SBM-LISENSSIPALVELUT

HÄIRIÖANALYYSI

Tal-Visual®

Tal-Visual® –menettelytavat ovat ohjelmistotuettuja ryhmämenettelyjä organisaation toiminnan
nykytilan kartoitukseen. Ne perustuvat toimijoiden väliseen avoimeen tiedonvaihtoon sekä työtapaan,
joka osallistaa, edistää oppimista ja parantaa muutosvalmiutta ja ilmapiiriä. Menettelytavat on kehitetty
verkostomaisen toiminnan kuvaamiseen ja analysointiin. Ne soveltuvat erinomaisesti sekä tutkimuksen
että kehittämisen työkaluiksi. Laajojen kokonaisuuksien toimintaa kuvaava laadullinen tieto jäsennetään
menettelyissä visualisointia hyödyntäen helpommin hahmotettavaan muotoon.

TaL-Visual® -HÄIRIÖANALYYSI
Häiriöanalyysi on tuloksellinen menettelytapa, jolla tutkitaan ja analysoidaan palvelukokonaisuuksien
ja organisaatioiden yhteistoimintaa. Sen avulla osaat sekä tunnistaa että priorisoida toiminnan
kehityskohteet.
Osallistava johtaminen:

Vuoropuhelun, päätösten ja yhteistyön vuorottelu

Osallistavan johtajan apu
•
•
•
•
•
•
•
•

Päätökset
toimeenpanolle

Päätökset
kehittämiselle

Henkilöstön mukaan ottavaan kehittämiseen
Yhteistoiminnan käytäntöjen analysointiin
Kehityskohteiden tunnistamiseen ja priorisointiin
Kehitysehdotusten ja päätösten tekoon
Muutoksen tukemiseen
Sopimuksen kehittämiseen
Mittarien kehittämisen taustatyökaluna
Oppimisen mahdollistajana

Yhteinen
-nykytilan tarkastelu
-kehitystarpeiden priorisointi
-kehitysehdotusten laatiminen

Tulosten vieminen
käytäntöön yhteistyössä

Yhteinen kehittäminen

Todennäköisyys
muutoksen
nopeudelle ja
onnistumiselle

%

t
Tuloksista
tiedottaminen ja
keskustelu

Tuloksista
tiedottaminen ja
keskustelu

Ylhäältä johtaminen:

Päätösten teko ja jalkauttaminen

Tilanneraportit

Todennäköisyys
muutoksen
nopeudelle ja
onnistumiselle

Päätös ja
tiedottaminen

Päätös

Kehittämisen siirto
asiantuntijoille

%
Toimintamallin jalkauttaminen organisaatioon

t

MIKSI Tal-VIsual®?

©Variantti Oy

YMMÄRRÄ organisaatiosi toiminta kokonaisuutena sekä eri osien riippuvuussuhteet.
TUNNISTA toimintanne merkittävimmät riskitekijät ja kehityskohteet.
LÖYDÄ kehityskohteet, joilla voit parantaa toimintatapaa ja yhteistoiminnan tasoa arvoa luovasti.
ASETA kehitettävät asiat tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen.
KIRKASTA toimintanne yhteinen päämäärä ja toteutustapa.
TULOSAINEISTO
•
•
•
•

Visualisoitu nykytila-analyysi
Kehityskohteet dokumentoituina
Priorisoidut toimenpide-ehdotukset
Loppuraportti

Yhdistelmäkuvat

Kehäkuvat
Toimittajat

Projektikaupan osaaminen ei ole ollut ennen
tukkukaupassa vahvaa osaamisaluetta, mikä vaikuttaa yhä
edelleen. Projektien yhteydessä myytävää palvelua on
siten vieläkin vaikeampi myydä.
Projektin hallintapalvelua ei ole
tuotteistettu itsellä riittävästi.
Palvelukaupasta on
vaikea saada itselle
kannattavaa liiketoimintaa.

Palvelun kehitys
on keskeytetty,
koska keikkaa ei
ole toistaiseksi
tullut lisää.

Palvelukauppaa ei
onnistuta
kasvattamaan.

Jos toimituksia hoidetaan
useana eri päivänä, syntyy
työkuormitusta ja
kustannuksia kaikille eri
tahoille moninkertaisesti.
Asiakkaalle ei ole onnistuttu vielä
myymään ideaa kunnolla ja sitä,
että asiakas olisi valmis
maksamaan palvelusta.

Lisäarvopalveluiden verkostotason
sopimuskäytäntö on vielä kehkeytymätön.

Palvelumyyntiin ei ole myyjien
osalta erikoistuttu, vaikka se on
erittäin vaativaa.

Palveluja ei yleensä hinnoitella
erikseen, jolloin niiden kehittämiseen
ei aina investoida riittävästi resurssia.

Palveluita ei
osata
myydä.

Asiakas ei ole
sovittanut omaa
toimintatapaa
uuteen
palveluprosessiin
soveltuvaksi.

Yhteisvastuu:
Tukku
sisäinen

Tukku: myyntitoiminnot

Yhteisvastuu:
Tukku ja
Asiakkaat

Asiakkaat

Koko toimiala,
muut
sidosryhmät

Strateginen
Suomessa jokaisella
yrityksellä on erilaisia
toimintatapoja toteuttaa
tällaista toimintaa (vert.
Ruotsi)

Tuotetta ja palvelua ei myydä sille taholle,
joka varsinaisen työn tekee. Eli uutta ideaa ei
jalkauteta palvelutuotantoprosessin eri
yrityksissä operatiiviselle tasolle saakka.

Projektin
kokonaishallinta
erikoispalveluna
asiakkaan tarpeen
mukaan ei toimi.

Tukku: osto ja
logistiikka

Asiakkaiden totutut
nykyiset työtavat ja
toimintakulttuuri.

Palveluiden myyntiä ei osata
konseptoida ja kouluttaa.

Ei ole uskallettu myydä uusia
palveluita, koska niitä ei ole
kehitetty riittävästi.

Yhteisvastuu:
Toimittajat ja
Tukku

Koko
organisaatio

Asiakkaan myytävää
työaikaa kuluu toimitusten
hallintaan, koska sitä ei
osata myydä asiakkaalle
palveluna.

Tukku Oy:n näkökulmasta
palvelutuotannon työjärjestys on tällä
hetkellä epälooginen asiakkaan
kanssa. Asiakas tekee työt siten, ettei
hyödy tästä lisäpalvelusta mitään.

Asiakas ei itsekään aina
tiedä, kuinka haluaa
erikoispakkauksen.

Suunnittelu
ja ohjaus

Operatiivinen

Syy

Seuraus

Ongelma
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HÄIRIÖANALYYSIN TYÖVAIHEET
TAUSTATYÖ					ASIAKASVUOROVAIKUTUS		TULOSAINEISTO

Lähtöaineiston luominen 1pv/5 hlöä
Syy-seurausketjujen tarkistus, yhdistely ja luokitus

Aloituspalaveri 1 pv
Rajaus ja osallistujien nimeäminen

Tutkimuskokonaisuus ja osallistujat määritetty

Alkuhaastattelut 1pv/5 hlöä
Henkilöiden tunnistamat syy-seurausketjut

Lähtöaineiston ongelma-seuraussyyketjuluonnokset dokumentoitu

Häiriöketjujen tunnistustyöpaja 1 pv
Häiriöketjujen ja merkittävimpien kehityskohteiden tunnistus

Lisäselvitykset ja tiedon tarkistus 1 pv
Virheellisten tietojen korjaukset
Tiedon luokitus ja visualisointi 2-3 pv *
Analyysiaineiston luokitus

Loppuraportointi 1pv **
Tulosten ja päätösten raportointi sovitusti

Ryhmän yhteinen näkemys syyseurauksista dokumentoitu
Analysoitava tietokartta ja puukaavioaineisto
Visuaalinen analyysiaineisto
(yhdistelmäkuvat, kehäkuvat, tekijäsidonnaiset kuvat)

Analyysityöpaja 1 pv
Korjaukset, kehitysehdotukset, analysointi, kriittisten kohtien ja kehien
merkintä, kehityskohteiden nimeäminen
Analyysitulosten ja kehitysehdotusten
käsittely 1- 2 pv *
Tulosten ja päätösten raportointi sovitusti

Tulostuskuntoinen puukaavioiden
aineisto

Analyysiaineisto korjattu/täydennetty ja kehityskohteet nimetty
Viimeistellyt visualisoidut analyysikuvaukset ja tuloskuvaus

Johdon päätöstyöpaja 1 pv
Tulosten esittely ja päätösten tekeminen
Tulosesittely henkilöstölle 0,5 pv/ryhmä
Rajaus ja osallistujien nimeäminen

Tulosten yhteenveto ja päätökset
kehittämiseksi
Loppuraportti

* Työmäärään vaikuttavat yrityksen koko sekä kuvattavan kokonaisuuden laajuus ja kompleksisuus
** Powerpoint-perusraportti (laajempi raportointi erikseen)

OSALLISTAVAN JOHTAJAN KEHITTÄMISEN JA MUUTOKSEN TUKI

•
•
•
•
•

Yhteistoiminnan tutkimusta ja analysointia syy-seurauksia eli häiriöketjuja tunnistamalla.
Sopii erityisesti kehityskohteiden tunnistamiseen ja priorisointiin.
Sopii myös riskikartoitusten ja mittarien kehittämisen taustatyökaluksi.
Auttaa ymmärtämään kokonaisuuden toimintaa ja sen riippuvuuksia.
Visualisoinnit auttavat tiedon analysoinnissa ja parantavat yhteistä ymmärrystä.
VARIANTTI OY

Variantti Oy on verkostojen, organisaatioiden ja sosiaalisen toiminnan hallintaan
keskittynyt yritys, joka toimii tutkimuksen, kehittämisen ja menetelmäkehittämisen
toimialoilla.
Lähestymistapamme on organisaation päämäärän, käytännön ja toiminnot huomioiva
yhteistoiminnan kehittäminen.

Variantti Oy 		
PL 65
08101 Lohja

+358 40 751 2658
myynti@variantti.fi
www.variantti.fi

Kotipaikka: Lohja
Y-tunnus: 2375591-6
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