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1 Suurin odotuksin 
 
Nobelpalkittu professori Daniel Kahneman osoittaa oivallisesti, etteivät 
ihmiset usko yleisten säännönmukaisuuksien koskevan heitä tai heille tärkeitä 
asioita. Suurten rakennuskohteiden suunnittelijat eivät usko, että heidän 
kustannuslaskelmansa ja aikataulunsa pettävät, vaikka heille osoitetaan, että 
lähes aina niin käy. Länsimetro ja Stadion eivät ole poikkeuksia. Lopulta, kun 
rahaa lapioidaan lisää, hankkeet kyllä valmistuvat, mutta hintaa kauhistellaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetustoimen hankkeiden ongelmana ei 
yleensä ole kustannusarvioiden pettäminen, hanketta kun voidaan muuttaa ja 
sovittaa rahoituskehykseen. Epäonnistuminen ilmenee toisessa muodossa. 
Hanke ei tuottanut tavoiteltua vaikutusta. ”Metro” meni kokonaan muualle 
kuin piti. Usein osoittautuu, että on enemmän tai vähemmän epäselvää, mitä 
tavoiteltiin ja mitä saatiin. Yhteistä näille kaikille ongelmatyypeille on se, ettei 
menneestä opita tai kuten Kahneman sanoo, yleisestä ei osata tehdä erityistä 
koskevaa päätelmää. Innostus ja itsevarmuus voittaa järjen äänen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hankeinnostus sai vauhtia neljännesvuosisata 
sitten. Samalla kun sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet muutettiin 
kaavamaiseksi, rakentamiseen tarkoitetut rahat ohjattiin 
kehittämishankkeisiin. Iskevästi todettiin, että mieluummin rahaa ihmisiin 
kuin betoniin. Kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtion rahoilla aloitettiin 
kymmeniä kehittämishankkeita, joiden tavoitteena oli modernisoida ja 
tehostaa hoidon ja hoivan järjestämistä. 

1.1 Projekti ei muuta toimintatapoja 
 
Tuolloin, aivan niin kuin nytkin, hankkeet vaikuttivat lupaavilta, ideat olivat 
raikkaita, keinot näyttivät realistisilta ja hankkeiden esittelijät asiastaan 
innostuneilta. Tuntui kuin jäät olisivat lopulta lähteneet liikkeelle. Siteerattiin 
asiantuntevasti pottereita ja puhuttiin klustereista. Hyvinvointi oli 
kilpailutekijä ja orastava vientituote. 

Todellisuus osoittautui harmaammaksi. Osa hankkeista kompastui jo matkan 
varrella, mutta monet hankkeista etenivät kohtuullisesti käsikirjoituksen 
mukaan. Projektioppaat oli luettu ja projektiosaaminen parani ajan myötä. 
Mutta kuinka ollakaan, hanke toisensa jälkeen sammahti projektirahoituksen 
loputtua. Virheistä yritettiin oppia ja laatia entistä parempia suunnitelmia, 
mutta uudistuksen aalto antoi odottaa itseään. Kritiikki voimistui ja siinä 
sivussa myös ylimalkainen kritiikki, jonka mukaan mikään ei ollut tuottanut 
mitään. 

Vanha sanonta ”leikkaus onnistui, mutta potilas kuoli”, tuntui harmittavan 
usein sopivan lopputulokseen. Toisin sanoen, että vaikka kaikki näytti olevan 
itse projektissa kunnossa, tulos ei lähtenyt lentoon. Nyt jälkeenpäin on alkanut 
kirkastua, missä vika oli. Vika ei ollut suunnitelmien järkevyydessä, vaan 
niiden henkisessä rajoittuneisuudessa. Intoa saattoi olla projektissa, se ei 
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tarttunut muihin. Projekteista ei seurannut odotettua pysyvää vaikutusta saati 
laajenevaa hyvien käytäntöjen aaltoa.  

Jälkeenpäin katsottuna hankkeilla oli toki merkitystä. Vanhojen tapojen 
kyseenalaistaminen jo sellaisenaan loi pohjaa uudistumiselle. Mutta 
paremminkin olisi voinut mennä. Miksi hyvät ideat lässähtivät? Tämä kysymys 
palasi mieleeni selvitellessäni hallituksen terveyden ja hyvinvoinnin 
kärkihankkeita. Huomasin, että hankkeiden sielunelämä ei ole sellainen kuin 
päältä näyttää. Jos olisin ymmärtänyt sitä aikanaan paremmin, olisin varmasti 
toiminut toisin. Toivon - vaikka se onkin Kahnemanin havaintojen vastaista - 
että näillä kommenteilla voin auttaa muita tekemästä samoja virheitä. 

  



3 
 

2 Kehittämishanke, mikä ja milloin 
 

Kehittämishankkeella tarkoitan tässä toimintojen uudistamista tavalla, joka 
edellyttää tilapäistä erillistä organisaatiota ja tämän vaiheen aikana myös 
lisävoimavaroja. Tavoiteltuun muutokseen sisältyy esimerkiksi kokeilua ja 
koulutusta, jota ei ole mahdollista toteuttaa normaalin työn ohessa ilman 
sijaisjärjestelyjä. Kehittämishankkeen aikana on tarkoitus etsiä tehokkain 
keinoyhdistelmä ja siihen tarvitaan usein myös uutta välineistöä ja 
ulkopuolista arviointia. Kehittämishanke on väline, jonka avulla uudistus 
halutaan viedä systemaattisesti eteenpäin ja istuttaa jokapäiväiseen elämään. 

Parhaimmillaan hanke lisää organisaation tehokkuutta ja antaa siinä toimiville 
ihmisille mahdollisuuden toteuttaa tärkeinä pitämiään tavoitteita. Välillisesti 
se kohentaa muidenkin kuin hankkeessa mukana olevien elinoloja ja uskoa 
muutoksen mahdollisuuteen. Hyvin organisoituna se tarjoaa hallitun tavan 
uudistaa toimintakäytäntöjä. Siihen on syytä tarttua varsinkin silloin, kun 
muutoksen tarve on ilmeinen, mutta toteutustapoihin liittyy epävarmuutta.  

Hankkeeseen on toisinaan päädytty muutosvastarinnan pelossa, vaikka 
asiallisesti ottaen kevyempi ja nopeampi menettely olisi muuten ollut 
mahdollista. Tällaiseen tilanteeseen voi soveltaa kiinalaista sananlaskua, ”ei 
ole väliä, onko kissa musta tai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä”. Jos 
tuloksena on toivottu muutos, hanke on ollut oiva ratkaisu. Haittana voi tosin 
olla se, että hankkeeseen välineenä ihastutaan liikaa ja vastaisuudessa yhä 
pienemmät muutokset toteutetaan hankkeiden avulla.   

Onkin syytä muistaa, ettei hanke aina ole oikea uudistamisen väline. 
Muutokset voivat tulla vauhdilla ja hankkeiden pystytys kaikkine vaiheineen 
voi viedä kohtuuttomasti aikaa. Itse kehittämisidea puolestaan voi olla selkeä 
ja toteutustapa yksinkertainen. Miksi tuhlata aikaa hankkeeseen, jos 
nopeamminkin voi toimia? 

Hankeorganisaation pystyttämisen sijasta voitaisiin toimeen ryhtyä 
välittömästi kokeilemalla uutta toimintatapaa. Suurten hankkeiden sijasta 
pienet ja jatkuvat uudistukset voivat koitua monella tavalla hyödyllisemmiksi. 
Pienet uudistukset voidaan toteuttaa kivuttomasti ja korjata ilman suuria 
menetyksiä. Lattiatasolta tulleita ideoita ei jäädä hautomaan, vaan kokeillaan. 
Henkilökunnalle syntyy tunne, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa.  

On kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä, joissa juuri näin tehdään. Mutta on myös niitä, 
joissa päätöksenteko on monipolvista ja varovaista. Julkishallinnossa on 
erityisesti perinteitä syynätä uudistuksiin liittyviä virheitä. Sitä perustellaan 
jatkuvuuden vaatimuksilla ja kansalaisten oikeusturvalla. Mutta sama 
varovaisuus koskee muitakin ja kaiken takana on hyvin yleisinhimillinen 
piirre. Ihmisillä, myös organisaation johdolla, on luontainen taipumus välttää 
epävarmuutta. Kun jotain on kuitenkin tehtävä, hanke tarjoaa kätevän tavan 
varmistella päätöksentekoa. Hanke, jonka tavoitteet ovat sopivan pyöreitä, 
tarjoaa samanaikaisesti keinon luoda kuva uudistuskykyisestä organisaatiosta 
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ja häivyttää mahdollisen epäonnistumisen häpeä. Hanke ei siis aina ole 
tehokkain väline, mutta silloinkin parempi kuin ei mitään. 

On puhuttu myös hankeväsymyksestä. Se koskee niin hankkeissa olevia kuin 
ulkopuolelle jääneitä. Osan mielestä asia olisi voitu vähemmin puhein ja 
kokouksin. Osa epäilee hankkeen tavoitteita ja osa kokee sen tuovan työtä ja 
vaivaa. Valittajilla ei aina ole puhtaat jauhot pussissa, mutta eivät he myöskään 
aina ole väärässä. Ainakaan silloin he eivät ole väärässä, jos hanke on 
suunniteltu niin, ettei se toimi ilman lisärahoitusta, jota hankkeen päättyessä 
ei kuitenkaan ole tiedossa. Tavoitteet ovat siltä osin epärealistisia. 
Hankkeeseen saattaa myös sisältyä tarpeettomia megalomaanisia piirteitä 
vain sen takia, että se näyttäisi merkittävältä. Kaikki kritiikki ei ole 
pahamaineista muutosvastarintaa. 

Silloin, kun nämä muut ketterämmät tavat eivät ole käyttökelpoisia, on 
tartuttava hankkeen antamiin mahdollisuuksiin. Sen avulla muutokset 
voidaan viedä läpi ilman kohtuuttomia riskejä. Yksinkertaiseltakin näyttävän 
uudistamisen edetessä saattaa lopulta käydä niin, ettei toimintojen uudelleen 
järjestely ole mahdollista ilman erillistä määräaikaista organisoitumista ja 
siihen tarvittavia lisävoimavaroja. Silloin kun se on järkevin keino, se on 
hoidettava asianmukaisesti alusta loppuun. Siirrymme seuraavaksi 
hankkeiden helmasynteihin, eli asioihin, joita on syytä varoa. 

  



5 
 

3 Epäselvät käsitteet ja tavoitteet 
 
Muodollisesti elegantin näköinen projekti saattaa luisua kaltevalle pinnalle 
aivan huomaamatta. Monet tutkimukset osoittavat, että ihmisille on ominaista 
yliarvioida sellaisen tapauksen todennäköisyys, joka on asetettu näkyvimmin 
esille tai jotka saavat paljon julkisuutta. Hankkeiden tulosten arviointiin 
saattaa puolestaan vaikuttaa poikkeuksien ylikorostuminen. Tiedämme 
tutkimusten perusteeella, että ihmiset pelkäävät onnettomuuksia, jotka ovat 
äärimmäisen epätodennäköisiä ja viis veisaavat todellisemmista vaaroista.  

Hyvä esimerkki optimistisesta yliarvioinnista on tutkimus, jossa opiskelijoilta 
kysyttiin, millä todennäköisyydellä koripallojoukkue voittaa mestaruuden ja 
käytiin läpi vuoron perään kaikki sarjajoukkueet. Voittajien todennäköisyys 
nousi 240 prosenttiin, vaikka 100 on maksimi. Näin kävi, vaikkei vastaajalla 
ollut erityistä intressiä parannella onnistumistodennäköisyyttä. Voimme 
tämän jälkeen hyvin kuvitella, miten käy kun onnistumisen todennäköisyyttä 
kysytään henkilöltä, joka on vastuussa hankkeesta. On selvää, että hän haluaa 
nähdä oman hankkeensa menestyjänä. Muiden olisi oltava sitäkin 
valppaampia. Innostusta ei pidä nujertaa, mutta hyväuskoisuuteenkaan ei pidä 
sortua. 

Kehittämishankkeella halutaan muokata uudistusidea käytännössä toimivaan 
muotoon. Hankkeen edetessä mallia muutellaan havaintojen perusteella. 
Tarkoitushan on, että lopputuote toimii hyvin. Tässä suhteessa 
kehittämishanke poikkeaa aidosta kokeilusta, jossa testataan, miten annettu 
ulkoinen tekijä vaikuttaa koehenkilöjoukkoon. Kokeilun aikanahan pyritään 
muiden tekijöiden vaikutus eliminoimaan ja koeasetelma pitämään vakaana. 
Käytännössä hyvin toteutettu kokeilu edellyttää etukäteen täsmällistä 
tavoitteiden ja keinojen määrittelyä ja niiden mukaan mennään loppuun asti.  

Omasta kokemuksestani tiedän, että tutkijoiden puheet koeasetelmista ja 
vakioinneista alkavat ärsyttää siinä vaiheessa, kun pitäisi saada valmista 
aikaiseksi. Tosiasia kuitenkin on, että kehittämishankekin tulisi pitää 
kurinalaisena, jos halutaan tietää lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden 
paino. Siitä huolimatta yllättävät tekijät saattavat vaikuttaa huomaamatta 
lopputulokseen. Innostunut hankkeen vetäjä voi jo yksin karismattisella 
olemuksellaan vaikuttaa ratkaisevasti tulokseen. Sama ei toistu toisilla 
voimilla toteutettuna. 

Joustava mahdollisuus muutella hankkeen sisältöä voi muutenkin muodostua 
kompastuskiveksi. Vetäjille voi tulla ylivoimainen kiusaus soveltaa ikiaikaista 
oppia ”tarkoitus pyhittää keinot”. Uusi toimintatapa koetetaan osoittaa 
käyttökelpoiseksi väenväkisin tavalla tai toisella. Niinpä tavoitteita voidaan 
vaivihkaa muuttaa, jos alun perin haluttua tavoitetta ei saavuteta. Jos ei saada 
takkia, niin yritetään ainakin tuluskukkaroa. Louis Pasteurilla oli tähän sopiva 
tokaisu: ”suurinta järjettömyyttä on uskoa johonkin sen vuoksi, että haluaisi 
asioiden olevan määrätyllä tavalla”.  

Tällainen menettely on tietysti eettisesti arveluttava ja yleensä siitä seuraa 
myös se, että voimia hajotetaan moneen suuntaan ja luovutaan puoli 
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huomaamatta vaikeiksi osoittautuneista kysymyksistä. Kaiken päätteeksi ei 
tiedetä oliko tulos enemmän sattuman kuin tietoisen toiminnan seurausta. 
Seurasivatko myönteiset tulokset vain siitä, että ihmisten työhön kiinnitettiin 
poikkeuksellisen paljon huomiota. 

Samaa sukua oleva heikkous koskee muotikäsitteiden viljelyä. Käsitteiden 
sisältö saattaa jäädä kaikille epäselväksi, mutta uusi ilmaisu antaa toivoa 
ongelman ratkeamisesta. Tästä ajankohtainen esimerkki on tapa, jolla 
halutaan purkaa niin sanottua siiloutumista. Hankkeissa vilistävät 
verkottuminen, kumppanuus, yhteisresurssit, kannustavat palkkiot, 
moniammatillisuus, moniosaaaja, koordinaattori, vastuuhenkilö, 
muutosagentti, keskitetty palvelu, ohjauskeskus, matala kynnys ja 
tietopalvelu, joilla kaikilla tavalla tai toisella halutaan parantaa yhteistyötä. 
Kun käsite on epäselvä ja huonosti rajattu, ei hankkeen edetessäkään ole 
toivoa saada selville, mikä sen vaikutus on lopputulokseen.  

Tavoitteenasettelun perimmäinen heikkous on usein kuitenkin se, ettei haluta, 
ymmärretä tai uskalleta ottaa esille sitä, miten muutokset näkyvät elävässä 
elämässä, millaisia muutoksia halutaan väestön terveyteen, toimintakykyyn, 
osaamistasoon tai sosiaalisten tilanteiden hallintaan. Konkreettinen tavoite 
voi toki koskea välineiden tehokkaampaa käyttöä ja välitavoitteet voivat 
koskea suoritteita, mutta viime kädessä kysymys on aina siitä, miten tulokset 
näkyvät ihmisten arjessa, heidän hyvinvoinnissaan ja kyvyssään hallita 
elämäänsä. Kaikissa organisaatioissa on taipumus tehdä myös sellaisia 
suoritteita, joilla ei ole toivottua vaikutusta. Siitä ei ole asukkaille iloa eikä 
apua, jos niitä tehdään tehokkaasti entistä enemmän. 
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4 Tekijät esiin 
 
Hankkeen onnistuminen vaati monen osapuolen myötävaikutusta. Lista on 
pitkä, jos mukaan lasketaan kaikki sidostahot ja mielipidevaikuttajat. Monet 
näistä ovat hyödyllisiä kriittisellä hetkellä tai ikäviä moittijoiden kuorossa, jos 
asiat syystä tai toisesta lähtevät vikasuuntaan. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä 
tärkeitä onnistumisen takaajina. Hankkeen varsinaisina tekijöinä mukaan olisi 
ehdottomasti saatava asiakkaat, ammattilaiset ja johto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hallinnollisessa ympäristössä on oltava tarkkana, kun määritellään kuka on 
asiakas. Terveysaseman asiakas on se, joka tulee etsimään apua 
selkävaivoihinsa. Kunnan johdon ja tulevan maakunnan asiakas on palvelun 
tuottaja ja ministeriön asiakas on maakunta tai kunta. Samalla tavalla 
hankkeissa on oltava selvillä, kuka on asiakas. Asiakas on se, jonka ongelmaa 
tai haastetta käsitellään. Ammattihenkilö on se, joka etsii ratkaisua ja huolehtii 
toimeenpanosta. Johto päättää voimavaroista. Julkisessa hallinnossa on 
muistettava virkajohdon lisäksi luottamushenkilöt. Eniten sotkua aiheuttaa se, 
jos kaikki pitävät asiakkaanaan tuota selkävaivaista ja ryhtyvät kilvan 
tarjoamaan keinoja vaivan hoitamiseen. Jokaisen on hoidettava oma 
asiakkaansa niin, että prosessin etulinja toimii ja selkävaiva tulee hoidettua.  

Johdon on oltava aidosti hankkeen tukena. Muuten se on tuomittu 
epäonnistumaan. Miksi tällaisia hankkeita kuitenkin toistuvasti käynnistyy? 
Usein liikkeelle lähdetään sitkeiden ja innokkaiden ammattilaisten toimesta, 
jotka onnistuvat saamaan hankkeelle ulkopuolista rahoitusta. Aloittelin 
virkauraani valtionosuustoimikunnan sihteerinä ja opin ymmärtämään, että 
valtionosuus on kunnan näkökulmasta ilmaista rahaa, jota kannattaa aina 
tavoitella. Sama koskee hankkeita. Johto saadaan muodollisesti mukaan, jos 
luvassa on vähällä vaivalla hankittua rahaa ja asiasta innostunut 
henkilöstöryhmä. Projektiin heistä palkataan osa ja osa hankitaan 
ulkopuolelta. Kunta saa veronmaksajia ja kaikki ovat tyytyväisiä. Vaikeudet 
alkavat, kun projektiraha loppuu ja sama pitäisi tehdä ilman lisähenkilöstöä.  

Tämä ajattelutapa ei muutu ellei käytäntöä muuteta. Tutkimustulokset 
osoittavat yksiselitteisesti, että lyhytnäköisyys vaivaa meitä kaikkia. 
Ikävyyksiä vähätellään, jos ne ovat etäällä tulevaisuudessa. Tästä tuttu 
esimerkki on koko maapalloamme uhkaava ympäristöriski, mutta sama 

ammattilaiset asiakkaat 

johto 
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koskee paljon pienempiä riskejä. Tietoisuus ja ennen kaikkea huolestuneisuus 
riskeistä kasvaa, jos joudumme niistä selvästi ja henkilökohtaisesti vastuuseen. 
Jos johto hankkeen hyväksyessään samalla on selvästi tietoinen siitä, että 
hanke tullaan arvioimaan ja päättäjät joutuvat sen epäonnistuessa siitä tilille, 
suhtautuminen todennäköisesti muuttuu.   

Sama vastuullisuusvaatimus koskee myös rahoittajaa. Ei riitä, että idea 
vaikuttaa hyvältä ja suunnitelma huolelliselta. Rahoittajan on varmistuttava, 
että onnistuneet tulokset siirtyvät käytäntöön. Kehittämishankkeen 
rahoitusvastuu poikkeaa juuri tässä suhteessa tutkimuksen rahoituksesta. 
Tutkimuksen rahoittajalle riittää kun hän arvioi tutkimuksen tieteellisen 
merkityksen ja sen kykeneekö tutkija toteuttamaan tutkimuksensa. Muut 
vastaavat tulosten käyttämisestä.  

Kun hankkeelle halutaan hyvä tulevaisuus, toiminnallisesta kokonaisuudesta 
vastaavan johdon sitoutuminen toimeenpanoon ja eteenpäin viemiseen on 
varmistettava ennakkoon. Silloin hanke alkaa muistuttaa alussa kuvattua 
rakennushanketta. Toisin sanoen hankkeen käynnistyessä tiedetään, että 
lopuksi tullaan arvioimaan kulkeeko ”metro” ja meneekö se suunniteltua 
reittiä. Jos niin ei käy, alkaa selvitys, miksei tulokseen päästy. Epämääräistä 
välitilaa, ”saatiin paljon pöhinää”, ei hyväksytä ellei se jostain syystä ole ollut 
hankkeen tarkoituksena. Silloin on otaksuttavaa, että hankkeeseen sisältyvät 
riskit tehdään nykyistä paremmin rahoittajalle ja muille päättäjille selväksi 
etukäteen. Samalla vastuu selkenee. Verovaroilla toimiva rahoittajakin ulottaa 
seurannan nykyistä pidemmälle ja katsoo siirtyykö hanke eläväksi elämäksi. 
Vakuudeksi eivät riitä kauniit puheet.  

Miten tähän päästään? Perimmiltään kysymys on toimintakulttuurista ja 
kulttuuri muuttuu hitaasti. Muutosta voi kuitenkin nopeuttaa. Välineenä on 
sopimusteksti. Mitä selvemmin odotettava tulos kirjataan itse sopimukseen tai 
vahvistettuun suunnitelmaan, sitä kiistattomammin voidaan myös todeta, 
onko hanke onnistunut.  

Tämä saattaa herättää kysymyksen eikö tällainen tiukkuus johda luovuuden 
tappavaan byrokratiaan ja liialliseen riskien välttelyyn. Kehittämishankkeiden 
tarkoituksena on luoda uutta ja ennenkokematonta, miten se olisi mahdollista 
ilman epäonnistumisen riskiä. Tähän on selkeä vastaus. Jos ajatellaan isosti 
uudella tavalla, otetaan tietysti myös iso riski. Silloin ollaan tekemässä jotain, 
josta ei ole kokemusta eikä myöskään varmuutta onnistumisesta. Harvoin 
tällaisesta ideoinnista syntynyt suunnitelma etenee loppuun asti sellaisenaan. 
Tällaiset hankkeet ovat suotavia, mutta niitä ei pidä naamioida riskittömiksi. 
Sen sijaan ne voidaan nähdä oppimishankkeina, joissa epäonnistuminenkin 
opettaa jotain. Se oppi kannattaa ottaa talteen eikä syytellä tietoisen riskin 
ottaneita tekijöitä epäonnistumisesta.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että odotetun tuloksen lisäksi riskien tulee näkyä 
sopimustekstissä. Se edellyttää uudenlaista sopimuskäytäntöä, jossa tulokset ja 
vastuut on määritetelty kirkkaammin. Riskejä voidaan ottaa paljonkin, mutta 
niin että kaikki ovat ne etukäteen hyväksyneet. 
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Vaikeinta on arvioida mikä osuus mahdollisesta epäonnistumisesta perustuu 
siihen, ettei läheskään aina tiedetä, mitä ei tiedetä. Toisin sanoen on paljon 
riskejä, jotka voidaan tunnistaa ja joiden todennäköisyydestäkin voidaan 
sanoa jotain. Mutta on myös riskejä, joista tullaan tietoiseksi vasta hankkeen 
edetessä. Lääkkeiden kehittelyssä tämä on tuttua. Yhteiskunnallisissa 
kehittämihankkeissa rajan vetäminen saattaa olla vaikeampi. Aina on joku, 
jonka mielestä tuo olisi pitänyt arvata. Muutosmyönteisen ilmapiirin 
turvaamiseksi on syytä pitää jälkiviisaus kohtuuden rajoissa.  

Olemme edellä pohtineet epäonnistumisen syitä olettamalla, että johto ja 
rahoittaja ovat laimeasti mukana hanketta käynnistettäessä, mutta yhtä hyvin 
hanke voi olla osa johdolle läheistä strategiaa. Vaikka työtä tehdään 
periaatteessa johdon valvonnan alaisuudessa, se ei riitä takaamaan hyvää 
tulosta, jos johto intoilee ilman ammattihenkilöstön aitoa kiinnostusta. 
Päinvastoin, tulos on todennäköisesti huono. Ammattihenkilöstö tarkoittaa 
tässä käytännön toimeenpanosta vastaavia ihmisiä. Usein hanke edellyttää, 
että heidän työtehtäviään tullaan muuttamaan. Monet organisaatiomuutokset 
kokenut henkilöstö voi olla perustellusti kyyninen kuunnellessaan 
konsulttijargoniaa, mutta hyväkin hanke joutuu vaikeuksiin, jos henkilöstö 
kokee, ettei heidän näkemyksilleen anneta arvoa.  

Vastakkain asettelun ja vähättelyn sijasta on etsittävä yhteisiä juonteita. Meille 
kaikille ja siten viisaallekin johdolle on ominaista takertua rakkaaksi 
muodostuneisiin yksityiskohtiin. Hanke tuntuu menettävän linjakkuutensa, 
jos niihin kajotaan. Jostain yhtä käsittämättömästä syystä toiset haluavat 
puuttua juuri niihin. Ulkopuolisen silmin katsottuna hanke tuottaa toivotun 
tuloksen tehtiinpä näissä niin tai näin. Linjakkuus ei kärsi siitä, vaikka kaikki 
näkevät siellä omia puumerkkejään. Niin sanottu yön yli nukkuminen on 
silloin tarpeellista. Kiistanalaisuus ei lupaa hyvää. On nähty sekin, että 
uudistusta ajava johto joutuu vaihtoon profession painostuksen alla. Hanke 
raukeaa ja vanha meno jatkuu.  

Viime kädessä hankkeen tulisi palvella asiakasta. Kovin hyvää ennustetta ei ole 
sellaisella hankkeella, johon asiakkaat ovat jo ennakkoon tyytymättömiä. 
Tehokas palvelu voidaan kokea asiakkaan pompotteluna. Piru piilee 
yksityiskohdissa. Pilotointi ja pienessä piirissä harjoittelu on hyvä tapa välttää 
niitä. Asiakaslähtöisyyttä korostavat hankkeet eivät sitä paitsi aina ole 
asiakkaista lähtöisin. Tarkemmin katsottuna sellaisiksi tituleeratut hankkeet 
saattavat olla enemmänkin henkilöstön kuin asiakkaiden toiveiden 
toteutumia.  

Jos ja kun hankkeen halutaan menestyvän, sen on siis saatava taakseen 
asiakkaiden, ammattihenkilöstön ja johdon tuki ja se vaatii alussa ehkä 
enemmän aikaa, kuin oli ajateltu. Mutta ei hätää. Hyvin petattu on puoliksi 
tehty.  
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5 Keinot punnintaan 
 
Hankkeiden vakavin virhe on se, että ongelma paikannetaan väärin. Usein 
lähtötilanne on sekava. On joukko väitteitä ja tosiasioita, joista on vaikea saada 
kunnollista kokonaiskuvaa. Sen takia olisi hyvä, jos uudistamisen kipupisteitä 
arvioitaessa käytössä olisi yksinkertainen peruskartta. Tässä jaksossa tarjoan 
yhden vaihtoehdon. Se näyttää tähän mennessä kertyneen kokemuksen 
mukaan soveltuvan laajaan valikoimaan kehittämishankkeita. (ks. 
Sosiaaliturvan uudistuminen rakenne- ja kärkihankkeilla. STM 14.2.2017 | 
Raportteja ja muistioita.) 

Kehittämishankkeiden tavoite kiertyy usein pyrkimykseen vaikuttaa ihmisten 
elinoloihin ja ennen kaikkea pyrkimykseen parantaa heidän edellytyksiään 
oman elämänsä hallintaan. Välittömänä tavoitteena voi olla esimerkiksi 
taloudellisempi tapa järjestää vanhustenhuolto tai tehostaa nuorten tai 
osatyökykyisten siirtymistä työmarkkinoille, mutta silloinkin punnintaan 
tulee se, miten nämä ihmiset saavat paremman otteen elämänsä hallinnasta. 
Elämänhallintaan voidaan vaikuttaa kahta kautta. Toisaalta on arvioitava 
ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuuksia vaikuttaa heidän 
toimintakykyynsä, toisaalta on punnittava toimintaympäristön merkitystä ja 
mahdollisuuksia muuttaa sitä.  Nämä kaksi puolta voivat vahvistaa toisensa 
vaikutuksia, hyvä toimintaympäristö voi kannustaa toimintakyvyn 
parantamiseen.  

Ihminen ei kuitenkaan ole kone, jonka toimintakyky muuttuu muttereita 
säätämällä tai jonka reaktiot ympäristön muutokseen ovat ennakolta 
arvattavissa. Muutos tarvitsee tuekseen motiivin, joka määrittelee muutoksen 
suunnan kuten elintapojen korjaamisen. Nämä kolme, riittävä toimintakyky, 
suotuisa toimintaympäristö ja selkeä motiivi ovat välttämättömiä, mutta eivät 
riittäviä. Ne tarvitsevat tuekseen vielä neljännen. Tarvitaan myös 
tahdonvoimaa, joka sisältää muutoksen vaatiman energiapanoksen. Eli 
kehittämishankkeessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin neljään osatekijään: 

 

 

 

 

 

 

 

Lopputulos ei ole osien summa, vaan pikemminkin tulo. Hankkeen 
onnistumisen ehtona on, että nämä kaikki neljä osatekijää saavat nollaa 
suuremman arvon. Jos yksi on pelistä pois, tulos on nolla Jokainen näistä 

toimintakyky

toimintaympäristö

motiivi

muutostahto
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neljästä sisältää enemmän näkökulmia kuin äkkipäätä luulisi. Jokaisen sisältä 
on osattava tunnistaa oikeat heikkoudet ja vahvuudet. 

Toimintakyvystä puhuttaessa ajatellaan yleensä vain fyysistä toimintakykyä. 
Tosiasiassa se sisältää neljä ulottuvuutta: fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja 
kognitiiviseen. Toimintakyvystä on laadittu erillinen tietokanta ”TOIMIA”. 
Siihen kannattaa tutustua toimintakyvyn tilaa ja muutostarpeita arvioitaessa. 
Ehkä vanhanaikainen hienotunteisuus on syynä siihen, että edelleen usein 
etualalle nostetaan fyysinen toimintakyky, vaikka varsinainen ongelma olisi 
muualla. Otetaan muutama esimerkki.  

Työelämän muutokset ovat siirtäneet painopistettä sosiaalisen ja 
kognitiivisen toimintakyvyn puolelle. Hyvät vuorovaikutustaidot ja tiedon 
virrassa kauhominen ovat työssä menestymisen edellytyksiä. Jos ne eivät 
täyty, työpaikalla alkaa tökkiä eikä siihen auta kuntoilu, virkistyspäivä eikä 
ohjelmallinen pikkujoulu. Kehittämishankkeiden olisi tartuttava todellisiin 
ongelmiin eikä vain oireiden peittelyyn. 

Tietoteknologian marssi pakottaa ihmiset ikään katsomatta omaksumaan 
tietotekniikan alkeita pelkästään arjessa selvitäkseen. Sen kokevat 
tuskallisena ikääntyneet, jotka eivät selviä nettimaailmassa ja vievät hiekkaa 
kengissään pankin marmorilattialle. Vikaa ehkä löytyy fyysisestäkin 
toimintakyvystä, mutta tässä tapauksessa ennen muuta kognitiivisista 
taidoista. Kyvyttömyyden tunne syö henkisiä voimia ja se puolestaan heijastuu 
muihin toimintakyvyn lohkoihin. Satunnaisten hankkeiden sijasta tarvitaan 
järjestelmällistä työtä kognitiivisen toimintakyvyn parantamiseksi. 

Lasten ja nuorten toimintakyvyn arvioiminen ja kohentaminen on vielä 
komplisoidumpaa. Sometaidot ovat riittäviä, mutta epäselvää on, mitä kaikkia 
vaikutuksia somettamisella on. Liikunta eli fyysinen toimintakyky ei saisi 
jäädä sivuun ja sosiaalisia taitoja pitäisi kehittää kasvokkain eikä vain 
somemaailmassa. Psyykkinen toimintakyky virittyy jo varhaisessa 
lapsuudessa ja erityisen paljon merkitystä myöhempään elämään on sillä, 
miten pitkäjänteisyys näkyy lapsen käyttäytymisessä.  

Kehittämishankkeita viriteltäessä on siis ensimmäiseksi kysyttävä, ovatko 
toimintakyvyn ongelmat todella siellä, missä niiden luullaan olevan. Jos tämä 
olettamus on virheellinen, koko hanke nojaa väärään lähtökohtaan. Asiakkaan 
elämänhallinnan parantaminen ja toimintapotentiaalin kohottaminen vaatii 
yhä useammin kaikkien toimintakyvyn osatekijöiden punnintaa ja erityisesti 
sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn parantamista.  

Edellä olevat esimerkit viittasivat palvelujen käyttäjiin, asiakkaisiin. Yhtä 
tärkeää on huomata, että myös henkilöstön ja johdon toimintakyvyn kaikkine 
osatekijöineen on oltava kohdallaan. Jos hanke on yliviritetty, onnistumisen 
esteeksi voi tulla henkilöstön uupuminen, jonka taustalla voi olla kognitiivinen 
riittämättömyys. Hankkeen käynnistys, tulosten arviointi ja toimeenpano 
vaatii puolestaan johdolta paitsi hyviä sosiaalisia taitoja, myös riittävää tiedon 
tasoa toiminnan sisällöstä. 
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Toimintakyvyn ja toimintaympäristön välille on löydettävä tasapaino. 
Ympäristön merkitys vaihtelee asiakkaan ongelmien mukaan. Siihen ei ole 
tarjolla samanlaista vakiintunutta luokittelua kuin toimintakykyyn. 
Vanhuksen, lapsiperheen, osatyökykyisen ja sivuraiteelle ajautuneen 
päihteiden käyttäjän ympäristö kaipaa erilaista huomiota. Tavanomaisimmat 
toimintaympäristön puutteet koskevat asuntoa, liikenneyhteyksiä, 
työympäristöä ja työn vaativuutta, palveluja tai yhdyskunnan toimivuutta. 
Tärkeintä on, ettei katsota yksipuolisesti joko toimintakykyä tai 
toimintaympäristöä, vaan etsiään onnistunut yhdistelmä niiden välille. 

Ympäristön asettamien ehtojen muuttaminen voi joissakin tapauksissa olla 
yksinkertaista ja helppoa ja toisissa taas vaativaa ja aikaa vievää. Esimerkki 
ensiksi mainitusta on pieni liikkumista helpottava remontti vanhuksen 
asunnossa. Osatyökykyisen työllistäminen vaatii puolestaan toimintakyvyn 
eri osatekijöiden, työn psykofyysisten vaatimusten, työilmapiirin, työnantajan 
ja työtovereiden ennakkoluulojen, palveluprosessien ja toimeentulon 
muodostuksen kokonaisarviointia. Samat seikat ovat vastassa, kun pyritään 
työllistämään pitkäaikaistyöttömiä tai työkokemusta vailla olevia nuoria tai 
ammattikoulutusta vailla olevia maahanmuuttajia. 

Onnistuneen yhdistelmän rakentamista vaikeuttaa se, jos toimintakykyä 
arvioivat henkilöt eivät ole missään tekemisissä toimintaympäristöstä 
vastaavien kanssa. Usein juuri näin on. Siitä syystä on ensimmäiseksi 
puututtava työskentelytapaan. Toimintamallit on viritettävä niin, että 
yhteistyö toimintakyvyn muutostarpeita suunnittelevien ja 
toimintaympäristön tilasta vastaavien kesken on elävä ja että vaikutuskanavat 
ovat kaksisuuntaiset. On valitettavan paljon esimerkkejä siitä, kuinka 
hankkeen alussa vakuutellaan, että tällä kertaa yhteistyö toimii ja miten 
ollakaan, jokainen toimii niin kuin ennenkin ja olettaa muiden muuttavan 
käyttäytymistään. Malleja prosessin tämän osuuden hallitsemiseksi on kyllä 
olemassa. Joissakin tapauksissa on järkevää vuorotella toimintakyvyn ja 

Toimintakyky: fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen, kognitiivinen

Toimijat: asiakkaat, henkilöstö, johto 

Hanketta arvioitaessa ja toimeenpantaessa 
on arvioitava huolellisesti, missä on 
toimintakyvyn ja toimijoiden välinen 
heikoin lenkki ja puututtava siihen.
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toimintaympäristön muokkaamisessa, joissakin tapauksissa saattaa olla 
viisasta käyttää ulkopuolista ”välimiestä” arvioinnin apuna. 

Kokonaisuuden arvioiminen on aikaviiveestä huolimatta tehokkain tie 
eteenpäin. Silloin palat asettuvat parhaiten paikalleen, kun toimintakykyä 
treenataan todelliseen elämään soveltuvaksi ja ympäristö on alttiina 
vastaanottamaan ja hyväksymään erilaisia ihmisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeiden puuhaihmisten on vaikea ymmärtää, että kaikkien motiivi ei ole 
yhtä selkeä ja kirkas kuin heidän omansa. Suurin osa hankkeessa mukana 
olevista asiakkaista, henkilöstöstä ja johdosta on tullut siihen ilman syvää 
henkilökohtaista herätystä. Heillä on elämässä paljon muutakin tärkeää ja 
tämä on taas yksi hanke muiden joukossa. Hankkeen onnistumiseksi kaikki 
osallistujat on osattava motivoida. Puuhaajille ylimääräistä energiaa antaa se, 
että hanke personoituu heihin, kysymys on heidän kunniastaan. Kunniaa saa 
toki tavoitella, mutta on selvää, että mitä enemmän tämä itsekäs puoli alkaa 
paistaa läpi, sitä horjuvammaksi käy muiden into olla hankkeessa mukana.  

Kyvyttömyys ymmärtää motiivin merkitystä johtaa siihen, että puuhapetterit 
näkevät vian korostuneesti toimintakyvyssä, toimintaympäristössä ja tiedon 
puutteessa. Hanketta käynnistettäessä on jo kiinnitettävä huomiota siihen, 
että vikaa voi olla myös asiakkaan orientaatiossa, henkilöstön asenteissa tai 
johdon suhtautumisessa tai näissä kaikissa. Asiakkaan treenaaminen ei auta, 
jos motiivi ei herää heissä ja muissa toimijoissa.                  

Motiiviin voidaan vaikuttaa. Sen synnyttämiseen tarvitaan ensiksikin 
rationaalinen perusta, joka koskettaa keskeisiä toimijaryhmiä. Asiakkaan, 
henkilöstön ja johdon rationaaliset motiivit ovat todennäköisesti toisistaan 
poikkeavia, mutta eivät toisiaan poissulkevia. Vanhusasiakasta motivoi 
ystävällisempi palvelu ja turvallisempi koti, henkilöstöä parempi palkka ja 
mukavampi työ, johto puolestaan nauttii tehokkaampien palvelujen tuomasta 
gloriasta. Käsitys rationaalisuudesta saattaa olla hyvinkin erilainen. Mitä 

Toimintaympäristö: asunto, yhdyskunta, 
liikenne, työ, palvelut

Toimijat: asiakkaat, henkilöstö, johto

Varmistu, että ympäristö mahdollistaa 
yksilölliset ratkaisut ja toimintatapa tekee  

yhteistyön helpoksi ja tehokkaaksi
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paremmin motiivit onnistutaan yhdistämään sitä varmemmin päästään 
toivottuun tulokseen. Mutta tämä ei riitä. 

Toiseksi hankkeen on herättävä myönteisiä tunteita. Asialle ei ole eduksi, jos 
sen markkinointi saa osan mukana olijoista kokemaan itsensä epäkelvoksi tai 
jos se vetoaa häpeän tai syyllisyyden tunteisiin. Kannattaa huolellisesti harkita 
ryhtyykö voimaperäisesti perustelemaan uudistusta aikaisempia käytäntöjä 
moittimalla ja kyseenlaistamalla. Samalla tulee moittineeksi niitä. jotka ovat 
olleet niitä kehittämässä. Uudistukseen liittyvät pelot tulisi ottaa avoimesti 
puheeksi ja antaa mahdollisimman selkeä ja rehellinen vastaus epäilyihin. 
Tuskin koskaan on nähty liikaa vaivaa hankkeen muotoilemiseksi niin, että 
siinä mukana oleminen koetaan iloisena asiana. Vanhuksen saamien laitteiden 
on synnytettävä hänessä tunne, että häntä arvostetaan ja toimitaan aidosti 
hänen parhaakseen. Sama tunneviritys on oltava myös henkilöstöllä ja 
johdolla. Epäaitous paistaa läpi. Mitä suuremmasta elämäntavan muutoksesta 
on kysymys, sitä vahvempi tunnepanos tarvitaan sen tueksi. Onpa kysymys 
asiakkaasta, henkilöstöstä tai johdosta, kaikkien on tunnettava, että nyt ollaan 
avaamassa uutta maailmaa, ei vain tekemässä tekniskäytännöllisiä 
järjestelyjä. 

Kolmanneksi on varmistuttava siitä, että kaikilla on perusteltu usko siihen, että 
muutkin on sitoutuneet tähän toimintamalliin. Jokainen osapuoli vaatii 
varmuutta omasta näkökulmastaan ja siihen vaatimukseen on vastattava. 
Asiat alkavat luistaa, kun vanhus uskoo, ettei häntä jätetä yksin, henkilöstö 
uskoo, että järjestely helpottaa heidän työtään ja johto uskoo, että 
toimintamalli todella toimii ja on testattu. Tämän lisäksi jokainen tykönään 
uskoo muiden tekevän parhaansa hyvän lopputuloksen puolesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiivi: järki, tunne ja usko

Toimijat: asiakas, henkilöstö, johto

Muutos ei käynnisty kunnolla ellei sitä voida 
rationaalisesti perustella, ellei se herätä ilon ja 

arvostuksen tunnetta ja ellei sen takana ole 
riittävää uskoa muiden aidosta mukanaolosta.
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Moni meistä ajattelee, että kun motiivi on viritetty, toiminta etenee 
suunnitelman mukaan. Hämmästys on suuri, kun näin ei käykään. Motiivi on 
kyllä edelleen jäljellä, mutta toiminta junnaa paikallaan.  

Haastavin osuus uuden ajatustavan sisäistämisessä on riittävän 
tahdonvoiman löytyminen. Motiivi ainakin puheiden tasolla on ehkä 
onnistuttu synnyttämään, mutta toiminta palaa silti huomaamatta vanhoihin 
kaavoihin. Tahdonvoiman puutteesta puhuminen saattaa tuntua loukkaavalta 
ja esiin nostetaan muita vaikeuksia. Kun niitä tarkemmin katsotaan, 
huomataan että viime kädessä kysymys on kuitenkin siitä, mitä tahdotaan. 

Tahdonvoima voi kuulostaa henkimaailman asialta, mutta tosiasiassa sitä 
voidaan kehittää hyvin käytännöllisillä toimilla. Ensiksikin on kirkastettava 
tavoite. Hankkeen vetäjän mielessä tavoite tavoite saattaa pysyä kirkkaana. 
Mukaan tulee kuitenkin uusia ihmisiä ja ulkopuolisia somettajia, joiden käsitys 
tavoitteista ja onnistumisen mahdollisuuksista voivat olla hyvinkin erilaisia. 
Keskustelu toiminnan tarkentamisesta ja korjaamisesta voi olla tarpeellista, 
mutta tavoitteen on pysyttävä kirkkaana. Jos mukana olijoilla on erilaisia 
käsityksiä tavoitteista tai tavoitteet ovat epämääräisiä, pienetkin 
toimeenpanossa koetut vaikeudet vievät uudistajilta voimat. Hankkeen 
edetessä tavoite uhkaa sumentua ja sitä on edelleen kirkastettava ja pidettävä 
pääasiat ja sivujuonteet erillään. Opportunistinen tavoitteen muuttaminen 
tilanteen mukaan voi helpottaa hetkeksi, mutta toistuessaan nakertaa 
hankkeen uskottavuutta.                  

Toiseksi, jos tavoite tuntuu kaukaiselta, hanke on syytä pilkkoa selvästi 
hahmotettaviin osiin. Sen takia tarvitaan hyvä kokonaissuunnitelma, jossa 
tehtävät, aikataulut ja vastuut on määritelty realistisesti. Sisällön, tekniikan ja 
hallinnon on toimittava saumattomasti ilman viiveitä. Suunnittelun ja 
toimeenpanon on kuitenkin oltava järkevässä suhteessa keskenään. Työ on 
aloitettava kylmästi jostakin. Hankkeeseen sisältyy aina riskejä, lähtötiedot 
voivat olla virheellisiä ja tehokkaiksi kuvitellut keinot vajavaisia. Jossain 
vaiheessa varmentelu on lopetettava. Loputon suunnittelu syö tahdonvoimaa.  

Onnistumisen kolmas ehto on se, että hankkeelle annetaan se aika ja energia, 
mitä se vaatii. Hanke ei voi onnistua, jos kaikki muu on tehtävä niin kuin 
ennenkin. Jostain muusta on luovuttava, vähemmän tärkeää on siirrettävä 
sivuun. Hankkeen arvo on osoitettava puhdistamalla pöytä muista töistä ja se 
on tehtävä tietoisesti ja näytettävä konkreettisesti. Priorisoinnin tulee näkyä 
niin johdon päätöksissä kuin henkilöstön käytännön työssä.  
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Suurin matkalla uhkaava vaara on sortua lyhytnäköisyyteen. Julkisuus, 
sosiaalinen media tai asiakkaiden ja johdon paine voi synnyttää yllättäviä 
vaatimuksia, joihin reagoidaan ajattelematta loppuun asti, mitä siitä seuraa. 
Kysymys on ihmisen luontaisesta tavasta reagoida paineiden keskellä. Viime 
vuosien aikana on syntynyt oppisuuntakin (nudge theory), joka on paneutunut 
tähän ongelmaan eli siihen, miten hanke pukataan takaisin kiskoille. Keinoja 
ryhdin säilyttämiseksi ovat esimerkiksi hankkeen huolellisesti harkittu 
esittely tavalla, joka pitää ajatuksen oikealla uralla, samoin se, että virheellisiin 
tietoihin vastataan tehokkaasti ja muutosten varalle kehitetään sopivan tiukka 
menettely. Hankkeen vetäjien on jo varhaisessa vaiheessa tietoisesti 
analysoitava vaarat ja houkutuskohteet ja mietittävä keinot niiden 
torjumiseksi. 

 

  

Tahdonvoima: Kirkasta, pilko, 
puhdista ja pukkaa

Toimijat: asiakkaat, henkilöstö ja 
johto

Vanhojen toimintamallien 
uudistaminen vaatii taakseen sitkeän 
ja selkeän tahdonvoiman. Ilman sitä 
uudistus ajautuu vanhoille raiteille.
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6 Maastouttaminen ja juurruttaminen 
 
Olemme nyt perehtyneet seikkoihin, jotka auttavat hankkeen onnistunutta 
käynnistämistä ja loppuun saattamista. Samat näkökohdat ovat tärkeitä 
silloin, kun pohditaan, miten hyvät käytännöt saadaan leviämään. Silloinkin on 
muistettava motiivin ja muutostahdon merkitys, samoin on otettava mukaan 
kaikki toimijaryhmät eli asiakkaat, henkilöstö ja johto.  

Hyväksi arvioidun käytännön omaksumista voi vaikeuttaa alussa mainittu 
hankkeen epämääräisyys. Jos hanke on toteutettu ”joustavasti”, lopuksi ei 
tiedetä mitä saatiin aikaiseksi tai jos tuloksesta on jonkinlainen kuva, ei 
tosiasiassa tiedetä, mikä johti tuohon tulokseen. Olen kuvannut toimia, joilla 
voidaan välttää näitä riskejä. Varsinkin rahoittajan tulisi ottaa ne vakavasti 
huomioon. Rahoituksen tarkoituksenahan on yleensä saada muutos leviämään 
laajemminkin yhteiskuntaan.   

Muutoksen leviäminen voi kangertaa silloinkin, kun hanke on toteutettu hyvin 
ja kurinalaisesti ja tulokset ovat kiistattomia. Syynä on se, etteivät 
menettelytavat yksinkertaisesti ole sellaisenaan siirrettävissä. En nyt puutu 
niihin tapauksiin, joissa syynä on naapurikateus tai kollegan vähättely. 
Tosiasia nimittäin on, että hyvinkin kuvatun toimintatavan soveltaminen 
uuteen ympäristöön vaatii aikaa ja vaivaa. Sitä sanotaan kuvaavasti mallin 
maastouttamiseksi. Se tarkoittaa hankkeen ja toimintaympäristön 
sovittamista toisiinsa.  

Malli saattaa olla moneen kertaan koeteltu, mutta jokainen toimintaympäristö 
toimii omalla tavallaan. Tietojärjestelmien, tilojen, henkilöstörakenteen, 
palkkioiden ja johtamisoppien ja vastarannan kiiskien sovittaminen hankkeen 
ominaispiirteisiin vaatii aina huomiota ja kriisin merkkien ilmaannuttua myös 
nopeaa väliintuloa. Malli on saatava maaston mukaiseksi. 

Maastouttamista seuraa juurruttaminen. On sanottu, että läpimeno testataan 
vasta ensimmäisessä kriisissä. Vaikeuksien ilmaannuttua pelastusta haetaan 
herkästi vanhoista malleista. Ääneen pääsee ”mitä minä sanoin” -kuoro. Sen 
sijaan, että uudistusta vauhditettaisiin ja sen puolesta toimijoita 
rohkaistaisiin, mattoa vedetään pois alta. Silloin on toistettava onnistumisen 
kokemuksia ja myönteisiä saavutuksia. Kannustamiseen on monia keinoja 
silloinkin, kun vaikeudet kaatuvat päälle. Tärkeintä on hengen ylläpitäminen. 
Hankkeen johdon tehtävänä on toistuvasti muistuttaa, miksi uudistusta 
tehdään. Se on huomattavasti tärkeämpää kuin hokea mitä pitäisi tehdä. Pikku 
Prinssistä opimme, että miehet kyllä tekevät veneen, jos he uskovat, että 
horisontin takana on jotain tavoiteltavaa. 
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Lopuksi lyhyesti 
 
Kehittämishankkeilla on muutettu maailmaa parempaan suuntaan. Sadat ja 
tuhannet ihmiset ovat käyttäneet parhaat kykynsä ja voimansa löytääkseen 
entistä parempia toimintamalleja. Aina hyvätkään ideat eivät ole päätyneet 
elävään elämään. Siihen ei tarvitse alistua, epäonnistumisesta tulee oppia. 
Tässä tarkoituksessa olen kuvaillut hankemaailman miinoja. En ole tehnyt sitä 
masentaakseni yrittelijäitä ihmisiä. Päinvastoin, haluan näitä kivikkoisia 
vaiheita kuvaamalla estää niihin kompastumista. Maailma ei ole vielä valmis. 
Kehittämiselle on tarvetta. 

Jokainen hanke on tapaus sinänsä. Jotain voidaan kuitenkin yleistää ja 
yleistyksestä kannattaa ottaa opiksi. Kehittämishankkeen henkiset isät ja äidit 
uskovat lujasti hankkeen hyviin ominaisuuksiin. Se antaa hankkeelle vahvan 
ponnistuspohjan. Ongelma tästä vankasta näkemyksestä tulee siinä vaiheessa, 
kun usko korvaa havainnot. Ollaan kyseenalaisella tiellä, jos hanketta 
käännellään eri suuntiin ja positiiviset vaikutukset kaivetaan vaikka lattian 
raosta. Parempi olisi reilusti oppia virheistä kuin peitellä niitä.  

Kohde ja toiminnan sisältö, jota ollaan kehittämässä, tunnetaan yleensä hyvin. 
Oma ammatillinen tausta, väärä hienotunteisuus tai yksipuolinen julkinen 
keskustelu voi kuitenkin ohjata huomion pois olennaista kysymyksistä. 
Tartutaan siihen, mitä osataan ja mistä saadaan sympatiaa. Hankkeen 
lähtökohdat pitäisi aina alistaa ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi. 

Vakavimmat ongelmat kohdataan sen takia, että olettamukset asiakkaiden, 
henkilöstön tai johdon muutosmotiivien intensiteetistä ja tahdonvoiman 
lujuudesta ovat vääriä. Jos lähdetään matkaan ristiriitaisilla motiiveilla tai 
ilman todellista tahdon voimaa ja itsensä likoon laittamisen halu on 
puutteellinen, hanke nääntyy ennen kuin ollaan maalissa. Motiiviin ja 
tahdonvoimaan voidaan vaikuttaa ja niihin vaikuttamiseen on oltava myös 
valmiutta. Muuten ei hanketta kannata käynnistää. 
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Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisujen 
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1 Sami Borg ja Sari Pikkala 
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2 Toim. Soile Pohjonen & Marika Noso 
KANSALAINEN KESKIÖÖN! NÄKÖKULMIA SOTE-UUDISTUKSEEN 
(2017) 
 
3 Markku Lehto 
MIKSI HANKE EI ONNISTUNUT – VAI ONNISTUIKO SE? (2017) 
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Markku Lehto 

Miksi hanke ei onnistunut - vai 
onnistuiko se? 
Miksi kehittämishanke ei tuota odotettua tulosta? Miksi osa 
hankkeista ei pääse ollenkaan vauhtiin ja miksi osa hiipuu 
nopeasti olemattomiin maaliin päästyään? Huolellakin 
suunnitellut hankkeet saattavat jäädä tähdenlennoiksi. Näin 
voi käydä, vaikka tuloskin olisi rohkaiseva. Kysymys ei ole vain 
menetetystä kehittämispanoksesta, vaan myös toivotun 
uudistuksen sammumisesta. 

Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia kehittämishankkeiden 
suunnitteluun ja auttaa paikallistamaan niiden toimeenpanon 
heikot kohdat. Parhaimmillaan hanke lisää organisaation 
tehokkuutta ja antaa siinä toimiville ihmisille mahdollisuuden 
toteuttaa tärkeinä pitämiään tavoitteita. 

Jos epäonni kaikesta huolimatta kohtaa, siitä voi ottaa opiksi. 
Sekin vie maailmaa eteenpäin. Kehittämiselle kun on edelleen 
tarvetta. 
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