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• Keskustellaan arvoista

• Määritellään avoimuuden käsite

• Tunnistetaan mielipidejohtajat

• Luodaan muutosjohtamisen strategia

• Kulttuurinmuutos kokeilussa

• 2025 visio luotu

• Tunnistetaan uudistamistarve

• Hallittu viestintä

• Päätöksiin sitoudutaan yhdessä

• Prosesseilla on omistajat

• Arvot määritetty 

• Viestintään avoimesti

• Strategian jalkauttaminen:

• ”Johto ja mielipidejohtajat näyttävät 

mallia: walks the talk”

• 2025 visioon on sitouduttu
• Määrämuotoinen 

sääntöjenmukaisuuden seuranta
• Keskitetty kehittämisen ja 

tietohallinnon rahoitus

• Prosessiohjausryhmissä 

organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä 

ja vastuunkantoa
• Säännölliset riskiarviot

• Arvot näkyvät arjessa

• Yhtenäiset toimintatavat

• Strategia ohjaa organisaatiota

• Organisaatiokulttuuri  on  osa 

organisaation imagoa

• Liiketoimintajohto ohjaa projektitiimejä, 

ylin johto seuraa kokonaiskuvaa

• Hankkeiden / ohjelmien johtaminen

• Johdon tuki muutokselle vakiintunut

• Projektien ja hankkeiden jälkiseuranta

• Uusien teknologioiden ja menetelmien 

tutkimusprosessi käytössä

• Strategiasta johdetut kyvykkyyksien 

muutosvaatimukset

• Tavoitteet tunnistettu
• Tavoitteet määritelty ja sovittu

• Mittarit määritetty ja käytössä

• Tavoitteiden toteutumisen jatkuva 

mittaaminen

• Reagointi mittaustuloksiin

• Megatrendien tunnistaminen ja 

vaikutusten arviointi

• Mittaamisen jatkuva kehittäminen

• Onnistumiset ja epäonnistumiset 

tunnistettu ja opitaan niistä

• Vision jatkuva uudistaminen

• Heikkojen signaalien tunnistaminen

• Projektinhallintamenetelmä käytössä

• Projektien business-case -käsittely

• Tietoisuus käynnissä olevista 

projekteista

• Kehittäminen näkyvää

• Laatutyökalut käyttöön

• Keskitetty laatutiimi standardien 

ylläpitoon

• Tiedetään projektien tilanne ja 

tasapaino

• Projektien porttipäätökset käytössä

• Laatutyökalujen käytön laajentaminen, 

uusien toimintatapojen kehittäminen 

Lean startup machine -menetelmällä.

• Projektien ja hankkeiden sitomat 

resurssit hallitaan

• Prosessit on kuvattu ja pullonkaulat 

tunnistettu

• Laatutyö keskittyy analysointiin ja 

jatkokehitykseen

• Prosessi-integraatiot kehittämiseen ja 

johtamiseen määritelty ja toimeenpano 

suunniteltu

• Nyky- ja tavoitetila-arkkitehtuureja 

tuotettu ja ne ohjaavat kehittämistä

• Toiminnan tuloksellisuutta ja linjausten 

noudattamista mitataan ja kehitetään 

säännöllisesti

• Liiketoimintamallit (JHKA) kuvattu ja 

mallin vaatimat kyvykkyydet 

tunnistettu ja kuvattu

• Toiminta on vastuutettu ja 

hallintamallin mukainen toiminta 

käynnistetty

• Kuvaukset painottuvat teknologia-

arkkitehtuuriin

• Arvot toteutuvat toiminnassa

• Vakiintuneet toimintatavat 

• Tehokas tiedonjakaminen

• Kehittyminen linjattu strategian ja 

liiketoimintasuunnitelmien 

mukaan

Perustusten

kunnostaja

Kehittyvä

toteuttaja

Ketterä

oppija

Ennakoiva

uudistaja

• Projekteja priorisoidaan 

systemaattisesti.

• Päätöksenteko on läpinäkyvää 

priorisoinnin ja resurssisuunnittelun 

pohjalta.

• Kehittämisen vaikuttavuutta 

arvioidaan.

• Arkkitehtuuri on johtamisen ja 

toiminnan suunnittelun strateginen 

työväline.
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