedot, omistaja, vastuutahot, tyypitykset ja
projektin kuvaus.
Riskien kuvaamiseen on lukuisia erilaisia tekniikoita, esim. luokittelu vaativuuden ja vaikuttavuuden
mukaan.
Projektin vaatimat panostukset ovat melko selkeästi kuvattavissa. Sen sijaan mitattavan hyödyn
kuvaaminen on usein vaikeampaa.
Jotkut organisaatiot hahmottavat projekteja
investointeina, joille on määriteltävissä ROI. Toisille
hyöty on enemmän vaikuttavuuden ja laadullisten
tekijöiden yhteisvaikutus.

yksittäisiltä projekteilta ns. business case -tarkastelua. Tällöin määrittelyssä on kuvattava tapa kerätä
projektin vaatimien investointi- ja käyttökustannusten sekä sen tuottamien säästöjen tai tuottojen
tiedot.

Vaiheistus ja aikataulu
Organisaatiolla on erilaisia sisäisiä projekteja,
joilla voi olla toisistaan poikkeavia tapoja nimetä
projektivaiheita. Jotta salkun aikataulu- ja vaiheraportointi olisi mahdollista, tarvitaan yleispätevä
vaihenimikkeistö.

Strategiakytkentä
Oleellista projektisalkussa on ymmärtää miten
projekti toteuttaa yrityksen strategiaa. Tämän
kuvaamiseen voi käyttää esim. strategista profilointia. Siinä projektin vaikuttavuutta eri strategian
toteutusalueille kuvataan määritellyn asteikon
mukaan (Kuva 5).

Kohdentuminen
Projektien vaikutukset eivät välttämättä rajaudu
vain yhteen prosessiin tai yksikköön. Matriisimainen esitystapa mahdollistaa vaikutusten osoittamisen esim. funktioittain ja yksiköittäin.

Business Case
Monet yritykset vaativat kehittämisohjelmilta tai

Kuva 4. Esimerkkejä projektin perustiedoista
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Kuva 5. Strateginen profilointi, kassavirta ja vaikutusten kohdentuminen
villä selitteillä tilannekuva syntyy nopeasti.
Projektipäiväkirja on eräänlainen projektin loki,
johon on liitettävissä erilaisia viittauksia ja linkkejä
muihin dokumentteihin

Tulosmittaus
Kuva 6. Vaiheistus

Valmistuneen projektin tulosmittaus on osa hyvää
salkun johtamista. Tätä varten on määriteltävä

Arkkitehtuuri
Lähes jokaiseen projektiin liittyy jonkinlainen
tietotekninen ratkaisu. Tärkeä kysymys on, miten
uusi tai uudistettu ratkaisu tukee yrityksen eri arkkitehtuuritasoja.

Resurssien johtaminen
Sisäisten kehitysprojektien suurin haaste on oikeiden ihmisten saaminen oikeaan aikaan projektin
palvelukseen. Hyvä projektisalkku tuottaa resurssien käytön nyky- ja tulevaisuuskuvan sekä yksilön
että projektin näkökulmasta.
Koska useat tekevät projektityötä oman ydintehtävänsä ohella, on tärkeää, että salkusta saa kokonaiskuvan henkilön todellisesta työajan käytöstä.

Projektipäällikön raportointi
Projektin käynnistyttyä projektipäällikkö raportoi
salkkuun edistymisestä ja haasteista. Muutamilla
yksinkertaisilla ”liikennevaloilla” ja niitä täydentä-
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Kuva 7. Resurssien hallinta
joukko tarkistustietoja, joilla tulosten yhteenveto
on helposti visualisoitavissa.

3 - Salkkutaso
Salkkutason näkymien tulee mahdollistaa erilaiset
yhteenvedot ja suodatukset käyttäjien tarpeiden
mukaan.
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Yksi vai monta salkkua?

Salkkuraportit

Thinking Portfolion filosofia on, että samaa strategiaa toteuttavien ohjelmien ja projektien tieto
on samassa salkussa. Erilaisia näkökulmakohtaisia
salkkuja on mahdollista tehdä suodattamalla (Kuva

Salkkuraporttien tarkoitus on kuvata havainnollisesti koko salkun, tai valitun ”alisalkun” sisältöä eri
kriteerein.
Kokemuksen mukaan ensimmäisessä toteutuksessa raporttien määrittely on vielä alustavaa. Se
tarkentuu käyttökokemusten karttuessa.

4 - Kiteytys

Kuva 8. Tilannekuvavälineitä
9).
Salkun tyypillisiä kokonaisesityksiä ovat taulukot,
aikataulukaaviot ja ns. laatunäkymä.Viimeksi mainittu kuvaa, kuinka kattavaa ja luotettavaa salkun
sisältämä tieto on.

Kun projekti- ja salkkutasot on määritelty, tiimi tarkastelee kokonaisuutta kriittisesti. Tässä
vaiheessa sisältöön tulee pieniä muutoksia ja
hienosäätöjä, jotka on helppo toteuttaa ja testata
visuaalisessa mallissa.

5 - Ensimmäinen versio
Thinking Portfolion ensimmäinen toimiva versio
on asiakkaan käytössä tyypillisesti kahdessa viikossa määrittelyn valmistumisesta.
Hyvä käytäntö on siirtää kaikki käyttökelpoinen
olemassa oleva projektidata salkkuun ennen käyttöönottoa.
Ensimmäinen versio on vielä tavallaan prototyyppi,
jota on helppoa hienosäätää koekäytön perusteella.
Salkun aktiivikäyttö tuo esille uusia kehittämisideoita ja parannuksia. Hyvä salkkuratkaisu mahdollistaa näiden mukautusten nopean toteutuksen ja
käyttöönoton.

Kuva 9. Näkökulmia salkkuun
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eAcademy

Käytännön projektisalkunhallinta
Maksuton ja kaikille avoin
Thinking Portfolio on lanseerannut kaikille avoimen ja selkokielisen
projektisalkunhallinnan verkkokurssin Portfolio Management
eAcademyn. Oppimisympäristö on avoin kaikille ja se on maksuton.
Tällä hetkellä eAcademyssa on suomen-, ruotsin-, saksan-, hollanninja englanninkieliset verkkokurssit projektisalkunhallinnasta. Thinking
Portfolio kehittää eAcademya palautteen mukaisesti.
Salkunhallinnan verkkokurssi on toteutettu käytännönläheisesti ja sen kohderyhmänä
ovat päättäjät, projektin omistajat ja projektipäälliköt, jotka harkitsevat tai valmistelevat
projektisalkun käyttöönottoa. Kurssi soveltuu
erinomaisesti myös organisaatioihin, joissa
projektisalkku on jo otettu käyttöön hyödyllisenä tietopakettina salkunhallinnan perusteista. Osallistuja voi käydä kurssista juuri ne
osiot, joista hän on kiinnostunut.

Kurssikokonaisuus käsittää kolme oppituntia,
joista ensimmäinen keskittyy salkkujohtamiseen, toinen projektijohtamiseen ja kolmas
projektisalkun käyttöönottoon. Kurssi ei ole
vaihtoehto sertifioinnille mutta osallistuja voi
ladata kaikki osiot suoritettuaan kurssitodistuksen. Se osoittaa, että osallistuja on käynyt
kurssin koko sisällön läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät.

Kurssin suorittaminen kestää
tehtävineen noin kaksi tuntia.

Kurssin pääsee suorittamaan
sivustolla rekisteröinnin
jälkeen:

eacademy.thinkingportfolio.com

Ota
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Yhteystiedot
Esa Toivonen

Marita Tuoma

Senior Portfolio Advisor, Sales
+358 40 733 6670
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Portfolio Sales Manager
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Katri Harju

Ruth Zerbe

Customer Success Manager
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International Business Manager
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