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• Sinebrychoff aloitti panimotoiminnan 1819, on Pohjoismaiden vanhin panimo ja Suomen 

vanhin elintarvikealan yritys. Sinebrychoff on osa kansainvälistä Carlsberg-konsernia.

• Sinebrychoff 2014: Liikevaihto 342 Meur, henkilöstö 718 henkeä, kokonaistuotanto 389 

miljoonaa litraa, vientiä (n. 7 % myynnistä) 40 maahan, markkinaosuus (kaikki panimo- ja 

virvoitusjuomat): 47 %
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#1 Tavoite – Miksi projekti tehdään? Mitä halutaan saavuttaa?

Mitä 
saadaan?

 Muutostarpeen tulee lähteä tarpeesta, ongelmasta, riskistä tms. 
 Minkä toiminnassa tulisi olla toisin ja miksi? Toteutuuko muutos suunnitellun projektin avulla?
 Muutoksen tulee olla perusteltu. Osan etu ei välttämättä ole kokonaisuuden etu. Business Case?

Mitä maksaa, mikä 
on panostus?



#2 Pelikenttä – Mistä ei jousteta? Mistä voidaan joustaa?

Raha

Aika Laajuus



#3 Resurssit - Pääseekö vai joutuuko projektiin?

 Projektipäällikön oikeus ja velvollisuus on vaatia projektiin tarvittavat resurssit
 Pelkkä nuppiluku ei riitä; projektituristit rasittavat enemmän kuin tuottavat
 Resurssien tasapainotus – vanhaa ja uutta, lainattua ja omaa
 Roolit ja vastuut – jokaisella tekijällä tehtävät, jokaisella tehtävällä tekijä
 Projektipäällikkö ei toteuta projektia yksin, ilman projektipäällikköä projekti ei toteudu



#4 Realismi – Odotusten hallinta, illuusioiden purkaminen

Maailma ei tule valmiiksi, maailmasta ei tule täydellistä -
mutta projektin tulee muuttaa sitä parempaan suuntaan



#5 Kansantajuisuus – Mystifiointi pois

 Ymmärryksen varmistaminen – mitä olemme tekemässä? miten uusi toimii?
 Oppimisen varmistaminen – oppiminen vie enemmän aikaa kuin kouluttaminen



#6 Muutosjohtajuus – Projektin johtaminen ≠ Muutoksen johtaminen

 Selvitä nykytila – miten nykyisin toimitaan, mikä toimii hyvin, mikä ei ole kunnossa
 Ymmärrä tuleva – mikä muuttuu (työkalut, toimintatavat, roolit ja vastuut,…)
 Kartoita muutosten vaikutus ja merkitys

 Mitä pitää tehdä, jotta muutos toteutuu?  
 Mitä voi tehdä, jotta muutos helpottuu?
 Miten voi valmistua muutoksen jälkeiseen maailmaan?



#7 Määritä yksiselitteinen päätöksentekomalli

 Selkeät päätöksentekotasot ja foorumit

 Päätöksentekoon on usein vaillinaiset tiedot, 
päätökset on silti tehtävä – muuten projekti ei 
etene

 Myös ikävät päätökset on tehtävä – muuten  
projekti ei etene

 Päätösten tuki on oltava kunnossa:
 yhdessä tehtyjen päätösten takana 

seisotaan yhdessä
 yhdessä tehtyjä päätöksiä muutetaan 

yhdessä

 Päätösten yhtenäinen, yhtäaikainen viestintä 
tarvittaville tahoille



#8 Määritä ohjausryhmän rooli

 Ohjausryhmän rooli ja kokoonpano – kuljettaja, konduktööri, matkustaja…?
 Projektinhallinnasta vastaa projektipäällikkö, mutta vastuuta muutoksesta ohjausryhmä 

ei voi ulkoistaa…
 ”Everyone wants a strong project manager, until they get one”



 Mitä on tekemisen 
palo?  Intoa ja 
draivia, ”me tehdään 
tämä” –fiilis, henki ja 
sitoutuminen, itsensä 
likoon laittaminen

 Tekemisen palo leviää 
ylhäältä alaspäin ja 
sivuille, mutta harvoin 
alhaalta ylös

 Tekemisen palon saa 
helposti sammumaan, 
hyytynyttä liekkiä on 
vaikea puhaltaa 
uudestaan henkiin

#9 Sytytä liekki, pidä yllä loppuun saakka



 Kaikki kontrollissa vai kaikkea kontrolloiden?
 Tilanteet muuttuvat, yllätyksiä ja muutoksia tulee varmasti – kontrolli on asioiden 

pysymistä hallussa yllätyksistä huolimatta, yllätysten ja muutosten hoitaminen hallitusti

 Projektihallintamalli tarvitaan, mutta se ei yksin vie maaliin

 Projektin viestintä
 Kohderyhmät
 Relevantti sisältö ja kanava
 Selkeys
 Yhdenmukaisuus
 Säännöllisyys
 Rehellisyys

… kaikki on viestintää …

#10 Pidä kokonaisuus hallussa ja liikkeessä



Onnistuneen projektin resepti – Valmistuiko illallinen vai syntyikö soppa?



Kiitos!

Paula Aaltonen   
paula.aaltonen@sff.fi 

https://www.facebook.com/Sinebrychoff1819
https://twitter.com/sinebrychoff  


