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Jyväskylän kaupungin ITorganisaatio ottaa tuotantokäyttöön
Thinking Portfolion projektisalkun
Jyväskylän kaupungin
projektisalkkutyöryhmällä on
takanaan kolmen kuukauden rypistys
Thinking Portfolion projektisalkun
määrittelyä ja soveltuvuustestausta.
Testausvaiheessa salkkuun
vietiin muutamia IT-projekteja
pilottikäyttäjien toimesta ja nyt
ollaan valmiita tuotantokäyttöön.

T

hinking Portfolio-projektisalkun käyttöönotosta on jo
tiedotettu sisäisesti. Seuraavassa vaiheessa koulutetaankin lisää salkun käyttäjiä ja tutustutaan eri ominaisuuksiin
oman projektitoiminnan kautta. Projektien määrä salkussa
kasvaa sitä mukaa, kun käyttäjiä tulee lisää, sillä koulutukset
ovat hyvin käytännönläheisiä, projektipäälliköt syöttävät omat
projektinsa salkkuun ja käytön opastus tapahtuu niiden avulla.
– Tieto tulevasta on otettu vastaan positiivisesti, tulevat
käyttäjät odottavat näkevänsä käytännössä miltä uusi työväline
näyttää ja miten se helpottaa omaa työtä.
Uudelta projektisalkulta odotetaan myös apua projektiprosessien selkiyttämisessä ja käytänteiden kehittämisessä. Työryhmä
uskoo Thinking Portfolion tuovan ryhtiä projektisalkun hallinnoimiseen ja raportointiin niin johdolle kuin projektihenkilöstöllekin.
Jyväskylän työryhmä antaa kiitettävän arvosanan Thinking
Portfoliolle kolmen kuukauden ketterästä projektista, jonka
aikana projektisalkku määriteltiin ja parametroitiin Jyväskylän
kaupungin projektimaailmaan sopivaksi.
-Vaikka jossain vaiheessa tuntui, että olisi ollut hyvä varata
enemmän aikaa sisäisesti asioiden käsittelyyn työpajojen välissä,
niin toisaalta projekti saatiin maaliin aikataulussa ja muutamia
seuraavan vaiheen tarpeitakin ehdittiin jo tuoda toteutukseen.
Tulevaisuudessa Jyväskylän tiimi toivoo kuulevansa lisää muiden kaupunkien ja julkisen puolen organisaatioiden kokemuksia
ja esimerkkejä siitä, miten tuotetta on käytetty eri kokoisilla asiakkailla ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä voisi olla laajentaa
salkkunsa käyttöä jatkossa.
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Jyväskylän projektisalkkutyöryhmän kokemuksia Thinking
Portfolion projektisalkun toteutusprojektista kertoivat Taina
Aaltonen, Ari Kuusio, Ari Miettunen ja Salla Pykälämäki Jyväskylän kaupungilta.

“Jyväskylän työryhmä antaa
kiitettävän arvosanan Thinking
Portfoliolle kolmen kuukauden
ketterästä projektista, jonka aikana
projektisalkku määriteltiin ja
parametroitiin Jyväskylän kaupungin
projektimaailmaan sopivaksi.”
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Fazerin Sininen jalostuu
Thinking Portfolio
-projektisalkussa
Fazer Makeiset hallinnoi projektinsa Thinking Portfolio-projektisalkussa.
Focuksessa, joksi projektisalkkua Fazer Makeisilla kutsutaan, etenevät niin
kulutustuote-, raaka-aine, tuotekehitys- kuin tuotteen lopetusprojektitkin.
Thinking Portfolio on täydellisesti sopiva
alusta muuttuville projekteille
Fazer Makeisilla tehtävät projektit ovat hyvin vaihtelevia ja
vaativat erilaisia asioita prosessissa.Vanha järjestelmä ei sopinut tällaiseen muuttuvaan ympäristöön ja Thinking Portfolio
hankittiin, koska se on aidosti ketterä kehittää ja täydellisesti
sopiva alusta muuttuville projekteille. Näppärää on muun
muassa, että voimme konnektoida raaka-aineprojekteja kiinni
tuotekehitysprojekteihin, kertoo Senior Specialist Hanna
Ikonen hankinnan taustoista.

Fazerin Sinisen uusi makuvariaatio
Mielenkiintoinen projekti on esimerkiksi Fazerin Sinisen
uuden makuvariaation kehittäminen. Uutta makua lähdetään
suunnittelemaan hyvissä ajoin, vähintään vuosi ennen kuin se
on valmis lanseerattavaksi. Salkussa hallinnoidaan kaikki vaiheet kustannusanalyysistä kuluttajien kiinnostuksen kohteisiin
ja raaka-ainetestauksista pakkauksen designin tekoon. Kaikki
prosessin osat saavat lähtötietonsa salkusta ja eri ihmiset
katsovat salkusta eri tietoja, silti se palvelee kaikkia.
-Myynti katsoo pitkän ajan suunnitelmia, tehdasyksiköitä
kiinnostaa mitä on tulossa tuotantoon lähiaikoina ja mitä
poistumassa.
Salkun tieto auttaa tehdasta suunnittelemaan koeajojen
aikatauluja, jotka myös tallennetaan salkkuun. Fazerilla kaikki
tieto on sisäisesti saatavilla. Salkusta pystyy seuraamaan niin
aikatauluja kuin päätöksiäkin.

Focus Friends vie asioita huumorilla
eteenpäin
Focus Frendit vievät asioita eteenpäin hyvässä hengessä huumoria unohtamatta
-Thinking Portfolion salkku on ollut meille iso tyytyväisyyden aihe. Aiemmin käyttäjät joutuivat koko ajan kysymään
neuvoa. Tällä hetkellä, sen sijaan, että kysyttäisiin neuvoa, käyttäjät kommentoivat: ”ihan helppo”.Vähältä pitää, ettei minua
halata tämän työkalun ansiosta, niin tyytyväisiä loppukäyttäjät
ovat
Fazerilla salkunhallinnan tai projektityön tekemisen kans© Thinking Portfolio

sa ei olla ryppyotsaisia, vaikka prosesseja hallinnoidaan ja
kuluja lasketaan, asiat tehdään hyvällä fiiliksellä. Pääkäyttäjiä ei
kutsuta pääkäyttäjiksi, vaan he ovat Focus frendejä. Jokaisessa
funktiossa on oma Focus friend, ja ryhmällä on myös oma
WhatsApp ”Focus Friends”.
-Viemme tällä ryhmällä asioita eteenpäin hyvässä hengessä
ja huumorilla, josta olemmekin tunnettuja. Meillä esimerkiksi
järjestelmän ikonit eivät ole ikoneita vaan ”ikosia”, nauraa
Hanna Ikonen.
-Yleensä projektien aikatauluttaminen ja hallinnointi tuottaa
ahdistusta, mutta stressin sijaan projektisalkku tuo helpotusta.
Asioita ei tarvitse panikoida, vaan hallinnointi tehdään sujuvasti ja ketterästi Focuksen avulla.
Thinking Portfolio ja Focus Friends on tuonut niin paljon
positiivista virettä, että Fazerilla on hankittu kaksi uuttakin
Thinking Portfolio-salkkua, Fazer Bakery Focus ja Fazer Lab,
Fazer Focuksen hankinnan jälkeen.

Varjoexceleistä on päästy eroon ja vahva
kehittäminen jatkuu
Thinking Portfolio-projektisalkku saatiin nopeasti tuotantokäyttöön, joka alkoi heti, kun minimivaatimusten parametrointi oli valmis. Salkku on ketterä kehittää ja käyttäjät
ovat aktiivisesti mukana nostaen omia kehitysideoitaan esiin,
iloitsee Ikonen.
-Aiemmin hoidin kehittämisen itse, käyttäjät eivät kokeneet entistä salkkusovellustamme omakseen, he mieluimmin
käyttivät ”varjoexceleitä”, joista nyt olemme pääsemässä
kokonaan eroon, kun niiden ominaisuudet siirretään Thinking
Portfolioon.
Tällä hetkellä kaikki funktiot käyttävät Thinking Portfolion
raportointia, mutta eivät ole vielä tietoisia sen kaikista toiminnallisuuksista ja uusista raportointimahdollisuuksista. Salkun
hyödyntämistä eri funktioiden tarpeisiin on tarkoitus jatkossa
lisätä.
-Meillä on meneillään vahva kehittämisen vaihe, se on helppoa, kun ketterä kehittäminen toimii.
(p.s. pystyitkö lukemaan ajattelematta suklaan makua suussasi –
minä en! (toimittajan huom.)
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“Thinking Portfolio ja Focus Friends
on tuonut niin paljon positiivista
virettä, että Fazerilla on hankittu
kaksi uuttakin Thinking Portfoliosalkkua, Fazer Bakery Focus
ja Fazer Lab, Fazer Focuksen
hankinnan jälkeen.”

Focus Friend Hanna Ikonen

© Thinking Portfolio
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Lahden kaupunki on kehittänyt
nopeasti hyötyjä Thinking
Portfolion projektisalkusta
120 000 asukkaan Lahti on yksi Suomen suurimpia kaupunkeja.
Urheilukaupunkina arvostettu Lahti tunnetaan kansainvälisesti myös
ympäristö- ja muotoiluosaamisesta sekä korkeatasoisista kulttuuripalveluista.

T

hinking Portfolio hankittiin korvaamaan Lahdessa
aiemmin käytössä ollut projektisalkkusovellus, koska oli
tarve saada uutta toiminnallisuutta tukemaan kehittämistoiminnan muuttuvia projekti- ja salkkuprosesseja. Kaivatut
toiminnot ja tarvittavaa joustavuutta löytyi Thinking Portfoliosta ja niiden lisäksi paljon muita tervetulleita ominaisuuksia
kertoo kehittämisjohtaja Sari Alm Lahden kaupungilta.

Thinking Portfolio vastaa
salkkukatselmusten vaatimuksiin yli
odotusten
Johto on ollut kiinnostunut Thinking Portfolion tarjoamasta
kokonaisnäkemyksestä projektien tilanteeseen. Heille on esitelty uuden salkkutyökalun mahdollisuuksia useiden näkymien
ja raporttien kautta. Isoja odotuksia ladataan myös Thinking
Portfolion avulla tehtäviin salkkukatselmuksiin. Nyt tiedetään
mitä voidaan vaatia ja tulevissa salkkukatselmuksissa, sen perusteella mitä tähän mennessä on jo nähty, Thinking Portfolion
uskotaankin täyttävän vaatimukset hyvin.

Thinking Portfolio ohjaa projektin
etenemisessä
Samalla, kun Thinking Portfoliota implementoitiin, tarkistettiin
ja viimeisteltiin omaa projektiprosessia. Jo lyhyen Thinking
Portfolion käytön jälkeen oli havaittavissa selkeytymistä
prosessin etenemisessä. Salkku tukee prosessin eri vaiheissa ja
ohjaa siirtymistä vaiheesta toiseen näppärästi.
Uusia projekteja aloittaneet projektipäälliköt ovat saaneet
Thinking Portfoliosta tukea projektin dokumentoinnissa ja raportoinnissa, mikä on nopeuttanut ja selkeyttänyt aloitusta ja
projektipäällikön työtä. Jotkut projektipäälliköt tosin kokevat,
että salkun päivittäminen on lisäraportointia. Toisaalta jalkauttaminen on kesken ja Thinking Portfolion ominaisuuksia ja sen
mahdollistavia hyötyjä ei ole ehditty kaikille projektipäälliköille
vielä esitellä.

nä, se on avoin koko henkilökunnalle, sieltä kaikki näkevät
esimerkiksi mitä projekteja ja osaprojekteja on meneillään,
mikä niiden sisältö, vaihe ja odotettavat tulokset ovat sekä
kenen puoleen voi kääntyä, mikäli tarvitsee lisätietoa. Toisena
esimerkkinä salkun hyödyntämistä viestintävälineenä Alm
mainitsee projektit, joita tehdään useassa eri yksikössä, kuten
eri kouluissa, saman aikaisesti. Näissä projekteissa eri toimijat
näkevät helposti tarvitsemansa avain- ja taloustiedot ja näin
vältetään myös virheitä, kun tieto saadaan kaikille samasta
lähteestä ilman välivaiheita.

Lisää hyötyjä on odotettavissa, kun
käyttäjämäärä kasvaa
Lahden kaupungilla oli aktiivinen projektiryhmä, joka osallistui
sekä palvelun määrittelyihin että salkun pilotointiin. Pilotoinnissa oli lisäksi mukana projektipäälliköitä työryhmän ulkopuolelta.
– Pilotointivaiheessa olisi voinut olla mukana vielä enemmän
sellaisia salkun tulevia käyttäjiä, jotka eivät olleet määrittelytyöryhmässä. Näin olisi saatu jo alkuvaiheessa enemmän kiinni
hienosäätöä vaativia asioita sekä projektimallista että salkusta.
Thinking Portfolion implementointiprojekti oli sujuva ja
nopea.Yhteistyö Thinking Portfolion konsulttien kanssa sujui
hyvin, sovitut asiat tehtiin ja pysyttiin aikataulussa.
Projektisalkun käyttöönottoa harkitseville Alm suosittelee,
että omia prosesseja mietitään jo ennen työkalun implementointia ja että pilotointiin varataan aikaa riittävästi.
– Olemme vielä alkuvaiheessa Thinking Portfolion hyödyntämisessä, mutta viemme asioita koko ajan aktiivisesti eteenpäin.
Koska jo suhteellisen lyhyen käytön jälkeen pystyy havaitsemaan selkeitä hyötyjä, odotamme hyötyjen vielä kumuloituvan
sitä mukaan, kun käyttäjämäärä salkussa kasvaa ja salkku toimii
aidosti johtamisen tukena.

Thinking Portfolio toimii myös
viestintävälineenä
Thinking Portfoliota on alettu käyttää myös viestintävälinee© Thinking Portfolio

6

Keva valitsisi Thinking
Portfolion uudelleen
Thinking Portfolio yhdistää projektit, sovellukset ja resurssit toisiinsa.
Kevan pitkään tiedostettu tarve saada selkeä kokonaiskuva projektisalkusta
täyttyi, kun organisaatiossa otettiin käyttöön Thinking Portfolioprojektisalkku. Projektisalkun läpinäkyvyyden lisäksi Thinking Portfolio
tarjosi kaivatun näkymän resurssitarpeisiin ja mahdollisti järjestelmällisen
resurssisuunnittelun aloittamisen.

P

arhaillaan Kevassa ollaan käyttöönottamassa myös
Thinking Portfolio-sovellussalkkua. Sovellussalkun käyttöönoton myötä saadaan lisäksi linkitettyä projektit
ja niihin liittyvät sovellukset toisiinsa. Uusien työvälineiden
odotetaan tuovan selkeyttä niin projekti-, sovellus- kuin niitä
yhdistävään resursointitoimintaankin, vaikkakaan se ei tapahdu
ilman henkilöstön panostusta, kuvailee Kevan IT Controller
Timo Luhtanen.
-Olemme vielä alkutaipaleella ja meidän on tässä suhteessa
panostettava myös kulttuurimme muutokseen, jotta salkkuihin
saadaan tarvittava data ja sen käsittelystä tulee luonteva osa
jokapäiväistä toimintaamme.

Projektisalkun hyödyt ovat näkyneet
selkeästi
Vaikka uusi kulttuuri ja sovelluksetkin ottavat vielä ensiaskeleitaan, on projektisalkun käytöstä ollut jo selkeitä hyötyjä.
Esimerkiksi budjetoinnin aikana on seuraavalle kaudelle
suunnitteilla olevat projektit viety salkkuun kokonaisuuden
tarkastelua varten.
Projektipäälliköt puolestaan ovat todenneet projektin hallinnoimisen ja raportoimisen helpottuneen huomattavasti salkun
käytön ansiosta, he myös pitävät salkkua helppokäyttöisenä.
-Salkusta käsin johdon on ollut helppo katsoa kokonaisuutta
ja hahmottaa resurssien tarve tulevaisuuden suunnittelua ja
budjetointia ajatellen. Budjetoinnin yhteydessä havahduttiin
myös siihen, että on joko resursoitava uudelleen tai priorisoitava alun perin toteutettaviksi ajateltuja projekteja, koska
tilanne näkyi salkussa niin selkeästi.

Hankinnassa oli helppo päätyä Thinking
Portfolioon

-Olisi ollut helpompaa ottaa ensin käyttöön pelkästään
IT-puolella, mutta jos päättäisin uudelleen, ottaisin kuitenkin
koko talolle ja valitsisin myös Thinking Portfolion, sillä olemme
olleet valintaamme todella tyytyväisiä.Vastaavaa ratkaisua ei
mielestäni markkinoilla ole, ei yhtä kattavaa ja myös hinta on
kohdillaan. Pystyin tekemään helposti hankinnan, joka aidosti
tukee toimintaamme.

Thinking Portfolio palvelee oikeaa
tarkoitusta
Kevalle haettiin nimenomaan projektisalkun johtamisen välinettä. Tarjousvaiheessa heille tarjottiin projektisalkkuna myös
sovelluksia, jotka soveltuvat projektin-, mutta eivät salkunhallintaan tai johtamiseen. Kevan projekteissa, varsinkin IT:ssä,
projektin päivittäisiä aktiviteetteja hallinnoi yleensä toimittajan
projektipäällikkö, omat projektipäälliköt hoitavat projektin
johtamisen ja kokonaisuuden raportoinnin.
-Thinking Portfolio on meille täysin sopiva väline juuri siihen
tarkoitukseen mihin tarvitsemme, sillä meille tärkeintä on
projektisalkun johtaminen, mutta tarvittaessa pienimuotoinen
projektin hallinta onnistuu Thinking Portfoliossa myös.

“Salkusta käsin johdon on ollut
helppo katsoa kokonaisuutta
ja hahmottaa resurssien tarve
tulevaisuuden suunnittelua ja
budjetointia ajatellen.”

Vaikka määrittelyprojekti oli IT-vetoinen, Kevan Thinking
Portfolio- projektisalkku otettiin käyttöön useammassa yksikössä saman aikaisesti. Tämä aiheutti hieman enemmän työtä
määrittelyvaiheessa, mutta näin saatiin kuitenkin toteutettua
heti ensi vaiheessa salkku, joka palvelee laajasti kaikkia organisaation osia.

© Thinking Portfolio
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Lindströmillä johdetaan siistejä
projekteja Thinking Portfolion
avulla
Kun Lindströmillä alettiin
implementoida Thinking Portfolion
projektisalkkua, heillä oli oma
projektimalli valmiiksi mietittynä.
Salkku muokattiin tukemaan
projektimallia ja Lindströmin
strategian mukaista toimintatapaa.

K

äyttöönoton yhteydessä huomattiin, että projektimallin
jalkauttaminen vaati vielä työtä: datan laatu ei ollut sitä
mitä olisi toivottu ja projektien priorisointia ei ollut
toteutettu oletetussa laajuudessa, kertoo Heidi Rääsiö, Head
of IT People and Strategy.
-Projektimallimme lanseeraaminen oli jäänyt aikoinaan kevyeksi. Thinking Portfolion käyttöönoton yhteydessä huomasimme, mitä puutteita mallissamme oli ja pääsimme jatkokehittämään näitä.
Seuraava kehitysaskel oli projektimallin toisen vaiheen
toteuttaminen. Siinä muun muassa selkiytettiin mallia, sen eri
prosesseja ja päätöksentekokäytäntöjä.
Projektimalliuudistuksen yhteydessä myös projektisalkusta
toteutettiin uusi versio, jota päivitettiin saadun käyttäjäpalautteen avulla ja sovitettiin tukemaan uudistettua mallia.

Miten valmistaudun porttipäätökseen
ja mitä sitä varten pitää tehdä Thinking
Portfoliossa
Uudistuksen jälkeen prosesseja on opetettu tehokkaasti sekä
luokkahuonekoulutuksissa että netin välityksellä, ja nettiklinikat jatkuvat edelleen. Myös ohjausryhmät ja Lindströmin ylin
johto ovat osallistuneet koulutuksiin.
-Klinikoissa sukellamme syvemmälle aiheisiin, joka voi olla
esimerkiksi: ”Miten valmistaudun porttipäätökseen ja mitä sitä
varten pitää tehdä Thinking Portfoliossa”. Jatkossa kiinnitämme entistä enemmän huomiota datan laatuun ja etenkin tätä
pyrimme koulutuksissa sekä klinikoilla viestimään.
-Osallistujat ovat antaneet klinikoista positiivista palautetta.
Ne ovat olleet rentoja tilaisuuksia, enemmän keskustelevia
kuin että olisi yksisuuntaisesti kerrottu mitä pitää tehdä, Heidi
Rääsiö kuvailee toteutusta.
© Thinking Portfolio

Ohjausryhmät ja ylin johto ovat kiitollisia
informatiivisuuden lisääntymisestä
Ohjausryhmät vaativat tiedon täydentämistä salkkuun, mikäli
jotain porttipäätöksiin vaadittavaa puuttuu. Näin tarvittava
aineisto on koko ajan saatavilla ja raportoitavissa.
-Ohjausryhmät ovat ottaneet muun muassa Progress
reportin mielellään vastaan. Ohjausryhmän on helppo nähdä
työkalun tuoma lisäarvo mm. porttipäätösten vahvistamisen
yhteydessä ja projektin seurannassa, kun asiat esitetään samalla tavalla kaikista projekteista.
Ylin johto suhtautuu positiivisesti kehitysryhmän viestiin
prosessien parantamisesta. Thinking Portfolio-projektisalkussa
luodaan johdolle heidän tarvitsemansa raportit reaaliaikaisesti.
Johto seuraa strategian toteutumista niin ikään projektisalkusta, muun muassa tämän vuoden must-win-hankkeiden tilanne
on sieltä kivuttomasti saatavilla.

Ehdottomasti suosittelen Thinking
Portfoliota
Thinking Portfolio työkaluna on todella helppo verrattuna moneen muuhun vastaavaan sovellukseen. Ehdottomasti suosittelen Thinking Portfoliota muillekin, sen avulla projektisalkun
hallinnasta tulee huomattavan helppoa. Lisäksi se avaa näkymää
projektien määrään ja laatuun, ollen samalla kuitenkin helppokäyttöinen. Suositustani vahvistaa myös Thinking Portfolion
kanssa hyvin sujunut yhteistyö, summaa Heidi Rääsiö henkilökohtaista Thinking Portfolio -kokemustaan.
Lindströmin projektimallista ja -salkusta kertoi

Heidi Rääsiö
Head of IT People and Strategy
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Thinking Portfolio
-projektisalkku nauttii Peikko
Groupin kasvuvauhdista
Peikko Groupin kasvuvauhti on
ollut nopeaa viime vuosina.Vauhti
on tuonut omat haasteensa myös
projektitoiminnan kontrolloimiseen
ja sen ohjaamiseen oikeaan
suuntaan.

P

roject Controller Satu Kannelvirta kertoo Thinking
Portfolio-projektisalkun olevan korvaamaton työkalu
kasvun hallinnoimisessa ja kokonaiskuvan mahdollistajana projektitoiminnassa.
-Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähän vuodesta 2012 alkaneeseen liiketoimintaamme tukevaan kumppanuuteen, lisää
toimitusjohtaja Topi Paananen.

Thinking Portfolio-projektisalkun roolista Peikko Groupissa kertoi PMO
toiminnosta vastaava Satu Kannelvirta sekä toimitusjohtaja Topi Paananen.

Mitä kovempi vauhti, sen tärkeämpi
Thinking Portfolio on

Thinking Portfolio-projektisalkku on päivittäisessä käytössä,
siellä hallinnoidaan kaikki sisäiset ohjelmat ja kehitysprojektit.
Projektisalkku on ehdoton tuotekehityksen, investointien
ja muun kehittämistyön apuväline. Säännölliset tarkistukset
kustannus-hyötylaskelmiin tehdään myös Thinking Portfolion
avulla. Johdon katselmuksissa salkkutason tiedot käsitellään
monesta eri näkökulmasta käsin. Katselmuksissa seurataan
tilannetta ja nähdään muun muassa mihin täytyy jatkossa
panostaa ja seuraako toiminta yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmia.
-Raportoin johtoryhmälle ja hallitukselle säännöllisesti
salkun kokonaistilasta. Raportoinnissa hyödynnän Thinking
Portfolion raportteja, mutta paljon käymme projekteja läpi
myös suoraan työkalun kautta. Työkalu mahdollistaa projektien tarkastelun ja vertailun eri näkökulmista.

Peikko Groupin liikevaihto on kasvanut 10-13% vuosivauhtia
ja se toimii tällä hetkellä 32 eri maassa. On ensiarvoisen tärkeätä, että vauhdin tukena ovat oikeanlaiset työkalut. Kasvun
myötä myös salkun koko on paisunut ja käyttäjämäärä lisääntynyt. Tämä puolestaan lisää työkalun merkitystä entisestään
ja onkin ollut ilahduttavaa, että Thinking Portfolio on pysynyt
vaivatta kasvussa mukana, listaa Kannelvirta Thinking Portfolion hyvistä puolista kysyttäessä.
Kasvun myötä on ilmennyt myös lisätarpeita salkun alkuperäiseen toiminnallisuuteen. Thinking Portfolion henkilökunta
saa kiitosta siitä, että ratkaisu on aina löytynyt ja se on toteutettu nopeasti.
-En näe mitään muuta mahdollisuutta kuin, että meillä on
salkunhallinnan työkalu vauhdissa mukana
-Meille tärkeimpiä hyötyjä ovat myös, että pystymme mittaamaan, että teemme oikeita asioita oikealla painotuksella ja että
meillä on näkyvyys meneillään olevista kehitysprojekteistamme läpi organisaation. Lisäksi on tärkeää, että meillä on salkun
kautta näkyvyys myös tuleviin kehitystarpeisiin.

Kaikki tarvittava tieto löytyy
projektisalkun kautta

Thinking Portfoliota peukutetaan
monesta syystä

Thinking Portfolio toimii moottorina, sen kautta pääsee
käsiksi kaikkeen dataan, myös yksityiskohtaiseen projektin
suunnitteluun, etenemiseen ja tuloksiin liittyvään tietoon.
Tämän mahdollistavat linkitykset ja liittymät. Projektien kanssa
toimivan henkilöstön ei tarvitse käyttää aikaansa miettiäkseen
mistä projektia koskeviin kysymyksiin löytyisi vastauksia, koska
kaikki tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta.

Thinking Portfoliolla on Peikko Groupissa monta ulottuvuutta. Sieltä löytyy ajantasainen tieto ja kaikille sama näkymä
kehittämiseen ja strategian toteutumiseen. Se on lisäksi tärkeä
kommunikointikanava talon sisällä.
-Thinking Portfolio on hyödyllinen ja toimiva monelta eri
näkökantilta. Lisäksi henkilökuntamme arvostaa helppokäyttöisyyttä, emme kuormita ketään turhalla byrokratialla.

Thinking Portfoliosta näkee miten
strategiaa toteutetaan

© Thinking Portfolio
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Thinking Portfolio-projektisalkku
on vähentynyt työmäärää
Maanmittauslaitoksella
Kun Thinking Portfolio-projektisalkun käyttöönottoa aloiteltiin, oli
tiedotustilaisuudessa 90% projektipäälliköistä paikalla. Sovelluksen esittelyn
jälkeen ei tullut esille minkäänlaista vastustusta, kaikki pystyivät nopeasti
näkemään työvälineen käytön mukanaan tuomat hyödyt, muistelee PMO:n
johtaja Pasi Pekkinen Maanmittauslaitoksen uuden projektisalkkusovelluksen
käyttöönottoa.

H

än antaa lisäesimerkin Thinking Portfolion käyttäjäystävällisyydestä kertomalla, että aloitusvaiheessa
projekteja siirrettäessä, ei isonkaan projektin tietojen
siirtämisessä mennyt viittä minuuttia pidempään vaikka työ
tehtiin manuaalisesti.
-Tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme päässeet hyvin liikkeelle. Käyttäjät ovat kommentoineet voivansa luottaa siihen,
että Exceleitä ja Power Pointeja ei enää projektin raportoinnissa tarvita.

Työmäärä ja virheet ovat vähentyneet
Aiemmin projekteihin liittyviä hallinnollisia dokumentteja
ja raportteja tehtiin Office-työkaluilla. Tämä tarkoitti paljon
kopiointia ja saman asian kirjoittamista eri dokumentteihin.
Thinking Portfoliossa Maanmittauslaitoksen käyttäjäkuntaa on
ilahduttanut erityisesti selkeys siitä, kun sisältö tulee yhdestä lähteestä lopullisesta käyttötarkoituksesta huolimatta, ja
samalla kun työmäärä vähenee, myös virheiden mahdollisuus
pienenee.
-Aiemmin on ollut haastavaa tuottaa materiaalia, joka olisi
antanut selkeän kuvan siitä missä mennään salkkutasolla.
Raportointiin menee nyt paljon vähemmän aikaa ja ajantasaiset
raportit voidaan tuottaa milloin vain nappia painamalla.
Projektiraporteista keskeisessä asemassa on tilanneraportti,
joka on pakollinen ohjausryhmien kokouksissa. Raportilla käsitellään samat asiat, jotka tarvitaan valtionhallinnon yhteiseen
salkkuun, eli ennuste, toteuma, riskianalyysi, tavoiteseuranta,
viestintäsuunnitelma ja toteutuksen etenemisestä ja tilanteesta
kertovat liikennevalot.
Talousasiat saavat keskustelussa entistä painotetumman roolin, kun niiden esille tuominen on yhdenmukaistunut.
-Budjetin seuranta ja ennustaminen on uuden projektisalkkusovelluksen kautta nyt helpompaa kuin aiemmin. Tämä
kannustaa myös parempaan ennustamiseen ja sen seurantaan.

© Thinking Portfolio

Thinking Portfolio auttaa yhtenäisen
toimintatavan edistämisessä
Toimintamalli, jota olemme rakentaneet, tulee työvälineen
avulla käyttöön salkun tasolla ja pystymme näin parantamaan
salkkujohtamista. Muita mainittavia hyötyjä ovat muun muassa
läpinäkyvyyden parantuminen, helppo ja yhtenäinen tapa
tiedottaa johtoryhmälle sekä keskeisenä asiana yhtenäisen
toimintatavan edistäminen, luettelee Pekkinen tärkeimpiä
toiminnallisia hyötyjä kysyttäessä.
Kaikki uudet projektit, jotka on asetettu, on viety Thinking
Portfolioon ja ne on esitelty johtoryhmässä pelkästään salkusta.
Thinking Portfolion yhteenvetonäkymät selkeyttävät salkkutason raportointia monine ryhmittelytekijöineen. Tarvittaessa
saadaan eri näkymiä helposti ja vähemmillä raporttipohjilla
kuin aiemmin.
Maanmittauslaitoksella nähdään tärkeänä, että Thinking Portfoliossa voidaan seurata riippuvuuksia ja priorisoida resursseja, myös töille, jotka eivät ole salkussa. Tämä tuo sujuvuutta
vuosisuunnittelun valmisteluun, koska näin laajamittaiset
muutokset saadaan näkyviin ja valmisteluun mukaan vaikka ne
eivät olisi projekteja.

Aiemmin projekteihin liittyviä
hallinnollisia dokumentteja ja
raportteja tehtiin Office-työkaluilla.
Tämä tarkoitti paljon kopiointia
ja saman asian kirjoittamista eri
dokumentteihin.
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Thinking Portfolio konkretisoi
Tampereen kaupungin
projektisalkkuprosessit
Tampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana
käyttöön Thinking Portfolion projektisalkkusovelluksen marraskuussa
2015. Sovelluksen käyttöönotto oli jatkoa vuoden 2014 alkaneelle
projektijohtamismallin kehittämiselle.

T

ampereen kaupunki otti Konserniohjausyksikön ohjaamana käyttöön Thinking Portfolion projektisalkkusovellus marraskuussa 2015. Sovelluksen käyttöönotto oli
jatkoa vuoden 2014 alkaneelle projektijohtamismallin kehittämiselle.
Tampereen kaupungin projektisalkussa käsitellään kaikki
palvelujen, toiminnan ja hallinnon kehittämiseen kohdistuvat
projektit, kaikki ICT-kehittämistä sisältävät projektit sekä tutkimusprojektit. Lisäksi salkussa on aluekehittämisohjelmat projekteineen, näitä ohjelmia on meneillään tällä hetkellä kolme.
Vuoden alusta aloittaneen projektitoimiston palvelupäällikkö
Sirpa Kolehmainen on ollut vastuussa sekä projektimallin
että -sovelluksen käyttöönottoprojekteista. Sovellus hankittiin
projektimallin ja -prosessien toteuttamisen avuksi. Kolehmainen on tyytyväinen hankintaan ja kertoo sen auttaneen
henkilöstöä projektimallin sisäistämisessä sen lisäksi, että se
on tuonut myös ketteryyttä prosessien hallintaan.
– Thinking Portfolion projektisalkku työvälineenä konkretisoi
ja visualisoi projektijohtamisen prosessimme.
-Sovellustyökalu antaa kehittämisprojektien seurantamahdollisuuden kaikille kaupungin työntekijöille sekä projektikohtaisesti projektissa mukana oleville sidosryhmille.

Thinking Portfolio vapauttaa aikaa
kehittämiseen
Sen lisäksi, että projektien näkyvyyden parantuminen on
helpottanut projektimallin jalkauttamista, Kolehmainen on
mielissään siitä, että aikaa jää enemmän itse kehittämiseen ja
että pystytään helpommin vertailemaan ja valitsemaan toteutukseen oikeat kehittämisprojektit oikea-aikaisesti.
– Meille on tärkeintä Thinking Portfolion tuoma arvo projektien strategisuuden toteutumisen seurannassa.
– Thinking Portfolio tuo sujuvuutta myös ohjausryhmätyöskentelyyn. Sovelluksen visuaalisuus ja helppokäyttöisyys
mahdollistavat tiedon nopean omaksumisen ja sen myötä aikaa
säästävät virtuaalikokoukset.

© Thinking Portfolio

Positiivisen käyttäjäpalautteen
siivittämänä ollaan kouluttamassa uusia
ryhmiä
Tampereen kaupungin Thinking Portfolio -käyttäjien keskuudessa ollaan lähiaikoina tekemässä sisäinen asiakaskysely, jolla
kerätään tarkempaa tietoa käyttäjien kokemuksista ja toiveista
sovelluksen suhteen. Tähän mennessä saatu vapaa palaute on
kuitenkin ollut myönteistä, mm. projektipäälliköt ovat mieltyneet sovelluksen helppokäyttöisyyteen ja salkkujen johtoryhmät sen visuaaliseen informatiivisuuteen.
Projektipäälliköt ovat olleet tyytyväisiä myös Thinking Portfolion projektinhallinnan ominaisuuksiin. Näihin lukeutuvat mm.
mahdollisuus projektien välisten riippuvuuksien visualisointiin,
tehtävien hallintaominaisuudet sekä resurssisuunnittelu ja
tuntikirjaustoiminnot. Kolehmainen kokee, että iso harppaus
eteenpäin on projektisalkun hallinnassa ja johtamisessa otettu
jo nyt, mutta tarkoitus on kouluttaa edelleen sekä projektimallia että projektisalkun käyttäjiä. Erityisesti projekteja valmistelevia henkilöitä halutaan mukaan käyttäjäryhmään.
– Valmistelevan ryhmän myötä saadaan tieto valmisteilla
olevista projekteista salkkuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.Interaktiivinen käyttöönottoprojekti oli hieno kokemus.
– Tämä oli kiva, interaktiivinen projekti. Pääsimme käyttämään sovellusta heti ja samalla saimme tehdä sovellukseen
vielä hienosäätöä ja viime hetken muutoksia, jotka Thinking
Portfolion konsultit toteuttivat välittömästi.

“Thinking Portfolion
käyttöönottoprojekti ja yhteistyö
toimittajan asiantuntijoiden kanssa
sujuivat mutkattomasti. Projekti oli
miellyttävä kokemus.”
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Thinking Portfoliolla on rooli
Espoo-tarinan toteuttamisessa
Vuonna 2013 osana Espoo-tarinan toteutuksen tukea aloitettiin Espoon
kaupungilla projektimallin kehitystyö. Kehitystyön päämääränä on ollut
luoda yhtenäinen malli, joka osaltaan edesauttaa kaupungin kaikkien
toimialojen ja yksiköiden Espoo-tarinan toteuttamista. Espoon EsPromalli sisältää prosessit ja ohjeistukset sekä ohjelmien että projektien
toteuttamiseksi. Myös projektisalkun johtamisen prosessit sisältyvät
projektimalliin.

J

oissakin kaupungin yksiköissä oli jo ennen tätä kehitystyötä omia projektiohjeistuksia. Espoo-tarinan vauhdittama kaupunkitasoinen kehitystyö yhdisti aiempia
kokemuksia ja lisäsi myös muualla koettuja hyviä käytäntöjä
mukaan. Näin saatiin luotua yhteinen, kaikille sopiva ja käyttökelpoinen malli.Yhteinen malli tukee projektien vertailua ja
projekteista oppimista ohjelma- ja projektisalkkutasolla sekä
organisaatioyksiköiden sisällä että eri yksiköiden välillä.
Uudesta projektimallista on järjestetty valmennuksia jo
sadoille osallistujille ja sen käyttöön ovat perehtyneet useat
projektipäälliköt, johtoryhmät ja muut eri projektirooleissa
toimivat. Isossa organisaatiossa tarvitaan kuitenkin malttia
kaikkeen kehittämiseen ja on luonnollista, että implementoitaessa on annettava aikaa myös uusien käytäntöjen juurtumiseen.
Osana tätä projektitoiminnan prosessikehitystä Espoossa
otettiin pilottikäyttöön myös Thinking Portfolion projektisalkku keväällä 2015. Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält, joka on
ollut vastuussa projektimallin kehittämisestä, on ollut mukana
myös Thinking Portfolion määrittely- ja käyttöönottoprojektissa. Projektisalkkusovelluksen mukanaan tuoma informaation lisääntyminen on ollut tervetullut apu myös projektimallin
jalkauttamisessa. Hoverfält kertoo, että Espoossa oli yritetty
projektisalkkusovelluksen käyttöönottoa jo vuosituhannen
vaihteessa, mutta silloinen sovellus ei ollut vastannut riittävästi kaupungin tarpeita eikä projektikulttuuri ollut vielä kypsä systemaattiselle projektisalkun johtamiselle.Viime vuosien
kehityksen myötä projektisalkkusovelluksen tarve oli jälleen
noussut ajankohtaiseksi. Joissakin ohjelmissa ja yksiköissä
oli otettu käyttöön Excel-pohjaisia projektilistauksia, mikä
ei kuitenkaan mahdollistanut toivottua näkyvyyttä kaikkiin
projekteihin.
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Thinking Portfolio voitti
tarjouskilpailun sekä laadulla että
kustannustehokkuudella
Aiemman projektisalkkukokemuksen ja eri sovelluksiin
tutustumisen jälkeen Espoon kaupunki laati projektisalkkusovelluksen kilpailutusta varten kriteerit, joiden perusteella eri
toimittajien tarjoukset pisteytettiin. Laatupisteytyksen lisäksi
kriteerinä käytettiin elinkaarikustannuksia.
– Thinking Portfolio voitti tarjouskilpailun molemmilla kriteereillä. Laadun lisäksi kustannustehokkuus, johon Thinking
Portfolio hyvin vastaa, on ilman muuta tärkeä asia.
Ensimmäiset hyödyt on jo Thinking Portfolion pilottikäytössä tunnistettu ja käyttöönoton laajentamista muihinkin kaupungin yksiköihin odotetaan malttamattomana. Käyttäjät ovat
pitäneet sovelluksen helppokäyttöisyydestä ja intuitiivisuudesta. Alkuun on päästy pienellä perehdyttämisellä. Espoossa
on huomattu, että tämä työkalu antaa joustavuutensa ansoista
lisäksi mahdollisuuden toimia eri organisaatioyksiköissä hieman eri tavoin ja näin tiedonkulku lisääntyy, kun toimintatapojen eroista huolimatta informaatio kuitenkin löytyy kaikille
samasta sovelluksesta.

salkkuprosesseista. Pilottikäyttö aloitettiin Sosiaali- ja terveystoimessa ja sitä jatkettiin TATU-ohjelmassa, joka on koko
kaupungin laajuinen Talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelma. IT-ratkaisuja sisältäviä projekteja tuodaan parhaillaan
projektisalkun piiriin.
– Toiveita Thinking Portfolion käytön laajentamisesta tulee
jatkuvasti. Seuraavina ovat vuorossa tutkimukset ja rakennushankkeet. Lisäksi työkalu avataan näkyväksi kaikille työntekijöille, sillä se on todettu hyväksi tiedotuskanavaksi kaupungin
projekti- ja ohjelmatoiminnan kokonaisuudesta.

Thinking Portfolio saa kiitosta hyvästä
yhteistyöstä
Thinking Portfolio toimittajana saa kiitosta joustavuudestaan
ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Sovelluksen jatkokehitystarpeina Päivi Hoverfält mainitsee ohjelmatason toiminnallisuuksien lisäämisen entisestään. Esimerkiksi erilaisia ohjelmatason
raportteja tarvitaan jatkossa todennäköisesti enemmän, kun
käyttökokemus ja sen myötä tarpeet kasvavat.

Yhteystiedot:

Käyttöä laajennetaan myönteisen
käyttäjäpalautteen siivittämänä

Päivi Hoverfält
Paivi.hoverfalt@espoo.fi
Ohjelmajohtaja
Konserniesikunta, Espoon kaupunki

Espoon Thinking Portfolio -projektisalkussa käsitellään nyt
pilottivaiheen jälkeen yhteensä yli 300 projektia, ohjelmaa tai
toimenpidettä. Tämä määrä kasvaa, kun käyttö laajentuu kaupungin muihinkin organisaatioyksiköihin loppusyksystä alkaen.
– Thinking Portfolion käyttö oli luonnollista aloittaa niistä
yksiköistä ja ohjelmista, joissa oli jo kokemusta projekti-
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“Käyttäjät ovat pitäneet sovelluksen
helppokäyttöisyydestä ja
intuitiivisuudesta. Alkuun on
päästy pienellä perehdyttämisellä.
Espoossa on huomattu, että tämä
työkalu antaa joustavuutensa
ansoista lisäksi mahdollisuuden
toimia eri organisaatioyksiköissä
hieman eri tavoin ja näin
tiedonkulku lisääntyy, kun
toimintatapojen eroista huolimatta
informaatio kuitenkin löytyy
kaikille samasta sovelluksesta”

© Thinking Portfolio
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Thinking Portfolio on
erinomainen työkalu Lassila
& Tikanojan kehitysprojektien
johtamiseen
Lassila & Tikanoja käyttää Thinking Portfoliota jo neljättä vuotta tukemaan
yhtiön projektisalkun johtamista. Thinking Portfolio otettiin aikoinaan
käyttöön tilanteessa, jossa oli luotu yhtenäinen sisäinen projektimalli
sisältäen projektisalkun hallinnan ja päätöksenteon prosessit.

U

usia käytäntöjä tukemaan tarvittiin Exceliä tehokkaampi työväline. Lähtökohtana sovelluksen valinnalle oli,
että työvälineen käyttöönotto ja opettelu sujuisivat
ilman suurempia ponnisteluja. Thinking Portfolio oli sopiva
vastaus todettuun tarpeeseen ja käyttöönottoprosessi oli
nopea. Aluksi salkkumallia sovellettiin vain IT projekteihin,
mutta nyt kaikki kehitysprojektit ovat projektisalkussa mukana
ja noudattavat koko yhtiössä samaa raportointi- ja päätöksentekoprosessia. Tiedot saadaan Thinking Portfoliosta yhtenäisinä
ja vertailukelpoisina projektisalkun johtamista ja päätöksentekoa varten.

Thinking Portfolio vastaa hyvin
muutostarpeisiin
Puolitoista vuotta sitten Lassila & Tikanojan projektitoiminnan
prosesseja kehitettiin ottamalla mukaan ohjelman johtamisen
malli. Ohjelmakäsite sopi hyvin myös käytössä olevaan projektisalkkusovellukseen eikä näin ollen aiheuttanut juurikaan
lisätyötä ohjelmajohtamisen mukaan saamiseksi myös päätöksenteon apuna käytettävään raportointiin.
Lassila & Tikanojan kehityspäällikkö Markku Niinivaara on
ollut tyytyväinen Thinking Portfolion helppokäyttöisyyteen
ja siihen miten sovellus on mukautunut heidän muuttuviin
liiketoimintatarpeisiinsa.
– Thinking Portfolio on ollut hyvä valinta projektisalkkumme
johtamisen välineenä, juuri sopivan tasoinen työväline meille.
Sovellus ei ole liian kompleksinen, mutta siinä on kuitenkin
tarpeelliset toiminnot ja muuttuneita prosessejamme tukevat
ratkaisut ovat löytyneet helposti.
– Olemme kuluneen syksyn aikana kehittäneet projektitoimintamme resurssisuunnittelua, sen avuksi olemme ottaneet
myös Thinking Portfolion. Nämä toiminnot jatkavat Thinking
Portfolion yksinkertaista ja helppokäyttöistä linjaa, mistä olemme saaneet projekti- ja ohjelmapäälliköiltä pelkästään hyvää
palautetta.
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Ratkaisu löytyy yleensä helposti
Organisaation eri kehitystarpeiden myötä myös sovellustarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa. Kun sovellustarve on
ajankohtainen, verrataan nykyisiä ja mahdollisia uusia ohjelmistoja. Tähän mennessä Thinking Portfolion tarjoamista useista
ratkaisuvaihtoehdoista on aina löytynyt sopiva projektitoiminnan tarpeeseen.
– Projektien ja salkunhallinnan haasteet ovat melko samanlaisia muillakin Thinking Portfolion käyttäjäorganisaatioilla, joten
tarkistamme aina uuden tarpeen ilmaantuessa josko se olisi
sovelluksessa jo ratkaistu jollakin tapaa. Ellei valmis ratkaisu
ole ollut sellaisenaan meille käyttökelpoinen, pienellä tarkentamisella se on saatu aina sovitettua.

“Thinking Portfolio on ollut hyvä
valinta projektisalkkumme
johtamisen välineenä, juuri sopivan
tasoinen työväline meille. Sovellus ei
ole liian kompleksinen, mutta siinä
on kuitenkin tarpeelliset toiminnot
ja muuttuneita prosessejamme
tukevat ratkaisut ovat löytyneet
helposti”
14

Raisio Oyj – Olemme iloisia, että
meillä on Thinking Portfolio
Raision Tietohallinnossa käytetään projektitoiminnan johtamiseen Thinking
Portfoliota. Tällä hetkellä salkussa on noin 80 projektia, jotka kaikki
ovat IT:hen liittyviä. Jatkossa tarkoitus on laajentaa käyttöä myös muun
tyyppisiin projekteihin.

T

ietohallintoyksikön tehtävänä on muun muassa ohjata
osittain ulkoistettuja IT-palveluita sekä IT-projekteja,
jotka toteutetaan liiketoimintayksiköissä, kertovat Raision tietohallintopäällikkö Sami Halinen ja Thinking Portfolion
pääkäyttäjänä toimiva Merja Lamponen.
Projektisalkkusovelluksen hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun
projekteihin liittyviä prosesseja jokin aika sitten järjestettiin
uudelleen. Lisäksi tietohallinnossa aiemmin käytössä ollut
Excel-pohjainen projektien seurantaväline oli jo jonkin aikaa
tuntunut liian työläältä. Tarvittiin väline, jonka avulla saataisiin
helpommin kerättyä kuva kokonaistilanteesta, eri liiketoimintayksiköiden IT-projekteista ja niiden vaiheista yrityksessä.
Lisäksi kaivattiin työkalua projektien priorisoinnin avuksi.
Merja Lamponen kertoo törmänneensä Thinking Portfolioon
ensimmäisen kerran netissä ja saatuaan sovelluksesta lisätietoa,
todenneensa sen aika pian sopivaksi heidän tarpeisiinsa.
– Tarpeet olivat kypsyneet vuosien varrella ja siinä vaiheessa,
kun valitsimme Thinking Portfolion, meillä oli aika hyvä näkemys siitä mitä halusimme.
Sami Halinen oli myös jo hankintavaiheessa vakuuttunut, että
Thinking Portfolio on oikea työkalu Raisiolle. Halinen oli ollut
tekemisissä usean eri projektisalkkusovelluksen kanssa aiemmin ja pystyi kokemuksensa perusteella valitsemaan Thinking
Portfolion Raision projektisalkun johtamisen apuvälineeksi.

Nopeasti saavutetut hyödyt yllättivät
positiivisesti
Raision ensisijaiset tarpeet projektisalkkusovellusta hankittaessa oli saada näkyvyyttä kokonaistilanteeseen ja apua projektien
priorisointiin. Thinking Portfolio on ollut Raisiossa tuotantokäytössä nyt vasta noin kaksi kuukautta, silti voidaan jo todeta,
että tavoitteita ollaan saavuttamassa.
Tällä hetkellä projektipäälliköt ovat pääasiallinen käyttäjäryhmä, mutta myös projektin omistajia ja ohjausryhmän jäseniä on
käyttäjinä. Tavoitteena on laajentaa käyttäjäryhmiä myöhemmin, kun sovelluksesta on enemmän käyttökokemusta ja siihen
liittyvien prosessien implementointi on hieman pidemmällä.
– Olemme vakiinnuttaneet sisäisiin prosesseihimme käytännön, jossa projektisalkku katsastetaan viikkotasolla Thinking
Portfolion avulla. Parin kuukauden käytön jälkeen voimme
todeta jo, että toivomamme näkyvyys on saavutettu ja prio-
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risointi on helpottunut.
– Eniten haasteita on uusien pelisääntöjen opettelussa ja prosessien edelleen kehittämisessä. Helppokäyttöisen sovelluksen
ansiosta painopiste pysyy kuitenkin oikeissa asioissa.
– Positiivisesti yllätti, että asioita oli sovelluksessa jo niin
paljon valmiiksi mietitty. Saimme vain ottaa toiminnot käyttöömme ja ne sopivat sellaisinaan.

Käyttöönotossa kaikki meni putkeen
Sovelluksen toimitusprojekti saa Raisiolta kiitosta. Sekä Lamponen että Halinen olivat tyytyväisiä aikataulussa sujuneeseen
käyttöönottoprojektiin ja myöhemmin saamaansa käytön
tukeen.
Thinking Portfolion järjestämät käyttäjäpäivät ja sitä kautta
mahdollisuus ajatusten vaihtoon muiden käyttäjäyritysten
kanssa on koettu erittäin positiivisena tapahtumana.
– Käyttöönottoprojekti sujui hienosti, olimme erittäin tyytyväisiä.Voi sanoa, että se meni putkeen.
– Paljon emme ole apua tarvinneet, mutta jos on jotain
kysytty niin vastaukset ovat tulleet tosi nopeasti.
– Kaiken kaikkiaan olemme tosi tyytyväisiä hankintaamme ja
iloisia siitä, että meillä on Thinking Portfolio.

“Thinking Portfolion järjestämät
käyttäjäpäivät ja sitä kautta
mahdollisuus ajatusten vaihtoon
muiden käyttäjäyritysten kanssa
on koettu erittäin positiivisena
tapahtumana”
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Thinking Portfolion projektija riskisalkku mahdollistavat
yhtenäisen käsittelyn Fingridillä
Thinking Portfolion projektisalkun ja riskisalkun kombinaatiolla on
tehostettu sekä kehittämisprojektien että riskienhallinnan käsittelyä
yhtenäisessä ympäristössä. Projektisalkku yhdessä uudistetun
projektimallin kanssa otettiin ensin käyttöön ja siitä saadut hyvät
kokemukset auttoivat valinnassa, kun riskisalkkua hankittiin, kertoo
kehityspäällikkö Matti Tähtinen Fingridiltä.

P

rojektisalkun käyttöönoton myötä saatiin kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea organisaation eri osissa on
samanaikaisesti meneillään. Saavutettu läpinäkyvyys on
ehdoton edellytys johtamisen kannalta, mitä aiemmin vaikeutti
projektien hallinnointi hajallaan eri Exceleissä ja Power Pointeissa.Yhtiössä meneillään olevien kehitysprojektien määrä
oli yllättävän suuri samoin kuin niistä useimmiten oman
työnsä ohessa vetävien projektipäälliköiden määrä. Projektien
joukossa oli myös suuri määrä puhtaasti riskienhallinnan projekteja mukana, kuvailee Tähtinen salkun käyttöönoton ensi
vaiheen havaintoja.
Yhtiön strategian keskeisiä kehityshankkeita ja riskejä seurataan Thinking Portfolio-salkkujen avulla. Tähtinen huomaa
maturiteetin strategisen salkun hallinnassa kasvaneen salkkutyökalujen käyttöönottamisen jälkeen, kun kaikki meneillään
oleva ja suunniteltu tekeminen on saatu näkyväksi – erityisesti
priorisoinnin ja järkevän aikataulutuksen tarve ovat korostuneet.
-Olemme myös käynnistäneet projektihallinnan koulutusohjelman – projektien johtaminen on usein välillistä ilman
asemavaltaa tapahtuvaa toimintaa, joka vaatii omanlaista
osaamista.
-Hajautetusti käyttöönotettaessa täytyy olla johdon vahva
tuki takana ja strategiset linjaukset selvillä sekä lisäksi esimerkit, joilla havainnollistetaan yhteisen projektimallin ja projekteja koskevan päätöksentekoprosessin hyötyjä.

Projektisalkku kokoaa erilaiset projektit
saman sateenvarjon alle
Priorisointi ja linjauksien vetäminen projektien ja muun työn
välillä on tärkeä osa strategiaa ja operatiivisen toiminnan
tehostamista. Mallin ja työvälineiden tunnetuksi tekeminen
ja hyötyjen osoittaminen on tehtävä niin, että ne pystytään
kullakin osa-alueella mieltämään osaksi omaa toimintaa ja
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näkemään saavutettava lisäarvo. Salkun käyttöönotossa Fingridissä on käytetty esimerkin voimaa selvästi enemmän kuin
pakottavaa ohjaamista.
Vaikka projektisalkku on salkun johtamisen väline, alustan
ominaisuudet tukevat pitkälle myös yksittäisten projektien
hallintaa. Plussaa on, että Thinking Portfolio-salkkua voi
käyttää siten kuin se kutakin projektia tehokkaimmin tukee.
Hyödynnettäviä työkaluja voi ottaa käyttöön projektin
vaativuuden edellyttämässä laajuudessa ja tarkkuudessa. Yksi
Fingridin laajimmista meneillään olevista hankkeista tällä hetkellä on DataHub, jota kokonaisuudessaan hallitaan Thinking
Portfoliossa.
-DataHub on alusta, jolle kaikki Suomen sähkönkäyttöpaikat
kirjataan ja niiden hallinnan edellyttämä tiedonvaihto menee
yhden luukun kautta. Tämä hanke ja siihen sisältyvät projektit
osaprojekteineen raportoidaan Thinking Portfolion kautta.
Tiedot saadaan nopeasti sisälle ja niitä on helppo siellä päivittää ja seurata. Jos merkittävimmät ja vaativimmat hankkeet,
kuten DataHub, onnistuvat Thinking Portfoliossa niin miksi
emme hyödyntäisi sitä myös pienempiin.

Riskiskenaariot tulevat näkyviksi
riskisalkussa
Kun projektimalli ja -salkku oli saatu hyvin käynnistettyä, seuraava vaihe oli uuden ratkaisun löytäminen riskien hallintaan.
Pakottavana aikataulullisena ajurina oli vanhan järjestelmäalustan tuen loppuminen, mutta samalla oli mahdollisuus arvioida
riskienhallinnan toteutusta puhtaalta pöydältä. Lopputulemana
oli päätös uudistaa koko riskien käsittely- ja arviointimalli
sekä järjestelmä, jolla riskejä hallinnoidaan uuden aiempaa
ennakoivamman ja konkreettisiin riskeihin keskittyvän mallin
mukaisesti.
Riskit on jaettu strategisiin-, liiketoiminta- ja operatiivisiin
riskeihin. Niin valmistelu, hyväksyntä kuin raportointikin
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tapahtuvat nyt uutta riskisalkkutyökalua hyödyntäen.
-Yhdeksi tavoitteeksi asetettiin, että myös eri uhkaskenaarioiden varalta suunnitellut jatkuvuuden hallinnan toimenpiteet
sisällytetään riskisalkkuun. Meneillään olevaa pandemiatilannettakin varten oli jo olemassa valmiiksi harjoitellut toimintamallit.

Salkkujen käyttöönotto onnistui hienosti
ja lopputulos oli toivotunlainen
Johtoajatuksena salkkuja käyttöönotettaessa oli yksinkertaistaminen, minkä joustavasti parametroitava salkkupohja teki
mahdolliseksi. Salkut ovat helppokäyttöisiä ja käyttömukavuutta lisää se, että aiemmin tehtyä voidaan hyödyntää vaikka
suoraan kopioimalla.
Projektisalkun käyttöä koulutettiin uuden projektimallin koulutuksen yhteydessä. Riskisalkusta ei koulutusta tarvittu juuri
lainkaan, sen käyttäminen onnistuu projektisalkusta saaduilla
opeilla.
-Primusmoottorina käyttöönotossa toimi Thinking Portfolion
konsultti, joka auttoi meitä myös riskien läpikäynnissä ja niiden
viemisessä uuteen riskisalkkuumme. Hän teki kanssamme
todella hyvää työtä lopputuloksen saavuttamiseksi.
-Lopputulemana sanoisin, että saavutimme kaikki projekti- ja
riskinhallintatavoitteemme Thinking Portfoliolla. Salkut yhdessä
muodostavat toimivan kokonaisuuden ja alustan monenlaiselle
jatkokehittämiselle. Näen, että esimerkiksi riskienhallintaan
liittyvät prosessikontrollit voisivat olla oma salkkujatkumonsa.

“Vaikka projektisalkku on salkun
johtamisen väline, alustan
ominaisuudet tukevat pitkälle myös
yksittäisten projektien hallintaa.
Plussaa on, että Thinking Portfoliosalkkua voi käyttää siten kuin se
kutakin projektia tehokkaimmin
tukee. Hyödynnettäviä työkaluja
voi ottaa käyttöön projektin
vaativuuden edellyttämässä
laajuudessa ja tarkkuudessa. ”

Fingridin projekti- ja riskisalkkukuulumisia kertoi:

Matti Tähtinen
Kehityspäällikkö, Fingrid Oyj
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Esedu osui napakymppiin
Thinking Portfolion kanssa
Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu,
järjestää toisen asteen koulutusta.
Tuottamalla työelämän tarvitsemia
osaajia, Esedu varmistaa näin
omalta osaltaan Etelä-Savon
alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn.
Esedulle on myönnetty ammatillisen
koulutuksen laatupalkinto vuosina
2013 ja 2018.
Esedun projektisalkku näkyväksi Thinking
Portfoliolla
Esedulla on saatu Thinking Portfolio- käyttöönottovaihe
päätökseen ja jalkautus pilottiryhmän ulkopuolelle on alkanut
projektisalkun mahdollisuuksien esittelyllä johdolle ja projektipäälliköille.
Thinking Portfolion, jota Esedulla kutsutaan Hanskaksi,
esittely on herättänyt projektipäälliköiden keskuudessa tähän
mennessä lähinnä uteliaisuutta, ja kysymyksiä siitä milloin he
pääsevät sitä käyttämään. Seuraava vaihe onkin jalkauttaminen,
jossa jokainen projektipäällikkö täydentää oman projektinsa
osalta tiedot Hanskaan. Tällä tavoin sitoutetaan henkilöstö jo
alusta saakka salkun käyttöön. Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja tavoitteena on tehdä salkun toiminnallisuudet tutuiksi osallistamalla projektipäälliköt oman projektinsa kautta.
Tämän jälkeen organisaatiossa on valmius jatkuvaan projektien
ylläpitoon ja seurantaan.
Myös johto odottaa innolla Hanskan laajempaa käyttöönottoa, he näkevät se mukanaan tuomat hyödyt selkeästi. Erityisesti automaattisesti tuotettava päätöksentekoaineisto ja
muut salkkuraportit ovat johdon työtä helpottavia tuotoksia.
Myös hallituksen tarvitsema tieto saadaan jatkossa raportoitua
ilman manuaalista Power Point- ja Excel-raporttien kasaamista.
Koko organisaation projektisalkkutilanne tulee hienosti esille
Hanskassa.

Salkun dataa uusiokäytetään ja raportit
syntyvät automaattisesti
Projektikohtaisesti Hanskassa hallinnoidaan muun muassa
perustiedot, yhteydet strategiaan, tietosuoja ja budjetin seuranta. Erittäin tärkeässä osassa Hanskassa on myös resurssien suunnittelu ja projektien työajan kirjaus. Sen lisäksi, että
nämä selkiyttävät projektien suunnittelua huomattavasti koko
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organisaation näkökulmasta, voidaan käytettävissä oleva data
hyödyntää raportoinnissa. Jatkossa esimerkiksi rahoittajille
lähetettävät tuntiseurantaraportit saadaan, Exceleiden sijaan,
automaattisti salkkuun kirjattujen tuntien perusteella.

Thinking Portfolion käyttöönottoprojekti
oli sujuva, innostava ja positiivinen
kokemus
Esedun käyttöönottotiimi kiittää Thinking Portfolion tiimiä
loistavasti sujuneesta yhteistyöstä ja on tyytyväinen käyttöönottoprojektin toteutukseen. Projekti ehdittiin aloittaa ennen
Korona-aikaa yhdellä tapaamisella ja sitä jatkettiin etänä, mikä
sopikin erinomaisesti projektissa toteutettuihin työskentelytapoihin. Parannusehdotuksena Esedulaiset ehdottavat
oman projektin mukaan ottamista työpajojen esimerkkinä jo
aikaisemmassa vaiheessa. Tämän koettiin ehkä selkiyttävän
kuvaa sovelluksen käyttömahdollisuuksista heti alussa, vaikka
hyvin tiimi pääsi salkun sielunelämästä perille keksittyjenkin
esimerkkien avulla.
-Jos Hanska osoittautuu yhtä hyväksi kuin tämä käyttöönottoprosessi on ollut, olemme osuneet napakymppiin. Ilmapiiri
projektissa on ollut avoin, innostava ja miellyttävä. Thinking
Portfolion tiimi on kuunnellut meitä asiakkaana ja ovat olleet
aidosti kiinnostuneita toteuttamaan meille parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Esedun projektisalkusta kertoivat projektitiimin jäsenet:
Tiina Tervaniemi, Hankepäällikkö
Marja-Liisa Kontinen, Taloussihteeri
Miia Asikainen, Taloussihteeri
Minna Paakkari, Projektisihteeri
Teija Räihä, Projektipäällikkö
18

Thinking Portfolio toi nopeasti
lisäarvoa Turun kaupungin
hankejohtajille
Turun kaupungin hallinnossa on käytetty Thinking Portfolion
projektisalkkua kehitysprojektien johtamisen apuvälineenä vuoden 2015
alusta lähtien. Sovelluksen hankintavaiheessa Thinking Portfolion valintaa
kaupungin projektisalkkujohtamisen työvälineeksi tuki sen hyvä istuvuus
kehitysohjelmiin ja organisaatioon sekä mahdollisuus muokata sovelluksen
toimintoja myös jatkossa kehitysohjelmien edetessä ja tarpeiden eläessä.

T

urun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi
Vira on asian omistajana ollut mukana jo prosessien
kehittämisessä ja oli tekemässä myös päätöstä lopullisen sovellustyökalun valinnasta. Muiden Thinking Portfolion
asiakasorganisaatioiden kokemukset sovelluksen käytöstä
painoivat vaa’assa,Vira kertoo.
– Muilla kaupungeilla oli jo kokemuksia, se oli hyvä referenssi. Aikaisemmin sovelluksen käytön aloittaneet antoivat hyvää
palautetta, se rohkaisi meitäkin valinnassamme.
Turun kaupungilla kaiken tyyppiset kehitysprojektit hallinnoidaan Thinking Portfoliossa. Erityyppisiä projekteja, esimerkiksi
toiminnan kehitys- ja IT-painotteisia projekteja, on salkussa nyt
noin 500.

Kokonaiskuvan saaminen on tuonut
toivottua lisäarvoa kehittämistoiminnassa
Salkkupäälliköt vastaavat niin tietojen oikeellisuudesta kuin
Thinking Portfoliosta saatavien analyysien tekemisestä ja
esittelemisestä hankkeiden omistajille ja johtoryhmille. Jussi
Vira on tyytyväinen Thinking Portfolion nopeasti näkyvään
lisäarvoon hankejohtamisessa.
– Kun käytämme projektisalkun johtamisessa vain yhtä
työkalua, saamme näkymän kehityshankkeista koko kaupungin
tasolla. Tämä kokonaiskuvan saaminen onkin ollut tähän mennessä sovelluksen tuomista hyödyistä meille tärkein.
Projektisalkku on saanut niin hyvän vastaanoton, että käyttäjien keskuudessa olisi kiinnostusta käyttää sovellusta myös
muiden kuin projektoitavien kehitystöiden seurantaan. Toinen
suunnitteilla oleva laajennus on Thinking Portfolion käyttö
innovaatioprosessin apuvälineenä.
– Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä Thinking Portfolioon.
Kaiken kaikkiaan on ollut hienoa, että asiat sovelluksen kanssa
ovat edenneet näin nopeasti. Hyvien kokemusten myötä
mietinnän alla on miten saisimme tehoja irti Thinking Portfoliosta muihinkin tarkoituksiin. Seuraava kehitysaskel Thinking
Portfolion kanssa liittyy innovoinnin näkyväksi tekemiseen.
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Uusi sovellus saa positiivista palautetta
käyttäjiltä
Myös Thinking Portfolion määrittely- ja käyttöönottoprojektista Turun kaupungilla vastannut kehittämispäällikkö Sari
Hannila kertoo, että käyttäjäpalaute on ollut positiivista ja että
käyttäjät ovat mielissään sovelluksen selkeästä käyttöliittymästä.
– Yksi käyttäjä tutustui kesän aikana kahteen salkunhallinnan
sovellukseen. Kokemuksensa perusteella hän kertoi käyttävänsä Thinking Portfoliota paljon mieluummin. Se on helposti
lähestyttävä, miellyttävä ja helppokäyttöinen.
– Lyhyen opastuksen jälkeen käyttäjät pystyvät käyttämään
Thinking Portfoliota itsenäisesti. Alun huoli siis katoaa nopeasti. Käyttäjille tulee jatkossa vielä lisää helpotusta, kunhan
saamme sovelluksen ja kehitysprosessimme vielä paremmin
tukemaan toisiaan.

Thinking Portfolion palveluhalusta täysi
kymppi
Yhteistyöhön Thinking Portfolion toimittajan kanssa ollaan
tyytyväisiä vaikka hieman selkeämpää otetta olisikin kaivattu
määrittelyvaiheen alkupuolella.
– Sovelluksen määrittelyvaiheeseen olisimme kaivanneet
määrämuotoisempaa ja jämäkämpää lähestymistapaa. Oman
työn resursoinnin suunnittelua olisi parantanut toimittajan
meille selkeästi kommunikoimat odotukset. Toteutus- ja käyttöönottovaiheessa toimittaja oli hyvin joustava. Palveluhalu ja
asenne ansaitsevat täyden kympin.
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Thinking Portfolio
Kuntaliiton edunvalvonnan ja
kehitystoiminnan johtamisen
tueksi
Suomen Kuntaliitto vahvistaa
kunta-alan edunvalvontaa, palvelua
ja kehittämistoimintaa siirtymällä
salkunhallintaan Thinking Portfoliosalkunhallintasovelluksen avulla.

S

trateginen johtaminen edellyttää ajantasaista, luotettavaa
ja havainnollista tietoa päätösten tueksi.
Kuntaliiton ohjelmakoordinaattori Tiina Rinne puhuu
avoimen ja yhteistyöhön kannustavan kehittämiskulttuurin
puolesta ja toivoo uusien toimintatapojen ja työkalujen lisäävän toiminnan avoimuutta, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.
Tavoitteena on innostaa henkilöstö yhdessä kehittämiseen ja
tätä kautta vahvistaa entisestään Kuntaliiton uudistumiskykyä
ja toiminnan tuloksellisuutta.
– Thinking Portfolio tuo systematiikkaa strategian toimeenpanoon, sen avulla saamme valitut toimenpiteet näkyviksi,
näyttämään onko valittu suunta oikea ja toimenpiteet strategiamme mukaiset.
– Thinking Portfolio on kehittämisen ja uudistamisen apuväline. Tämä työkalu tukee prosessiemme ja käytäntöjemme
tehostamista.
Thinking Portfolio otetaan käyttöön edunvalvonnan salkunhallinnassa. Edunvalvontaprosessit käynnistyvät sekä EU-tasolta
ja valtakunnan politiikasta syntyvistä haasteista että Kuntaliiton
strategiasta. Tällä hetkellä edunvalvontatehtävistä suuri osa
liittyy kuntauudistukseen. Kuntaliiton tehtäväkenttä on laaja ja
tavoitteita toteutetaan sekä projektimaisesti että edunvalvontatoimenpiteinä. On tärkeää, että valitut tavoitteet pystytään
nivomaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja johtamaan kokonaisuutta tuloksellisesti ja strategialähtöisesti.

Tietojärjestelmä strategian
toteuttamisessa
Pilviratkaisuna Thinking Portfolio on varsin helppokäyttöinen ja edullinen tietojärjestelmä, jonka avulla voidaan johtaa
kokonaisvaltaisesti organisaation projektiluonteista toimintaa.
Kuntaliiton tietotekniikkapäällikkö Kari Ahopelto näkee, että
tietojärjestelmät ovat osa toimintatapojen yhtenäistämistä ja
strategian jalkauttamista.
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– Tekniset edellytykset ovat olleet jo kauan tarjolla. Tietotekniikan mahdollisuuksia rakenteellisissa muutoksissa, strategian
jalkauttamisessa, seurannassa tai johtamisessa hyödynnetään
edelleenkin yllättävän vähän. Ratkaisuissa on hyvä huomioida
myös kustannustehokas tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri.

Thinking Portfolio vahvistaa Kuntaliiton
avointa toimintatapaa
Thinking Portfolion käyttöönotto Kuntaliitossa alkaa projektien tilanneraportoinnilla, jonka projektipäälliköt tekevät
ensimmäisen kerran Thinking Portfoliossa elokuussa 2013.
Jatkossa projektien kehittymistä on helppo seurata ja tehdä
niiden keskinäisiä vertailuja tallentuneiden raporttitietojen
perusteella.
Ensimmäisessä vaiheessa työkalun käyttäjiksi tulevat johtoryhmän jäsenet, yksiköiden johtajat sekä projektipäälliköt ja
edunvalvontatavoitteiden vastuuhenkilöt. Avoimen toimintatavan mukaisesti koko henkilöstö ja myöhemmin myös kuntakumppanit ja muut projektien sidosryhmät saavat katseluoikeudet Thinking Portfolioon.

“Thinking Portfolio on kehittämisen
ja uudistamisen apuväline. Tämä
työkalu tukee prosessiemme ja
käytäntöjemme tehostamista.”
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LähiTapiola suosittelee
hyödyntämään Thinking
Portfoliota laaja-alaisesti
LähiTapiola on suomalainen,
asiakkaiden omistama yhtiöryhmä,
joka tarjoaa elämänturvaa
henkilöasiakkaille, kaikenkokoisille
yrityksille ja yhteisöille sekä
maatiloille. LähiTapiola käyttää
Thinking Portfoliota ryhmän
kehityssalkun hallintaan ja LähiTapiola
Palvelut Oy:n työajanseurantaan.

A

lun perin oli tarkoitus suunnitella sovelluksen rakenne
vain kehityssalkun hallintaa varten, mutta määrittelytyöpajojen aikana huomattiin, että Thinking Portfolio sopisi
myös työajanseurantaan ja projektinhallintaan ja näin päädyttiin
heti alkumetreillä laajentamaan sovelluksen käyttöä. Tämän
johdosta oli mahdollista luopua vanhasta
monimutkaisemmasta ja kalliimmasta välineestä kokonaan.

Thinking Portfolio säästää työaikaa
Käytön myötä on huomattu erityisesti ajansäästö projektipäälliköiden työssä. Yksi huomattava parannus on, että on voitu
luopua erillisistä dokumenteista.Yhdessä välineessä oleva tieto
kehitystöistä on systemaattisempaa, luotettavampaa ja keskenään paremmin vertailukelpoista.Yhteenvetojen ja tilannekatsausten tekeminen on sujuvampaa ja vie vain murto-osan
verrattuna aikaisempaan.

LähiTapiola antaa kiitosta toimittajan
ratkaisuhakuisuudesta
Kehityspäällikkö Jaana Kaskirinne LähiTapiolasta on tyytyväinen Thinking Portfolion konsulttien tekemään määrittelytyöhön
ja käyttöönottoihin.Vaikka lyhyt käyttöönottoprojekti mietitytti
aluksi, yllätykset ovat kuitenkin olleet vain positiivisia. Hän antaa
erityistä kiitosta siitä miten joustavasti lisäominaisuudet, joita ei
alun perin ollut suunniteltu, saatiin kuitenkin järjestelmään mukaan ja kuinka hyvin yhteistyö toimittajan kanssa sujuu edelleen.
LähiTapiolassa alettiin käyttää Thinking Portfoliota tuotantotiedoilla jo heti määrittelyvaiheen jälkeisessä testausvaiheessa
ja näin saatiin heti parempi kuva sovelluksesta omassa ympäristössä. Ilahduttavaa oli se, että kehitystyön aikana lisätty data ei
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mennyt hukkaan, vaan kaikki oli hyödynnettävissä, kun käyttöönotto tapahtui.
– Toimittajalla on kiitettävässä määrin ratkaisuhakuisuutta, he
tarjoavat hienosti ratkaisuvaihtoehtoja, kun kerromme ongelmamme.
– Meiltä on sisäisesti tullut pelkästään positiivista palautetta
sekä työkalusta että toimittajasta. Olemme saaneet tosi nopeasti teetettyä pieniä muutoksia, joille olemme käytön myötä
nähneet tarvetta.
– Palvelu on ollut superhyvää, asenne ja palveluhenkisyys on
ihan omaa luokkaansa ja asenne kohdillaan. Voin suositella
toimittajaa kaikille!

Proffa palvelee käyttäjäystävällisesti
Thinking Portfoliota kutsutaan LähiTapiolassa Proffaksi.
Käyttäjät pitävät Proffan helppokäyttöisyydestä ja siitä, että
tarvittaessa ohjeet löytyvät työkalun sisältä. Isoa koulutusrutistusta ei sovelluksen käyttöönotto ole vaatinut, ja uudet
käyttäjät ovat kokeneet pääsevänsä pienellä perehdytyksellä
hyvin alkuun.
Käyttökokemuksia, palautetta ja kehitysideoita kerätään muun
muassa ”Proffaklinikoissa”, joita järjestetään säännöllisesti ja
joissa käsitellään Thinking Porfolion käyttöön liittyviä kulloinkin
akuutteja kysymyksiä.
– Meillä on teemakohtaisia klinikoita, aluksi käsittelimme peruskäyttöä koskevia asioita, josta olemme jatkaneet tilanne- ja
päätöksentekoraportointiin painottuvilla klinikoilla.
– Klinikoilla on tosin ollut melko hiljaista, kun käyttäjät ovat
pärjänneet Proffan kanssa ilman opastustakin.
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Thinking Portfolio auttaa
yhdessä Suomen Punaisen
Ristin kanssa
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä.
Punainen Risti on kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun
liikkeeseen kuuluva humanitaarinen avustusjärjestö joka toimii 189 maassa
ympäri maailmaa. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa katastrofeissa
ja kriiseissä heikoimmassa asemassa olevia inhimillisten kärsimysten
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, sekä tukea ja avustaa maan viranomaisia
niin rauhan kuin sodan ja aseellisten selkkausten aikana.

S

PR:n kehityspäällikkö Mimmu Piirto vastasi vuoden
vaihteessa Thinking Portfolio -projektisalkun käyttöönotosta. Hän kertoo heidän olleen onnekkaita, koska
Thinking Portfolio otti yhteyttä ja tarjosi yhteistyötä pro bono
-periaatteella juuri kun turvapaikanhakijoita saapui maahan
poikkeuksellisen paljon. Samaan aikaan Punainen Risti palkkasi 2000 uutta työntekijää, joten aikaa ei olisi ollut uuden
sovelluksen käyttöönottoon. He luottivat kuitenkin toimittajan
lupaukseen, että käyttöönottoprojekti ei sitoisi heidän aikaansa liikaa muilta töiltä.
– Päätös oli hyvä. Thinking Portfolion lupaus aikataulusta
ja työmäärästä piti ja saimme todella pienellä panostuksella
uskomattoman hyvän apuvälineen parhaimpaan mahdolliseen
aikaan.

Thinking Portfolio sopii organisaation
luonteeseen
Uusi projektisalkkusovellus otettiin ensimmäisenä käyttöön
Punaisen Ristin kierrätystavaratalo Kontissa, sitä käytetään
kaikissa ketjun projekteissa. Kontin projektit ovat tyypillisesti
myymälöiden uudistamis- ja avausprojekteja, mutta mukana
on myös toimintamallin muutosprojekteja. Kontti-tavaratalojen johtaja Sari Nikkola on mielissään Thinking Portfolion
tuomasta lisäarvosta heidän projektitoimintaansa.
– Thinking Portfolion avulla olemme pystyneet parantamaan
etukäteissuunnittelua ja budjetin hallintaa ja myös toteutusvaiheen aikana kaikki tietävät entistä paremmin mitä on tarkoitus
tehdä ja milloin.Viimeistelyssä ja loppuarvioinnissa on vielä
parantamista, mutta olemme hyvällä tiellä.
Sovelluksen käyttö on nopeasti levinnyt lähes kaikkien kotimaan toimintojen strategisen kehittämisen apuvälineeksi.
Koska Punaisen Ristin toiminnan ydin on katastrofeihin va-
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rautuminen, Thinking Portolio helppokäyttöisenä työvälineenä
sopii organisaatiolle erinomaisesti.
Suomen Punaisessa Ristissä on huomioitu työvälineen hyödyt
myös projektinjohtamisen alueella, Thinking Portfolio tukee
johtoryhmätyöskentelyä ja erilaiset käyttäjänäkymät ovat
avuksi seurannassa ja päätöstenteossa.
– Thinking Portfoliossa on niin intuitiivinen käyttöliittymä,
että tositilanteessa aikaa ei tarvitse käyttää kouluttamiseen.
Samalla, kun olemme sparranneet uusia henkilöitä projektiin,
he ovat oppineet sovelluksen käytön.
– Aiemmin seurasimme projekteja Excelissä, mutta se oli
todella hankalaa. Thinking Portfolio on tuonut projekteihimme
ihan uudenlaista ryhtiä samalla kun näkymä projekteihin on
parantunut.

Kiireessä on pystyttävä keskittymään
oleelliseen.
Piirto iloitsee siitä kuinka hyvin Thinking Portfolio on tukenut
eri toimintojen projekteja, hän mainitsee esimerkkinä vastaanottotoiminnan, jossa joudutaan viranomaisten pyynnöstä
nopealla syklillä perustamaan vastaanottokeskuksia ja myös
sulkemaan niitä. Keskuksen perustamisprojektin kesto voi olla
viikko tai jopa lyhyempi aika ja se pitää tehdä pienellä henkilömäärällä ja budjetilla. Maahanmuuton luonteeseen kuuluu,
että tullaan ja mennään koko ajan ja näin myös vastaanottokeskusten sulkeminen täytyy voida tehdä hallitusti ja nopealla
aikataululla.
Projektin kopiointimahdollisuus nopeuttaa toimintaa vastaanottokeskusten perustamisessa ja sulkemisessa.
– Tällainen helposti omaksuttava työkalu on hieno asia, kun
ei tarvitse panostaa sovelluksen opetteluun, vaan voi keskittyä
oleelliseen.
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Thinking Portfolio projektisalkku
helpottaa ympäristöalan
kehittämisprojekteja HSY:ssa

Thinking Portfolion selkeys ja
toiminnallisuus vakuuttivat
Vaasan Oy:n

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY, on kuntayhtymä, joka tuottaa
vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja
ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön
puolesta.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, jolla on toimintaa Suomen
lisäksi myös Baltian maissa. Suomessa toiminta on alkanut vuonna 1849
ja Vaasan Oy onkin Suomen toiseksi vanhin leipomo. Tunnetuimpia
tuotemerkkejä ovat Vaasan Ruispalat,Vaasan Taika ja Vaasan Isopaahto.

H

V

SY:n kehittämisprojekteja hallinnoidaan Thinking Portfolion projektisalkussa. Projektien aiheet ja budjetit
vaihtelevat paljon ja niitä tehdään usealla toimialalla ja
tulosalueella, kertoo kehittämisasiantuntija Susanna Hietanen
HSY:stä.
Thinking Portfolio otettiin käyttöön vajaa puoli vuotta sitten,
jolloin isoimmat projektit aloittivat elämänsä salkussa. Käyttökokemuksen karttuessa on huomattu sovelluksen tuomat hyödyt niin projektijohtamisen kuin suunnittelun ja koko projektin
elinkaaren vaiheissa. Tätä hyväksi todettua työkalua ollaankin
parhaillaan ottamassa nykyistä laajempaan käyttöön.
-Viemme myös pieniä projekteja Thinking Portfolioon, sillä
olemme todenneet, että yksinkertaisenkin suunnitelman tekeminen Thinking Portfoliossa on helpompaa kuin muilla tähän
mennessä käyttämillämme välineillä.
-Kun saamme kaikki projektit salkkuun, läpinäkyvyys kehittämisprojekteistamme paranee entisestään.
HSY:n Thinking Portfoliossa on reilut 250 käyttäjää ja koulutuksiin panostetaan jatkuvasti.
-Vaikka saammekin käyttäjiltä palautetta, että helppokäyttöisyytensä vuoksi Thinking Portfoliota ei tarvitse kouluttaa, koulutamme silti. Näin saamme tilaisuuden myös jakaa parhaiksi
koettuja käytäntöjä ja pikkuniksejä, joista kaikki voivat hyötyä.

Thinking Portfolio auttaa meitä
kyseenalaistamaan
Aktiivisimmat käyttäjäryhmät ovat projektipäälliköt ja hankejohtajat. Johtoryhmissä salkun näkymiä hyödynnetään päätöksenteon tukena. Johtoryhmät ovatkin antaneet positiivista
palautetta Thinking Portfolion kyvystä esittää tiedot hyvin
analysoituina ja helposti ymmärrettävinä näkyminä.
-Tieto saadaan näkyviin paremmin kuin ennen. Thinking Portfolio tukee tietojen kyseenalaistamista. Meille on positiivista
myös se, että projektien puuttuminen huomataan läpikäynneissä nyt helpommin
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Tähän kannattaa ryhtyä
– Lähiajan kehitystarpeita Thinking Portfolion suhteen ovat
työajan raportointiin liittyvät näkymät, niitä kaivataan lisää,
koska eri rahoittajilla on erilaisia toiveita raporttien suhteen.
Myös muita viimeistelytoiveita osataan esittää paremmin tässä
vaiheessa, kun on saatu hieman käyttökokemusta, kertoo
Hietanen. Toiveiden eteenpäin viemisessä ei ole kynnystä, sillä
HSY:n ja Thinking Portfolio -toimittajan välinen yhteistyö on
jatkunut sujuvana myös käyttöönottoprojektin jälkeen.
-Olemme mielissämme Thinking Portfolio ”siunatusta
ikuisesta takuusta” , koska kaikkia asioita ei testausvaiheessa
ehditty vielä toteamaan, niitä voi edelleen ottaa esille.
-Mielestäni oli hienoa myös se, että toimittaja kysyi erikseen
ja saimme antaa palautetta projektista.
-Muille samaa harkitseville voin kertoa, että tähän kannattaa
ryhtyä.

“Viemme myös pieniä projekteja
Thinking Portfolioon, sillä olemme
todenneet, että yksinkertaisenkin
suunnitelman tekeminen Thinking
Portfoliossa on helpompaa
kuin muilla tähän mennessä
käyttämillämme välineillä”

aasan Oy ja Thinking Portfolio käynnistivät projektisalkun käyttöönottoprojektin määrittelytyöpajoilla maaliskuussa 2015. Sovelluksen käyttö aloitettiin kesä-elokuussa.Yksi tärkeä peruste, miksi Thinking Portfolio valittiin
Vaasan Oy:n projektisalkkusovellukseksi, olikin mahdollisuus
implementoida se lyhyessä ajassa ja saada sen käyttämisestä
nopeasti hyötyjä.
Strategia- ja kehitysjohtaja Nina Tuomikangas kertoo
heidän valintansa selkiytyneen hankintaprosessin aikana.
Thinking Portfolio nähtiin työkaluna, jonka plussaa nopean
käyttöönoton lisäksi, oli selkeys ja pelkistetty toiminnallisuus.
Helppokäyttöisen työkalun avulla oli hyvä lähteä kehittämään
projektikäytäntöjä.
– Halusimme nopeasti liikkeelle ja varmistua siitä, että emme
yritä rakentaa liian monimutkaista ratkaisua. Tärkeintä oli, että
perusprosessit ja projektin johtamisen prosessi oli määritelty.
– Referenssikäyntien aikana vahvistui, että Thinking Portfoliossa riittää kapasiteettia myös myöhemmin, kun oman
organisaatiomme kypsyystaso nousee.

Projektisalkku käynnistettiin
tuotekehitysprojekteilla
Tuotekehitysprojektit vietiin salkkuun heti käynnistysvaiheessa. Käyttäjäoikeuksia ohjaamalla saatiin oikeanlaiset tiedot
näkyviin projektin vetäjän lisäksi ostajille, tuotekehittäjille sekä
projektin myynnistä, toimitusketjusta ja
taloudesta vastaaville henkilöille.
– Käyttäjien palaute on ollut vilpittömän positiivista, kaikki
ovat äärettömän tyytyväisiä. Kiitosta saa erityisesti se, että
samasta työkalusta saadaan irti monta eri asiaa ja että päällekkäisten tietojen ylläpito on poistunut.
– Thinking Portfolio on meillä vakiintunut käyttöön jo kaikissa tuotekehitysprosessiin osallistuvissa maissa, eli Suomessa,
Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Projektisalkusta nähdään mihin strategisia projekteja kannattaa ohjata
Tuotekehitysprojektien lisäksi Vaasan Oy:n projektisalkussa
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ohjataan strategisia kehitysprojekteja. Thinking Portfolio on
taipunut hyvin myös tukemaan Vaasan Oy:n uuden strategian
mukaista projektin johtamista.
– Thinking Portfoliossa kuvatun governance-mallimme avulla
saamme hyvän läpinäkyvyyden, näemme missä painopisteet
ovat ja mihin vielä tarvitsee panostaa.

Thinking Portfolion käyttöä laajennetaan
edelleen
Vaasan Oy:ssä on tutustuttu myös Thinking Portfolion resurssisuunnitteluominaisuuksiin ja jatkossa sitä onkin tarkoitus
ottaa laajemmin käyttöön. Resurssisuunnittelun laajemmalla käytöllä halutaan parantaa esimerkiksi resurssitilanteen
pullonkaulojen ennakointia. Ajatuksissa on myös projektitilanteen näkyvyyden edelleen lisääminen johdolle.
– Valintamme osui nappiin, olemme olleet todella tyytyväisiä Thinking Portfolioon sekä sovelluksena että toimittajana.
Voimme ehdottomasti suositella muillekin!

“Käyttäjien palaute on ollut
vilpittömän positiivista, kaikki ovat
äärettömän tyytyväisiä. Kiitosta
saa erityisesti se, että samasta
työkalusta saadaan irti monta eri
asiaa ja että päällekkäisten tietojen
ylläpito on poistunut.”
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Projektin elinkaari selkeytyi
Trafilla Thinking Portfolion
avulla
Vuoden 2016 alusta lähtien Thinking Portfolio on ollut Trafin kaikkien
projektien johtamisen apuväline. Trafin projektit ovat sisällöltään muun
muassa asiakkaiden palvelujen kehittämistä sekä ICT:n ja oman toiminnan
kehittämisen projekteja.

T

hinking Portfolion käyttöönoton jälkeen Trafin projektit
ovat tulleet läpinäkyvimmiksi, kertovat Thinking Portfolio -pääkäyttäjät Trafista.
Aiemmin projektien esimäärittelytiedot dokumentoitiin erilaisten käytäntöjen mukaan, mutta nyt kun on sovellus mihin
nämä tiedot kerätään, hahmottuvat projektit jo varhaisemmassa vaiheessa. Tämä on tervetullut muutos projektin elinkaaren
seurannassa.
Trafilla oli ennen Thinking Portfolion käyttöönottoa oma
kehittämisen toimintamalli käytössään eikä siihen tarvinnut
sovelluksen vuoksi tehdä muutoksia, mutta
Thinking Portfolion mukanaan tuoma ryhti projektien
seurannassa ja läpimenoissa on merkille pantavaa. Raportit
ovat yhdenmukaistuneet ja raportointikäytäntöihin on saatu
tervetullutta selkeyttä.

Projektien näkeminen sovelluksessa lisää
informatiivisuutta
Trafilla Thinking Portfoliota käyttävät aktiivisimmin projekti- ja
kehityspäälliköt, sen lisäksi raportointia tehdään salkun avulla
useille eri ryhmille ja kaikilla trafilaisilla on salkkuun katseluoikeudet. Kaikille on hyötyä siitä, että voi katsoa mitä projekteja
muilla on meneillään ja miten he ovat asioita toteuttaneet
tai toteuttamassa. Eri vaiheissa olevia kehitystehtäviä on tällä
hetkellä salkussa 167, joista käynnissä olevia hankkeita tai
projekteja on 55.
Ohjausryhmät tekevät projektipäätökset Thinking Portfolion
raporttien ja analyysien avulla. Projektien apuna ovat lisäksi
päätöksenteon muistilistat, jotka niin ikään löytyvät sovelluksesta.
Trafilaiset kokevat Thinking Portfolion käytön miellyttävänä
ja antavat paljon positiivista palautetta.
– Thinking Portfoliossa näkyy toteuttajien projektitoiminnan
osaaminen, se on ammattimaisesti suunniteltu
– Sovellus on selkeä, se ohjaa itse käyttäjää eikä tarvita minkäänlaisia erillisiä ohjeita
– Thinking Portfolio työvälineenä mahdollistaa monta eri
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toteutusmallia, tämän vuoksi on tärkeää kartoittaa ensin oman
toiminnan tarve. Sen jälkeen sovellusta on helppo muokata
haluamakseen.

Reagointinopeus on Thinking Portfoliolla
huippua
Myös toimittajana Thinking Portfolio saa kiitettävän arvosanan
trafilaisilta.Yhteistyö on sujunut moitteettomasti ja he kokevat
saaneensa hyvin apua tarvitessaan. Erityistä kiitosta saa Thinking Portfolion huippunopea reagointi
asiakkaan yhteydenottoihin.

“Thinking Portfolion mukanaan
tuoma ryhti projektien
seurannassa ja läpimenoissa
on merkille pantavaa. Raportit
ovat yhdenmukaistuneet ja
raportointikäytäntöihin on saatu
tervetullutta selkeyttä.”
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Finnair avasi reitin Thinking
Portfolio projektisalkkuun
Finnairilla on käytössään Thinking
Portfolion projektisalkku, jossa tällä
hetkellä hallinnoidaan IT-projekteja.
Suunnitelmissa on, että Thinking
Portfoliosta tulee projektin
johtamisen sovellus kaiken
tyyppisille projekteille, esimerkiksi
hankinta-, liiketoiminnan selvittelyja uusien reittien avausprojekteille.

P

arhaillaan meneillään olevan sisäisen Road Shown avulla
levitetään tietoisuutta sovelluksen mahdollisuuksista
tuleville sovelluksen käyttäjille ja eri johtoryhmille.
Finnairin tietohallintojohtaja (CIO) Kari Saarikoski kertoo,
että ennen Thinking Portfolion käyttöönottoa organisaation
eri projektien tiedot oli koottuina Sharepointissa ja Exceleissä.
Yhtenäisiä raportointi- ja esitysmalleja ei ollut ja tarve projektisalkun hallinnan työkalulle oli tunnistettu jo jonkin aikaa
sitten.Vuosien varrella eri sovellusvaihtoehtoja oli hieman
kartoitettu ja tutkittukin.
Tulevaisuuden projektisalkulta odotettiin, että projektit
saadaan kootusti yhteen työkaluun, jonka avulla saisi selkeän
näkymän projektien eri vaiheisiin sekä resurssitilanteeseen
kokonaisuutena. Raportointivälineiden parannusten kautta
saataisiin myös järjestelmällisyyttä ja ajansäästöä projektien
hallintaan.

Thinking Portfolion implementointi tehtiin
ketterästi ja nopealla aikataululla
Hankintaprojektin käynnistäminen tuli lopulta ajankohtaiseksi
viime vuoden aikana. Hankintaprosessin kautta edettiin Thinking Portfolion käyttöönoton suunnitteluun syys- lokakuussa
ja nopealla aikataululla päästiinkin sovelluksen käyttöön jo ennen vuoden vaihdetta. Saarikoskea miellytti sovelluksen sujuva
implementointi ja toimittajan kanssa hyvin toiminut yhteistyö.
-Implementointi ja käyttöönottoprojekti toteutettiin ketterästi ilman ylimääräistä byrokratiaa. Meillä oli kolme workshopia, joista jo toisessa saimme käyttöömme meitä varten
parametroidut vaihtoehdot Thinking Portfolion toiminnallisuuksista. Kolmannen workshopin jälkeen meillä olikin sitten
jo sovellus testattuna ja saimme lyötyä lukkoon lopullisen
version.
© Thinking Portfolio

-Etsiessämme sopivaa apuvälinettä projektiporfolion hallintaan, tutustuimme useaan eri sovellukseen. Suuri osa vaihtoehdoista osoittautui kuitenkin liian massiivisiksi meidän tarpeisiimme. Thinking Portfolion totesimme tarpeeksi kevyeksi ja
tietojen ylläpitäminen siellä vaikutti helpolta.
-Tietojen ylläpito on toki aina haasteellista ja portfolio on
juuri niin hyvä kuin sinne syötetty data. Thinking Portfoliossa
ylläpidettävän data määrä on kuitenkin oikea. Uskon sen ja
kevyen käyttöliittymän pitävän käyttöasteen korkeana.

Thinking Portfoliosta päätökset näkyvät
selkeästi
Saarikoski näkee hyödyt yhtä hyvin johdon kuin kaikkien muidenkin projekteista tietoa tarvitsevien työvälineenä.Yhdestä
salkusta kaikki päätökset näkyvät selkeästi ja vaikka tiedon
laatu vielä vaihtelee, jo nyt pystytään näkemään viivästymiset ja
projektien pullonkaulat.
-Sekin kertoo haasteista projektissa, jos tietoa puuttuu.
-Kun saamme enemmän dataa sisään, odotamme saavamme
riittävän kattavan näkymän myös resurssien kokonaistilanteeseen, eli näemme missä on ylikuormitusta ja mistä puuttuu
resursseja.
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XAMKin Thinking Portfolio
projektisalkun tehokäyttö
kiinnostaa myös yhteistyötahoja
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulussa, Xamkissa
kaikki tutkimus- kehittämisja innovaatiotoiminta (TKI)
hallinnoidaan Thinking Portfolion
projektisalkussa, jota Xamk:ssa
kututaan HanSaksi. HanSa on
keskeisessä roolissa TKI:n toiminnan
johtamisen työvälineenä.

K

ehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi on ollut
mukana HanSan kehittämisestä siitä lähtien, kun se
alun perin hankittiin Mikkelin ammattikorkeakouluun
tuomaan ryhtiä TKI-toimintaan. HanSa on vakiinnuttanut
asemansa organisaatiossa jo niin vahvasti, että Kuninkaanniemi
ei voisi kuvitella toimintaa ilman HanSaa, ilman sitä hankkeita
olisi mahdotonta hallita.
Fuusion myötä TKI-hankkeiden määrä on noussut valtavasti.
HanSa ei ole pelkästään projektinhallinnan työkalu, vaan se
on projektin läpivientivaiheiden lisäksi välttämätön apuväline
myös sekä johtamisen, seurannan, arvioinnin että riskien hallinnan näkökulmasta.
– Thinking Portfolio, meillä HanSa, on todella moniulotteinen
työväline. Kun hanke avataan HanSassa ideana, sen jälkeen
kaikki siihen tapahtuva käsittely käydään läpi ja raportoidaan siellä. TKI-toiminnan johto ja TKI-henkilöstö käyttävää
kattavasti HanSaa, eli se on meillä todella keskeinen väline ja
johdon välineenä ylivertainen.
– Mitä ei ole HanSassa, sitä ei ole!

Uudet käyttäjät, uudet ideat
Virallisesti XAMK aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa,
mutta valmistelut kahden ammattikorkeakoulun yhdistämiseksi
aloitettiin jo paljon aikaisemmin, myös HanSan käyttö laajeni
uuden organisaation TKI-toiminnan korvaamattomaksi työvälineeksi jo yhdistymistä edeltävänä vuonna.
Aktiivisten HanSan käyttäjien lisäksi koko organisaatiolla on
pääsy sen sisältämiin tietoihin, näin se palvelee myös tiedotus-
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kanavana. Fuusion myötä tulleet uudet käyttäjät ovat ottaneet välineen käyttöönsä innokkaina, he olivat odottaneet jo
etukäteen, että pääsevät käsittelemään hankkeensa sen avulla,
sillä he olivat nähneet sen hyödyt käytännössä jo aiemminkin
Mamkin kanssa yhteistyötä tehdessään.
Uudet käyttäjät toivat myös mukanaan uusia ideoita HanSan
hyötykäyttöön ja niiden myötä sisällöllisiä asioita salkussa on
muutettu entistä parempaan suuntaan.

Huhu hyvästä salkkuratkaisusta kiirii
eteenpäin
Myös rahoittajille lähetettävien hankkeiden käsittely, esittely,
arviointi ja hyväksyminen tapahtuu HanSan avulla. Korkeakoulujen arviointineuvosto, totesi laatuarvioinnissaan HanSan
yhdeksi oppilaitoksen hyvistä käytänteistä.
Työväline aiheuttaa yleensä positiivista kiinnostusta Xamkin
yhteistyökumppaneiden taholta, kertoo Kuninkaanniemi.
– HanSaa kohtaan on herännyt paljon mielenkiintoa korkeakouluverkostossa, kun eri toimijat ovat joko nähneet itse
käytännössä tai kuulleet huhuja siitä miten välinettä meillä
käytetään.
Haastateltavana oli Kehityspäällikkö Hanna Kuninkaanniemi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.
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Savon Voimassa Thinking
Portfolio on johtamisen ja
viestinnän väline
Savon Voima on aidosti savolainen energiakonserni, jonka liiketoimintaa
ovat sähkön myynti ja verkkopalvelut, sähkön ja kaukolämmön
tuotanto, aurinkosähköratkaisut sekä monipuoliset energia-alan
salkunhallintapalvelut.

S

avon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen ja kehitys- ja
tietohallintopäällikkö Markku Rissanen kertovat, että
heidän organisaatiossaan on kehitystoimintaa tehostettu ja viety entistä tavoitteellisempaan suuntaan, samalla
johtamisen prosesseja on uudistettu. Näistä lähtökohdista on
syntynyt strateginen ohjelma ”Tavoitteellisen kehittämisen
toimintamalli”.Yksi ohjelman projekteista on ollut myös uuden
sovellustyökalun hankkiminen, jota tarvittiin lisäämään kehityssalkun näkyvyyttä ja toimimaan yhtenä johtamisen työkaluna
strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kaikki tarpeellinen löytyy Thinking
Portfoliosta
Sopivia sovelluksia oli tutkittu alustavasti jo jonkin aikaa, mutta
hankintaprojektin varsinaisesti käynnistyttyä tehtiin tarvemäärittely, jolle jo aiemmin dokumentoidut kehitystoiminnan
tavoitteet antoivat suuntaviivat. Kun tarjouspyynnöt lähtivät
maailmalle, oli Savon Voimalla selkeä käsitys tarvittavista toiminnallisuuksista, kertovat Sutinen ja Rissanen.
– Meillä oli kirkkaana mielessä mitä haluttiin ja sen perusteella oli helppo valita oikea sovellus.
– Thinking Portfolio pilvipalveluna vastasi parhaiten vaatimusmärittelyymme.Valmiusaste meidän toimintaamme oli paras, ei
tarvinnut räätälöidä mitään.
Thinking Portfolio palvelee Savon Voimalla kehityssalkkuna,
jossa hallinnoidaan yrityksen strategiset ohjelmat ja niiden
sisältämät projektit sekä muut erityyppiset tutkimus- ja
kehityshankkeet. Kehityssalkku sisältää muun muassa ohjelmat:
Hiilidioksidivapaat sähköntuotantojärjestelmät, Säävarma sähköverkko, Asiakaskohtaamisen konkretisointi, Oman tuotannon 100% kotimaisuusaste sekä 0-tapaturma.
Markku Rissanen kertoo, että Thinking Portfolio on vastannut hyvin heidän tärkeimmiksi asettamiinsa vaatimuksiin, joihin
kuuluu, että tavoitteellinen kehittäminen on helppo kuvata
työvälineessä ja sen lisäksi sinne voi nopeasti päivittää tietoa
ja luoda sieltä tilannekuvia. Raportointivalmiuksien pitää olla
tarpeeksi laajat johtamisen näkökulmasta.
– Olemme olleet tyytyväisiä valintaan.Vielä ei ole tullut
eteen mitään sellaista tarpeellista ominaisuutta mitä Thinking
Portfoliosta ei olisi löytynyt.
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Thinking Portfoliolla saamme erilaisia
näkökulmia asioihin
Arto Sutinen näkee kehityssalkkusovelluksen yhtenä tapana
prosessoida tavoitteita konsernissa ja hän on tyytyväinen
siihen tasoon millä strategiset hankkeet ja ohjelmat näkyvät
Thinking Portfoliossa.
– Olen antanut ohjeen, että mitään muita raportteja ei tarvitse johtoryhmään tuoda, Thinking Portfolio kertoo hankkeista
tarpeellisen.
– Meillä on Thinking Portfolion käyttö vielä alussa, eli
käyttötapoja vielä jonkin verran haetaan. Olemme kuitenkin
jo todenneet, että Thinking Portfolion eri näkymillä saamme
erilaisia näkökulmia asioihin ja olemme myös tehneet hankkeiden priorisointeja sovelluksen näkymien perusteella.
– Thinking Portfolio on erityisesti johtamisen ja viestinnän
väline.
Rissanen jatkaa, että Arton ohjetta on ollut helppo noudattaa, sillä Thinking Portfolio on osoittautunut juuri niin loogiseksi ja tarpeeksi yksinkertaiseksi käyttöliittymältään kuin
hankintavaiheen esitysten perusteella ajateltiinkin.

“Thinking Portfolion eri näkymillä
saamme erilaisia näkökulmia
asioihin ja olemme myös tehneet
hankkeiden priorisointeja
sovelluksen näkymien perusteella.”
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Terveystalolla saatiin Thinking
Portfoliolla läpinäkyvyyttä
projektiresursseihin
Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys.
Valtakunnallisesti palvelevassa Terveystalossa työskentelee yli 6 800
terveydenhuollon ammattilaista.Vuonna 2015 10 % kaikista Suomen
vuotuisista lääkärikäynneistä tehtiin Terveystaloon.

T

erveystalolla projektipäälliköt, samoin kuin muutkin
projektitiimin jäsenet, toimivat projektitehtävissä oman
työnsä ohella. Tämän vuoksi oli tärkeätä saada projektiresursointiin läpinäkyvyyttä, saada parempi käsitys siitä kuinka
paljon henkilökunnan aikaa menee projektitöihin.
Koska työaikaa ei ole tuhlattavissa, työkalun valinnassa
erittäin painava kriteeri oli helppokäyttöisyys. Käyttäjäkunnasta tullut palaute onkin osoittanut valinnan oikeaksi, sillä
sovellusta on luonnehdittu intuitiiviseksi, helppokäyttöiseksi ja
kevyeksi.
Kaiken kaikkiaan Thinking Portfolio on vastannut hyvin
sovellukselle annettuihin haasteisiin Terveystalolla, jossa
resurssisuunnittelu on tällä hetkellä tärkein käytössä olevista
ominaisuuksista.

Projektisalkun käyttö laajeni nopeasti
erityyppisiin projekteihin
Terveystalon projektisalkun määrittely- ja implementointityö
tehtiin kesällä 2016 ja jo syyskuussa alkoi tuotantokäyttö.
Ensimmäisessä vaiheessa projektisalkkuun vietiin konsernin
kehityshankkeet, joita on kolmenlaisia: sähköisen asioinnin ja
mobiilipalveluiden kehittäminen, uusien tuotteiden ja palvelumallien kehittäminen sekä prosessien kehittäminen. Käytössä hyödyt havaittiin nopeasti ja lisäksi salkkuun onkin nyt
sujautettu myös remontti- ja koulutusprojekteja sekä muita
investointihankkeita.
Eri projektityyppejä seurataan eri tavoin, mutta kaikille on
yhteistä samojen resurssien käyttö, joiden suunnitteluun Thinking Portfolio tuo odotettua helpotusta.

Resurssien saatavuus hankkeelle
varmistetaan Thinking Portfoliosta
Projektipäälliköt ovat vastuussa siitä, että työkalu on heidän projektiensa osalta ajan tasalla. Esimiehille tärkeintä
sovelluksessa ovat Thinking Portfolion raportointinäkymät,
jotka antavat nopeasti kuvan siitä miten heidän tiimiänsä on
allokoitu projekteille. Kerran kuukaudessa esimiehet saavat
automaattisesti resurssiraportin myös sähköpostiinsa. Projektien omistajia ja sponsoreita, eli johtoryhmän jäseniä, Thinking
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Portfolio palvelee mahdollistamalla kokonaiskuvan projektisalkusta. Tämä auttaa priorisointien tekemisessä ja strategisessa
suunnittelussa.
Tällä hetkellä Terveystalon salkussa on pari sataa resurssia
ja 40-50 projektipäällikön roolissa toimivaa käyttäjää, ja päälle
vielä muissa rooleissa toimivat käyttäjät kuten projektien
omistajat ja sponsorit . PMO:n vetäjä Niki Kotilainen kertoo
havainneensa, että resurssien suunnitteluun Thinking Portfoliossa tukeudutaan jo nyt kiitettävän paljon, sieltä varmistetaan
muun muassa resurssien saatavuus hankkeelle ennen sen
toteutukseen hyväksymistä. Ajan myötä hän uskoo käytön
vielä lisääntyvän.

Seuraavaksi Thinking Portfoliota
hienosäädetään
Seuraavaksi tehtävänä hienosäätönä Kotilainen listaa olemassa
olevien lisäominaisuuksien aktivoimista Terveystalon käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi automaattisten muistutusten
lähettämisen projektipäälliköille projektin päivitystarpeesta ja
salkkunäkymän lajittelu roolien perusteella.
Yhteistyö Thinking Portfolion toimittajan ja Terveystalon
välillä on sujunut hienosti. Thinking Portfolion henkilökunta
reagoi nopeasti ja yhteydenpito on sujuvaa, minkä Kotilainen
kokee positiivisena asiana sovelluksen ylläpidon ja jatkokehittämisen kannalta.

“Kaiken kaikkiaan Thinking Portfolio
on vastannut hyvin sovellukselle
annettuihin haasteisiin Terveystalolla,
jossa resurssisuunnittelu on tällä
hetkellä tärkein käytössä olevista
ominaisuuksista.”
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Tuusulan valtuustokauden
tavoitteet ja kehittämisprojektit
linkittyvät toisiinsa Thinking
Portfolion salkussa
Tuusulan kunta käyttää Thinking Portfolio-projektisalkkua
kehittämistoiminnan toteutusten hallinnoimiseen ja johtamiseen.
Kehittämissalkun lisäksi Tuusulan Thinking Portfolio-ympäristöön
on rakennettu tavoitesalkku, jonka avulla hallinnoidaan ja seurataan
valtuustokauden tavoitteiden toteutumista.
Kuva:Tuusulan kunta/Antti Kallio

Tuusulassa otettiin ensin käyttöön
kehittämissalkku, jota seurasi
tavoitesalkun pilotointi

Tavoitteiden, toimenpiteiden ja
kehittämisprojektien yhteys näkyy
salkussa

jotta salkusta saadaan parhaiten kaikki hyöty irti.

Tuusulan kunnassa on kehitetty Tuike-projektimalli vuosien
2015-2016 aikana ja projektisalkku oli rakennettu Sharepointiin. Tämä oli hyvä perusta, josta oli helppo lähteä kehittämään
lisää.
Projektimalli sinällään palveli hyvin, mutta mallin mukaisen
raportoinnin tekeminen Wordillä ja Power Pointeilla koettiin
aikaa vieväksi ja raskaaksi. Kehitystoimintaan haluttiin myös
lisää näkyvyyttä. Tältä pohjalta lähdettiin etsimään uutta työvälinettä, muistelee kehittämispäällikkö Hanna Virkki hankintaprojektin alkuvaiheita.
-Totesimme, että monet kunnat ja yrityksetkin käyttävät jo
Thinking Portfoliota. Minulla oli lisäksi kokemusta samasta sovelluksesta edellisestä työpaikastani, jossa Thinking Portfolion
projektisalkku oli käytössä.
Tuusulan Thinking Portfolio-käyttöönottoprojekti alkoi ensin
kehittämissalkun pilotoinnilla, tavoitesalkun pilotointi seurasi
perässä ja molemmat ovat nyt käyttöönottovaiheessa.
-Tavoite- ja kehittämissalkun jalkautus on vielä alkuvaiheessa,
mutta olemme ottamassa sitä käyttöön pienemmissä ryhmissä
palvelualueittain ja -yksiköittäin.
Jatkossa tavoitteiden osavuosikatsaukset tehdään salkussa.
Tämä tarkoittaa, että myös suunnittelu tehdään siellä.
-Kun esittelimme salkkua valtuustolle, saimme luottamushenkilöiltä hyvää palautetta. He olivat iloisia erityisesti siitä,
että Thinking Portfolio-salkun avulla näkee hyvin mitä kaikkea
kehitystoiminnassa on meneillään.

Tuusulan salkussa on kehitystoteutuksia ja projekteja poikkileikkaavasti kuntatasolla ja eri toimialat ovat vastaavasti
kuvanneet sinne myös oman kehitystoimintansa. Näitä saadaan tarkasteltua, suodatusvalinnoista riippuen, monesta eri
näkökulmasta ja saadaan kattava näkymä meneillään olevaan
toimintaan.
Strategiset kokonaisuudet halutaan saada esille, eli miten
valtuustokauden tavoitteet sekä vuositavoitteet ja niitä tukevat
projektit ovat edistyneet ja miten ne linkittyvät toisiinsa.
Salkun raporteista on tarkoitus ottaa jatkossa myös enemmän irti. Tällä hetkellä kehityssalkun raportit ovat hyvässä
kuosissa ja tavoitepuolen raportteja lähdetään muokkaamaan,
kun siihen liittyvät raportoinnin tarpeet on ensin täysin hahmotettu.
-Aiemmin meillä ei ole ollut helppoa tapaa yhdistää tavoitteita, toimenpiteitä ja kehittämistoteutuksia. Nyt, kun meillä on
siihen mahdollisuus, on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon
tavoitteista on projektinomaista kehittämistä ja paljonko
tavoitteista tulee projekteja ensi vuodelle.

Käyttäjien palaute on ollut äärimmäisen positiivista, etenkin
liittyen siihen, että nyt on yksi väline, josta näkee tilanteen monelta kantilta ja jonka avulla kehittämistoteutus raportoidaan
nopeasti, samalla kun hörpätään kuppi kahvia. Käyttäjä voi myös
itse tehdä pieniä viilauksia ja muiden käyttäjien vinkeillä saa
sujuvuutta käyttöön, kuvailee Hanna Virkki.
-Olemme saaneet paljon neuvoja ja vinkkejä muilta Thinking
Portfolion asiakkailta, sen vuoksi koemmekin hyödylliseksi kuntapuolen käyttäjäverkoston ja Thinking Portfolion asiakaspäivät,
joissa muita käyttäjiä tapaa ja siellä kuulee miten muut ovat
hyödyntäneet salkkua ja voi ottaa siitä oppia.
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Thinking Portfolio-verkostosta saa
käyttövinkkejä

“Aiemmin meillä ei ole ollut
helppoa tapaa yhdistää
tavoitteita, toimenpiteitä ja
kehittämistoteutuksia. Nyt, kun
meillä on siihen mahdollisuus,
on mielenkiintoista nähdä,
kuinka paljon tavoitteista on
projektinomaista kehittämistä
ja paljonko tavoitteista tulee
projekteja ensi vuodelle.”

Tuusulan Thinking Portfolio-salkkujen käyttöönottoprojektista ja
jalkauttamistoimenpiteistä kertoi

Hanna Virkki
Tuusulan kunta

Kehittämispäälliköt tukevat salkun
käyttöönottoa
Tuusulan salkkua kehitetään ja täydennetään laatu edellä, koska
salkusta halutaan luotettava väline päätöksenteon tueksi.
Kehittämistoimisto vastaa kehittämistyöstä tehden yhteistyötä
toimialueiden kehittämispäälliköiden kanssa. Kehittämispäälliköt ovat hyvin perillä salkun toiminnallisuudesta, koska he olivat mukana jo sen määrittelyssä ja pilotoinnissa. Kehittämistoimisto myös tukee niin johtoa kuin kaikkia muitakin käyttäjiä,
30

© Thinking Portfolio

31

Turun ammattikorkeakoulussa
TEPPO informoi ja tuo selkeyttä
prosesseihin
Turun ammattikorkeakoulusssa käytetään Thinking Portfoliota,
tuttavallisesti TEPPOa projektien ideointiin, projektisalkun hallintaan,
resursointiin ja työajan seurantaan.

U

uteen projektisalkkutyökaluun päädyttiin, kun edellinen järjestelmä oli tulossa tiensä päähän; sen käytettävyys ei enää vastannut tämän päivän vaatimuksia
ja käyttäjät halusivat työtään paremmin tukevan sovelluksen.
Seuraavaa projektisalkkutyökalua suunniteltaessa tutustuttiin
eri vaihtoehtoihin ja järjestettiin kilpailutus kaikin puolin parhaimman tulevaisuuden apuvälineen löytämiseksi. Projektisalkun käyttäjät näkivät Thinking Portfolio-demon projektipäivillä
ja innostuivat sen intuitiivisuudesta ja koska sen ominaisuudet tukivat myös julkisesti rahoitettavien projektien salkun
hallintaa, kertoo TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe Turun
ammattikorkeakoulusta.
– Valintakriteereissämme nostimme helppokäyttöisyyden ja
intuitiivisuuden korkealle. Koimme, että käyttäjien pitää olla
motivoituneita, eikä pakko ole hyvä motivaattori.
– Saadaksemme vertailupohjaa, kävimme katsomassa myös
muiden organisaatioiden projektisalkkusovelluksia ja niiden
käyttöä.
Lopulliseen päätökseen Thinking Portfolion hyväksi vaikuttivat sen kivan näköinen käyttöliittymä, joustavuus, kustannustehokkuus, rajoittamaton käyttäjämäärä ja kiinteähintainen
käyttöönottoprojekti.

Tuotantokäyttö alkoi jo testausvaiheessa
ja käyttäjämäärä kasvoi nopeasti
Käyttöönottoprojekti oli nopea ja Thinking Portfolion hyödyntäminen aloitettiin jo testaus- ja pilotointivaiheessa, jolloin
oikeata projektidataa syötettiin sisään. Projekteja ei tarvinnut
uudelleen syöttää tai konvertoida, koska järjestelmän hienosäätötyöt eivät vaikuttaneet dataan ja varsinaiseen tuotantovaiheeseen jatkettiin suoraan pilotoinnista.
TEPPO on päivittäisessä käytössä isolle määrälle käyttäjiä,
sillä se on käsittelypaikka ja informaation lähde asioille, joita
aiemmin hoidettiin useissa muissa järjestelmissä. Käyttäjiä on
yhteensä yli 700 ja heistä aktiivikäyttäjiä vajaat 200. TEPOssa on julkisesti rahoitettavien projektien lisäksi projekteiksi
kirjattuina myös kaikki AMK:n antama koulutus. Resurssien
suunnittelu ja tuntikirjaukset tehdään koko AMK:n henkilöstölle niin ikään TEPOssa.
– Minun koneellani TEPPO on aina auki. TEPOn käyttöönoton myötä pääsimme eroon Exceleiden lisäksi monesta
muustakin järjestelmästä.
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Thinking Portfolio tukee prosesseihin
perehdyttämistä
Johanna Krappe mainitsee, että onnistuneen käyttöönoton
taustalla on aktiivinen henkilöstön koulutus ja runsaslukuinen pääkäyttäjäjoukko. TEPOn myötä tutkimus-, kehitys- ja
innovaatioprosesseja on leanattu. Thinking Portfolio on koettu
prosessien kouluttamista tukevana tekijänä.
Käyttäjät iloitsevat etenkin uudistuneesta projektien talouden seurannasta. TEPOn näkymistä saadaan selkeä kuva niin
projekteille ja AMK:n koulutukseen kohdentuneista kuluista
kuin työtunneistakin. Talousluvut tuodaan TEPPOon kerran
vuorokaudessa SAP-liittymän kautta.Vastaavasti TEPOsta lähtevät tiedot palkkojen kohdistukseen kerran kuukaudessa.
Resursointia helpottavat Thinking Portfolion resurssisuunnitteluominaisuudet: niiden avulla voidaan esimerkiksi ennakoida
henkilöstötarve tuleville vuosille. Thinking Portfolion kanssa
on tehty yhteistyötä järjestelmän tuntilistojen ja raporttien
kehittämiseksi siten, että ne tyydyttävät myös julkisen tutkimuksen rahoittajia kuten TEKESiä ja EU:n rahoitusohjelmia.

Thinking Portfolion avulla otettiin
salkunhallinnassa iso harppaus eteenpäin
Käyttäjät ovat todenneet, että Thinking Portfolion, eli TEPOn,
avulla on projektisalkun hallinnassa menty iso harppaus eteenpäin ja tiedon saatavuus on parantunut huomattavasti. Hyvän
työkalun ansiosta sitoutuminen onnistuneen projektisalkun
hallinnan vaatimiin toimenpiteisiin on kasvanut.
Turun AMK:ssa ollaan oltu valintaan tyytyväisiä siksikin, että
heidän useilla yhteistyötahoillaankin on sama sovellus käytössään, minkä on osaltaan koettu edistävän yhteistyön tekemistä.
– Thinking Portfolion ansiosta kanssakäyminen yhteistyötahojen kanssa on ollut helppoa ja voimme hyötyä myös muiden
tekemästä kehitystyöstä.
– Olemme todella tyytyväisiä hankintaamme ja uskon, että
ammattikorkeakouluja tulee jatkossa lisää Thinking Portfolion
käyttäjien joukkoon.
– Kiitollisina muilta saamastamme avusta, laitamme mielellämme hyvän kiertämään ja autamme puolestamme tulevia
Thinking Portfolion asiakkaita.
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SSAB siirtyi haavoittuvasta
Excel-viidakosta luotettavaan
ja monipuoliseen Thinking
Portfolioon
SSAB:llä suunnittellaan investointitoimintaa Thinking Portfolioprojektisalkun avulla tulevia vuosia eteenpäin. Suunnitelmat tehdään
salkussa hallitusti ja sieltä on mahdollista nähdä nopealla silmäyksellä mitä
seuraavaksi on tapahtumassa.

I

nvestointipalvelun johtaja Arto Kangas kuvailee, kuinka
salkkutyökalun käyttöönoton jälkeen on ollut mahdollista
nostaa suunnitelmallisuuden tasoa entisestään.
-Aiemmin meillä oli monien Excel-taulukoiden viidakko,
jonka avulla teimme hankkeiden suunnitelmia ja raportointia.
Excel-käyttöliittymä yhdistettynä suureen määrään manuaalista työtä oli erittäin haavoittuva ja virheiden mahdollisuus oli
suuri. Thinking Portfolion avulla suunnitelmat ovat onnistuneet
hyvin ja olemme pystyneet tekemään ne jo tulevillekin vuosille
salkkuun.
Uusimpina piirteinä salkussa on otettu käyttöön Pivot-taulukot ja tehty liittymä SAP-taloushallintoon. Taloushallintoliittymä tuo lisää luotettavuutta prosessiin.

SSAB:llä on Thinking Portfolion myötä käytettävissään koko
konsernin käsittävä, yhtenevä salkkupalvelu, jonka ansioista mainittavimpina he pitävät helppokäyttöistä ja nopeasti
omaksuttavaa käyttöliittymää sekä sen tuomaa näkyvyyttä ja
luotettavuutta suunnitteluprosessissa.

Thinking Portfolion salkku on
tuonut toimintaan läpinäkyvyyttä ja
mahdollistaa uusia näkökulmia

Uusi salkkutyökalu on säästänyt työaikaa
merkittävästi

Johto on saanut aiempaa selkeämpiä ja yhteneväistä raportointia, johdon edustajat käyvät myös itse salkussa katsomassa
tilannetta. Kiitosta on saanut muun muassa läpinäkyvyyden
parantuminen.
Eri divisioonissa ja toimipisteissä käytettiin historiallisista
syistä erilaisia omia raportointi- ja suunnittelutyökaluja, Thinking Portfolion avulla oli mahdollista saada kaikki organisaatiot
sekä Suomesta että Ruotsista raportoimaan yhteen järjestelmään.
-Thinking Portfolio oli kaikille uusi, joten olimme kaikki
samalla lähtöviivalla, kaikki lähtivät puhtaalta pöydältä liikenteeseen.
– Käytön aloittaminen ei ole kynnyskysymys. Käyttäjät ovat
olleet tyytyväisiä siihen miten helppoa on raporttien teko,
vastaanotto onkin ollut sitä ajatellen oikein hyvä.
Käyttäjät ovat mielissään myös kiitettävän monipuolisista
mahdollisuuksista ryhmitellä ja filtteröidä dataa.
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Käyttäjiä on satoja ja hankkeita salkussa
on tuhansia.
-Meillä on nyt väline, jolla voimme suodattaa tietoja useilla
eri hakutekijöillä ja niiden yhdistelmillä.Voimme esimerkiksi
ryhmitellä ja tarkastella eri maihin ja alueisiin kohdistuvia
suunnitelmia divisioonittain, vain jotain mainitakseni.

Arto Kangas arvelee, että yleishallinnossa on säästynyt muutamia henkilötyöpäiviä Thinking Portfolio-salkun käyttöönoton
ansiosta. Hän on pannut merkille myös huomattavan määrän
ajan säästöä projektipäälliköiden työn helpottumisen myötä,
koska kaikki projektien hallinnointi ja raportointi tehdään nyt
yhdellä välineellä.
Thinking Portfolio on koettu myös luotettavaksi toimittajaksi, jonka kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja joustavaa.
-Thinking Portfolio on toimittajana palvellut meitä hyvin.
Olemme tehneet muutamia muutospyyntöjä ja sen lisäksi, että
ne on otettu kohteliaasti vastaan, ne ovat menneet nopeasti läpi. Mielellämme katsomme tulevaisuuteen ja teemme
kehityssuunnitelmaa salkulle Thinking Portfolion konsulttien
kanssa.
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Thinking Portfolion
ensimmäinen näytös Oopperassa
Suomen kansallisooppera ja
-baletti (SKOB) hankki Thinking
Portfolion projektisalkun tuomaan
koko henkilökunnalle näkyvyyttä
meneillään oleviin projekteihin
ja helpottamaan projektien ja
projektisalkun johtamisessa.
Kuva: Heikki Tuuli, Suomen kansallisooppera ja -baletti

K

aikilla käyttäjillä on nyt pääsy järjestelmään, pilotointi on takanapäin ja uusien projektien suunnitelmat
tehdään salkkuun. Kansallisoopperan ja -baletin sisällä
projektisalkun käyttöönotto on siis parhaillaan meneillään,
kertovat järjestelmävastaava Petra Tarkiainen ja tuotantopäällikkö Jere Pensikkala, jotka olivat päävastuullisia salkun
sovittamisesta organisaation tarpeisiin.
-Kun Thinking Portfolion kanssa määritellyt parametroinnit saatiin käyttöömme, aloitimme pilotoinnin.Varsinaisia
koulutuksia emme ole suunnitelleet, sillä salkku ohjaa itse
käyttämään itseään. Olemme taustatukena uusille käyttäjille
ja koulutamme tarvittaessa, mutta tähän mennessä ei kenelläkään ole ollut kysyttävää.
Käyttäjäpalautteen perusteella salkku on otettu todella hyvin
vastaan, kertoo Petra Tarkiainen.

Thinking Portfolion konsultit osaavat
hommansa ja salkusta löytyy aina
ratkaisu
SKOBin projektiryhmä antaa Thinking Portfoliolle kiitettävän
arvosanan projektin toteutuksesta. He kiittävät erityisesti
saamastaan ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksestä, joka
on auttanut kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin omassa
prosessissa.
Nyt, kun salkkua otetaan laajempaan käyttöön talon sisällä,
Tarkiainen ja Pensikkala kertovat huomanneensa, että sama
hyvä asiakaspalvelu jatkuu kuin salkun määrittely- ja parametrointivaiheessakin. Thinking Portfolio pitää huolta asiakkaasta ja kertoo muista mahdollisuuksista jatkuvasti.
-Käyttöönottoprojekti sujui mukavasti. Projekti oli mielestämme hyvin jäsennelty ja johdettu. Meidän oli helppo tuoda
oma substanssiosaamisemme ja odotuksemme esille. Odotukset ovat täyttyneet hyvin.
© Thinking Portfolio

-Tuntui aika uskomattomalta, että salkussa oli näin laajat
mahdollisuudet. Käyttöönoton suunnittelu ja tuki ovat hyvällä
tasolla ja Thinking Portfolio hoiti projektin hienosti. On
merkittävää mihin kaikkeen salkku taipuu, en pysty palauttamaan mieleen yhtäkään asiaa, missä järjestelmää ei olisi saatu
toimimaan tarpeemme mukaisesti, aina on löytynyt ratkaisu.

Seuraavana vuorossa produktiosalkku
SKOB:lla koetaan positiivisena asiana, että järjestelmää kehitetään koko ajan. Myös salkun laajennettavuus eri käyttötarkoituksiin on kätevää.
-Seuraavaksi selvitämme mahdollisuutta salkuttaa Thinking
Portfolioon produktiomme, mikä on samalla osa isompaa
tuotannonsuunnitteluprosessimme uudistamista.
Thinking Portfolio mahdollistaa viestimisen koko henkilökunnalle aiempaa paremmin, katseluoikeudet mukana lukien
kokonaiskäyttäjämäärä on 700 vaikka projekteja päivittäviä
käyttäjiä onkin vähemmän. Produktiosalkkuun aktiivisia käyttäjiä on tulossa mukaan kaksi sataa. Projektisalkun käytöstä
saatavasta käyttökokemuksesta odotetaan hyötyä myös produktiosalkun luomisessa.
Thinking Portfolion kanssa kaikki on sujunut tehokkaasti.
Meille päin ei ole jäänyt mitään pyyntöjä kesken, esittämämme toiveet ja paljon enemmänkin on toteutunut, summaavat
Tarkiainen ja Pensikkala tähänastista yhteistyötään Thinking
Portfolion kanssa.
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Thinking Portfolio toimii Helen
Sähköverkossa
Helen Sähköverkon sisällä
projektisalkun käyttöönottovaihe on
vielä meneillään, mutta tähänastiset
kommentit käyttäjiltä ovat olleet
varovaisen positiivisia. Salkku on
helppokäyttöinen ja selkeä, se auttaa
pääsemään eroon ylimääräisestä
työstä.

O

maisuudenhallinnan asiantuntija Tuomas Murumäki
toimi projektipäällikkönä Helen Sähköverkon projekti- ja omaisuussalkun käyttöönottoprojektissa. Ennen
projektin varsinaista aloitusta, Helen Sähköverkossa oli tehty
Thinking Portfolion kanssa proof of concept projektisalkusta.
Tuomas hyppäsi mukaan, kun varsinainen käyttöönottoprojekti alkoi.
-Projekti meni hyvin, Thinking Portfoliossa vastapelurinani
oli terävä kaveri, jonka kanssa oli hyvä tehdä töitä. Saimme
häneltä paljon ratkaisuehdotuksia projektin aikana. Olen ollut
tekemisissä monien järjestelmätoimittajien kanssa ja tämä
menee kyllä niistä parhaimpiin.
Murumäelle jäi projektin läpiviennistä positiivinen kuva, vaikkakin jossain vaiheessa tuntui siltä, että asiat olisivat voineet
tapahtua nopeamminkin. Projekti saatiin kuitenkin tehtyä aikataulussa ja lopputuloksena oli määritellysti toimiva projekti- ja
omaisuussalkku.

Tieto on luotettavasti Thinking
Portfoliossa eikä erillisiä dokumentteja
tarvita

Portfolio-projekti- ja omaisuussalkusta, joka hyödyntää sinne
kertaalleen syötettyä dataa.

Lisää näkyvyyttä tulevaan
Helen Sähköverkossa on käynnistynyt uusi salkkuprojekti
Thinking Portfolion kanssa, kun skenaariosalkkua on alettu
implementoida. Skenaariosalkun toimintaan saattamista ja
sen myötä mahdollisuutta alkaa ennustaa verkkoliiketoiminnan arvon kehitystä eri skenaariovaihtoehdoilla odotetaan
mielenkiinnolla. Eri skenaarioita vertailemalla etsitään optimaalisimmat toteuttamisvaihtoehdot projekteille. Exceleissä
tämä on ollut hankalaa, koska datan suuri määrä on asettanut
rajoitteita.
Mahdollisia seuraavia kehitysaskeleita ovat myös linkitys
talouspuolelle ja työajan seurantaan. Budjetoitujen ja toteutuneiden kustannusten vertaaminen helpottuisi projektien
edistymisraportoinnissa, kun kaikki projektiraportointiin
liittyvät tiedot näkyvät samassa järjestelmässä. Sama koskee
myös toteutuneen työajan vertaamista suunniteltuun. Tämä
helpottaa resurssisuunnittelua jatkossa.

Helen Sähköverkon sisällä projektisalkun käyttöönottovaihe
on vielä meneillään, mutta tähänastiset kommentit käyttäjiltä
ovat olleet varovaisen positiivisia. Salkku on helppokäyttöinen
ja selkeä, se auttaa pääsemään eroon ylimääräisestä työstä.
Aiemmin käytössä olleissa laskentataulukoissa on ollut paljon
tietoa. Laskentataulukot ovat olleet myöskin herkkiä ”rikkoutumaan”. Nyt näille taulukoille voi sanoa hyvästit, kun tieto on
yhdessä luotettavassa välineessä helposti saatavilla.
Exceleiden lisäksi pystytään luopumaan erillisistä projektidokumenteista, jotka nyt tulevat projektisalkusta automaattisesti.
-Meidän ei tarvitse enää luoda erillisiä dokumentteja, kopioida pirstaleisia tietoja eri paikoista, vaan dokumentit ja sähköverkkotoimintaan liittyviä raportteja saadaan jatkossa Thinking
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Thinking Portfolion
Projektisalkku täytti Suomisen
odotukset – salkun käyttäjät
ovat onnellisia ja innoissaan
Suominen valmistaa kuitukankaita
rullatavarana pyyhintätuotteisiin
sekä muihin sovelluksiin. Suomisen
kuitukankaista valmistetut
lopputuotteet, esimerkiksi
kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja
haavataitokset, ovat läsnä ihmisten
jokapäiväisessä elämässä ympäri
maailmaa.

S

uomisella projektisalkun hankintaprosessi käynnistyi
laajan kehityshankkeen, kustannustehokkuusohjelma
Optiman, tarpeista. Optima-ohjelmaan liittyi kymmeniä
eri ohjelmia ja eri kokoisia projekteja. Optiman aloitusvaiheessa todettiin, että ”Excel-aikakaudelle” on tarpeen sanoa hyvästit. Optiman esimerkkiä noudattaen lähtivät Thinking Portfolio-projektisalkkua käyttöönottamaan myös Suomisen R&D
kehitysprojektit, kasvuinvestoinnit ja ICT, joiden projekteja
johdettiin aiemmin niin ikään Exceleiden ja Wordien avulla.
Mika Rapeli, Director, Growth Projects, Suomiselta on iloinen siitä, että Thinking Portfolion salkku on kaiken kaikkiaan
taipunut hyvin Suomisen eri funktioiden tarpeisiin. Salkkunäkymät on saatu sellaisiksi, että ne palvelevat eri osapuolia
ja salkku on jatkossakin vaivatonta ottaa käyttöön uusissa
funktioissa. Seuraavaksi sitä aletaan hyödyntää uuden strategiaohjelman sekä Marketing and Category Management-funktion toiminnoissa.

Thinking Portfolion referenssit ja esittely
vakuuttivat
Projektisalkkuohjelmiston hankintavaiheessa käytiin läpi useita
markkinoilta löytyviä ohjelmistoja ja keskusteltiin projektitoimintaan erikoistuneiden henkilöiden kanssa. Thinking Portfoliota suositteli entinen kollega, joka oli nähnyt siitä esittelyn.
Thinking Portfolion referenssit puhuivat myös puolestaan
-Nähtyämme esittelyn itse, olimme vakuuttuneita. Thinking
Portfolio käyttöliittymä oli selkeä ja totesimme, että ei tarvitse tehdä massiivisia integraatioita muihin järjestelmiin. Myös
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Määrittelytyöpajat pidettiin Suomisen uusissa tiloissa.Työpajojen keskellä ehdittiin osan porukan kanssa käydä myös Kaitalammen maisemiin
tutustumassa.

kertaista työtä. Silloin, kun tieto on yrityksen sisällä, sen pitäisi
olla käytettävissä suoraan, nyt se toteutuu.

Thinking Portfolio on sysännyt myös
projektimallin kehityksen liikkeelle

kustannuksiltaan Thinking Portfolio oli erittäin kilpailukykyinen. Suosittelen myös muille.

Thinking Portfolio auttaa monessa
Projektisalkun avulla saadaan prosessiin kontrollia ja voidaan
käsitellä asiat avoimesti sekä esittää ne yhteismitallisesti johdolle. Kun projektisalkun käyttö harmonisoi toimintatapoja ja
tuo struktuuria projektien käsittelyyn, myös näkymä riskeihin
paranee. Kokonaiskuvan esittämisessä auttaa lisäksi projektien
välisten riippuvuuksien hahmottaminen sekä mahdollisuus
jakaa resurssit eri projekteille ja nähdä niiden käyttöaste.
Projektisalkku toimii itsessään tiedotuskanavana ja suunnittelun apuna erityisesti R&D projekteissa. Salkun suhteen
Suomisella noudatetaan avoimuuden periaatetta, tarvitseva
voi itse katsoa salkusta mitä kaikkea on meneillään ja käyttää
tietoa hyväkseen omassa ideoinnissaan ja suunnittelussaan.
Tämä on selkeä parannus aiempaan, toteaa Rapeli.
-Kun tiedot ovat tallennettuina tehdaskohtaisille servereille
ja vain pienen joukon saavutettavissa, arvokasta tietoa hukkuu,
kun ei ole edes tietoa sen olemassaolosta. Thinking Portfolio tuo tähän selkeän parannuksen. Olemme ajaneet myös
R&D ideasalkun Thinking Portfolioon. Saimme projektien
raportoinnin ja kommunikaation yhdelle alustalle. Olemme
siirtyneet pois passiivisesta tiedonkäsittelystä pilvipalvelu- ja
tietokantamaailmaan, missä tiedot ovat koko organisaation
saavutettavissa.
-Projektisalkun käyttäjät ovat onnellisia, kun lomakkeet ja
raportit tulevat suoraan ulos, ei tarvitse etsiä ja tehdä monin-
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Suomisella on käynnissä laajemman joukon koulutus Thinking
Portfolion käyttäjille. Koulutuksen yhteydessä syötetään projekteja sisään, eli oppiminen tapahtuu käytännön kautta. Mika
Rapeli on käyttöönottoprojektista vastanneena päällikkönä
tyytyväinen siihen, kuinka hienosti uusi salkkupalvelu on otettu
vastaan. Hän haluaa esittää kiitokset niin omalle kuin Thinking
Portfolionkin henkilökunnalle projektisalkun saattamisesta
Suomisen projektitoiminnan työkaluksi.
-Thinking Portfolio on toiminut meillä sysäävänä voimana
projektienhallinnan kehittämiseen. Olemme lähteneet siis 180
astetta toisesta suunnasta kuin perinteisesti painotetaan eli
prosessit ensin kuntoon ja sitten ohjelmisto päälle. Thinking
Portfolio-salkun keveys on mahdollistanut myös tämän päinvastaisen kehittämistavan.
-Useampi funktio haluaa innolla ottaa salkun nyt käyttöönsä ja
alkaa samalla toteuttaa aiemmin vain R&D:ssä käytössä ollutta
Stage Gate-mallia. Oppiminen kasvaa ja riskit pienenevät.
-Kiitokseni koko Thinking Portfolin porukalle erityisesti
tietenkin Askolle ja Keijolle. Tuote ja konsepti, ihmiset ja palvelu
ovat olleet erinomaisia matkan aikana! Sama pätee myös
meidän porukkaan eli kiitos myös Charlille, Riikalle, Tomille, Nicolakselle, Meganille, Annalle, Miikalle,Virpille, Timolle, Lyndalle,
Minnalle ja tietenkin Markulle joka mahdollisti tämän projektin
alun alkaen ylemmän johdon kanssa. Kiitokset hyvästä tuesta
Pramodille, Marille ja Jamielle sekä Inarille, Julialle ja Emilialle
tulevasta sisäisestä ”lanseerauksesta”.
© Thinking Portfolio

“Nähtyämme esittelyn itse,
olimme vakuuttuneita. Thinking
Portfolio käyttöliittymä oli selkeä
ja totesimme, että ei tarvitse
tehdä massiivisia integraatioita
muihin järjestelmiin. Myös
kustannuksiltaan Thinking Portfolio
oli erittäin kilpailukykyinen.
Suosittelen myös muille.”
Suominen Oyj:n projektikuulumisia kertoi:

Mika Rapeli
Director, Growth Projects
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Lahden kaupungin Thinking
Portfolio-konsernisalkku
selkeyttää toimintatapaa ja lisää
vuoropuhelua
Ennen konsernisalkun käyttöönottoa Lahden kaupungin omistajaohjauksen
tarvitseman tiedon hallinta oli haasteellista, ei ollut yhtenäistä
välinettä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. Koska rahoituksella,
omistajaohjauksella ja taloussuunnittelulla oli omat tiedonkeruuvälineensä,
ei välttämättä tiedetty mitä tietoja muut osapuolet keräsivät ja saatavilla
oleva tieto ei aina ollut ajantasaista.

E

nsisijainen tarve oli siis tuoda kaikille käsittelijöille
konsernitiedot yhteen paikkaan helposti saataville, kertovat rahoitussuunnittelija Saara Sburatura kaupungin
rahoituspalveluista ja konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka
Ignatius omistajaohjauspalveluista
-Kuulimme kollegoiltamme Espoon kaupungilta, että heillä
on Thinking Portfolion konsernisalkku käytössään. Saimme
tutustua Espoon konsernisalkkuratkaisuun ja näytti siltä, että
konsepti soveltuisi hyvin myös meille.
-Haarukoimme myös millaisia muita työkaluratkaisuja
omistajaohjauksen avuksi on olemassa, mutta emme löytäneet
muita vastaavia, jotka olisivat soveltuneet meille yhtä hyvin.
Lisäksi meillä oli sisäisesti niin paljon myönteistä palautetta
Thinking Portfolion projektisalkun toiminnasta, että valinta oli
lopulta helppo.

Omistajaohjaus sujuvammaksi
konsernisalkun avulla
Kaupungilla on sisäinen pankki, jonka toimintaan konsernisalkku tuo helpotusta, sillä salkussa on paljon tunnuslukuja ja
tietoa, joita käytetään rahoituspäätöksiä tehtäessä. Sieltä löytyvät myös tiedot luottoriskien arviointiin.
Omistajaohjauksen hallinta on niin ikään salkussa, esim.
arvioita hallituksesta ja yrityksen johdosta, riskien hallintaan
ja strategiaan liittyvää tietoa ja muita asioita, joita konserniohjeessa on määritelty. Strategian seurannasta toivotaan jatkossa
näkyvämpää ja sitä varten salkkuun on viety myös yhtiöille
asetettuja tavoitteita.
-Salkussa on tällä hetkellä 2/3 kaupungin omistajaohjauksen
alaista yhtiötä ja yhteisöä. Olemme lähteneet isoimmista ja
merkittävimmistä liikenteeseen. Toiset yhtiöistä ovat ihan
valtavan paljon innostuneita ja toisilla vielä käynnistysvaikeuk-
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sia, mutta tilinpäätöksen jälkeen on tarkoitus vahvistaa heille
tukea, että pääsevät eteenpäin.

Konsernisalkku tuo avoimuutta
toimintaan ja lisää vuoropuhelua
toimijoiden välillä
Käyttäjien keskuudessa Thinking Portfolio-konsernisalkku
on koettu helppokäyttöiseksi ja monessa tilanteessa on ollut
huomattavaa hyötyä siitä, että on yksi paikka tiedoille.Yhtenäinen järjestelmä kaikkien käytössä selkeyttää erityisesti toimintatapaa.Vuoropuhelu ja avoimuus on lisääntynyt ja ymmärrys
on kasvanut molemmin puolin. Konsernisalkun käyttöönotto
on näyttäytynyt yhtiöille kaupungin kasvaneena kiinnostuksesta yhtiöitä kohtaan ja se otettu positiivisena viestinä vastaan,
toteaa Saara Sburatura.
-Kun yhtiöt itse täydentävät tietojaan, tiedon taso on ajankohtaisempaa ja tarkempaa ja myös se, että tietoa ei tarvitse
enää erikseen pyytää vaan yhtiöt itse täyttävät sitä, on sujuvoittanut prosessia.Viemme salkkuun myös tilinpäätöstietoja
sen valmistumisen jälkeen, sieltä ne ovat helposti löydettävissä
ja tarvitsevien tahojen hyödynnettävissä.

Määrittelytyöpajoihin kutsuttiin edustajia eri osa-alueilta ja
yhtiöistä kertomaan mielipiteensä ja tarpeensa konsernisalkun
ominaisuuksista. Erinomainen lopputulos saavutettiin sen ansiosta, että konsernin sisältä oli eri asiantuntemuksella varustettuja näkökulmia mukana. Saara Sburaturan opinnäytetyön
”Strateginen salkun hallinta kaupunkikonsernin omistajaohjauksessa” sisältö oli niin ikään arvokasta materiaalia käyttöönottoprojektille. Ignatius ja Sburatura antavat kiitosta myös salkun
toimittajalle, Thinking Portfoliolle.
-Thinking Portfolion käyttöönottoprojekti oli joustava ja vietiin läpi ryhdikkäästi. Kun junaan lähdettiin, mentiin loppuun asti
ja saatiin käyttöönotettua suunnitellusti. Toimittajan konsultin
ammattitaito oli todella rautaista. Hän antoi ideoitaan käyttöön
ja otti lisäksi haasteita vastaan; parin päivän päästä löytyi yleensä aina ratkaisu, jos sellaista ei ollut jo valmiina.

Lahden kaupungin projektikuulumisia kertoi:

Saara Sburatura
Rahoitussuunnittelija

Sujuvassa projektissa jalostettiin Lahden
kaupungin oma konsernisalkun tietomalli

Veli-Pekka Ignatius

Lahden projektitiimi on kiitollinen siitä, että Espoon konsernisalkun mukainen tietomalli oli protossa käytettävissä, kun
määrittelyvaihe alkoi. He saivat hyödynnettyä jo testattuja
parhaita käytäntöjä ja pystyivät silti joustavasti muokkaamaan
toiminnallisuuksia omia tarpeitaan vastaaviksi. Näin protosalkkuun parametroitiin tietomalli, josta jalostui Lahden kaupungin
oma konsernisalkku.
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“Nähtyämme esittelyn itse,
olimme vakuuttuneita. Thinking
Portfolio käyttöliittymä oli selkeä
ja totesimme, että ei tarvitse tehdä
massiivisia integraatioita muihin
järjestelmiin. Myös kustannuksiltaan
Thinking Portfolio oli erittäin
kilpailukykyinen. Suosittelen myös
muille.”

Konserniohjauksen päällikkö
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