Tee päätös,
josta pitää.

Tunnistatko
toimialasi muutokset?
Maailmamme muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen, ja tämä haastaa
kaikkia nykyisiä toimintamallejamme. Toimintamallit ympärillämme
muuttuvat tai jopa katoavat jatkuvasti. Tästä esimerkkejä ovat muun
muassa kadonneet videovuokraamot ja kertakäyttömuovituotteet sekä
lisääntyneet musiikin ja ohjelmien suoratoistopalvelut, 3d-tulostimet,
videoyhteydellä pidetyt palaverit sekä kauppojen hyllyille ja ravintoloihin
ilmestyneet kasvisvaihtoehdot.

Toimivatko
vanhat reseptini
uudessa
maailmassa?

Miten menestyn nyt
ja tulevaisuudessa?
Loistavasti, sillä Priole auttaa organisaatiotasi valmistautumaan
toimialan muutokseen, ja kääntämään sen kilpailueduksi. Avain
menestykseen on myös oikean yhteistyökumppanin valinta matkalla
muutokseen. Meille jokainen asiakas on oikeasti tärkeä. Kaupan
päälle tulee ketteryys ja intohimoinen asenne.

Priole antaa
selkeän suunnan
menestykseen

Priole®
-kehitysmalli

Sen lisäksi, että etsimme organisaatiollesi oikean suunnan ja teemme menestykselle selkeän suunnitelman, pidämme huolen, että muutos tapahtuu. Priole ei siis poistu paikalta,
kun arki alkaa. Et jää yksin, sillä olemme läsnä alusta loppuun.
Organisaatiossasi asuu paljon viisautta, Priole auttaa löytämään sen. Kehitysmallimme
lopputuloksessa huomioidaan näkökulmat niin organisaatiosi omilta osaajilta kuin mahdollisilta asiakkailta tai muilta ulkopuolisilta huippuasiantuntijoilta. Näin ollen varmistamme, että menestyksesi ei ole vain yhden näkökulman varassa. Ratkaiseva tieto voi löytyä
yllättävästä paikasta.

Megatrendit ja skenaariot
Omistajien
tahtotila

Potentiaali

Strategiset
valinnat

Strategiset
valinnat

Strategiset
valinnat

Visio
Keinot ja
ominaisuudet

Keinot ja
ominaisuudet

Keinot ja
ominaisuudet

Toimintasuunnitelmat,
vastuut ja mittarit

Toimintasuunnitelmat,
vastuut ja mittarit

Toimintasuunnitelmat,
vastuut ja mittarit
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Työpaja:

Priole Potentiaali

Etätyö:

Tulevaisuuden
skenaariot

Skenaarioiden
kommentointi

3-4 h

1-2 h

Asiakas

TM

Easteam
Valmistelu

Mistä aloitan? Miten aloitan?
Potentiaali-vaiheessa teemme taustatyötä, ja selvitämme
omistajien tahtotilan, sekä suoritamme Sinun toiveidesi
mukaisesti joko yrityksen arvonmäärityksen tai
liiketoiminta-analyysin.

Tulosten
koostaminen

Tulosten raportointi
(loppuraportti)

Priole Tarve
TM

TULOS: Keskeisten kehityskohteiden ja tärkeiden taustatietojen tunnistaminen

Priolen lähtöpiste on tulevaisuus.
Keskustelu:
Taustatietojen
kartoitus

Keskustelu:
Tulosten läpikäynti

1-2 h

1h

Asiakas

Tarve-vaiheessa tarkastelemme toimialasi tulevaisuutta
yleisesti tunnistettujen muutostrendien avulla. Työpajaan
on mahdollista kutsua mukaan myös organisaation ulkopuolisia jäseniä, kuten asiakkaan asiakkaita, asiantuntijoita,
tai toimittajia, jolloin lopputuloksena on kattava ja monipuolinen näkemys toimialasi tulevaisuudesta.
TULOS: Puhtaaksikirjoitetut skenaariot toimialasi tulevaisuudesta

Easteam
Valmistelut

Tulosten
koostaminen

Tulosten raportointi
(loppuraportti)

Keskustelu:
Vision kiteyttäminen

Asiakas

Priole Mahdollisuudet

1-2 h

Easteam

TM

Valmistelu

Tulosten raportointi
(loppuraportti)

Mitä toimialan muutos minulle tarkoittaa?

Priole Visio-Laaja

Mahdollisuudet-vaiheessa poraudumme tarkemmin tulevaisuuden skenaarioihin ja pohdimme, mitä muuttuva maailma Sinulta
konkreettisesti vaatii.

TM
TULOS: Menestyksen kannalta merkittävät ominaisuudet sekä
niiden vertailu arvosanoin

Vision kiteyttäminen kirjalliseen muotoon on tärkeää, jotta
tavoite ja suunta on selkeästi tiedossa.
Työpaja:

Muodostamme vision tunnistettujen tulevaisuuden skenaa
rioiden, omistajien tahtotilan sekä pitkän tähtäimen näkemystesi pohjalta.
TULOS: Napakasti ja innostavasti sanoitettu visio

Tärkeät ominaisuudet
tulevaisuudessa

Etätyö:

Keskustelu:

ominaisuuksien
arvosanat

Tulosten
läpikäynti

1h

1-2 h

Asiakas
3-4 h

Easteam
Valmistelu

Tulosten
koostaminen

Tulosten
koostaminen

Tulosten
raportointi
(loppuraportti)

Keskustelu:
Vastuuhenkilöiden
ohjeistus ja
tavoitteiden
määritys

Priole Priorisointi™

Etätyö:
Projektisuunnitelmien
laadinta

Keskustelu:
Projektisuunnitelmien
läpikäynti ja seurantakäytäntöjen laadinta

Asiakas
1-2 h

2-3 h

Easteam
Valmistelu

Mitä teen, mitä en?
Priorisointi-vaiheessa tunnistamme organisaatiosi kilpailukyvyn
kannalta merkittävimmät ominaisuudet. Vaiheen päätteeksi
tiedät selkeästi, mitkä ovat ne tärkeimmät kehityskohteet, joiden
kehittämiseen tullaan panostamaan.
TULOS: Tärkeimpien kehityskohteiden valinta

Prioctatyökalun käyttöönoton valmistelut ja
ohjeistus

Priole Suunnitelmalaaja™
Miten saan muutoksen oikeasti osaksi arkea?

Etätyö:
ominaisuuksien
kilpailukyvyn
analysointi

Keskustelu:
Strategiset valinnat
ja kehityskokonaisuuksien
muodostaminen

1h

2-3 h

Asiakas

TULOS: Kehityskohteiden projektisuunnitelmat ja mittarit
kehittymisen seurantaan

Easteam
Valmistelu

Tulosten
koostaminen

Suunnitelma-vaiheessa jokaiselle kehityskohteelle nimetään
vastuuhenkilö ja luodaan projektisuunnitelma, jonka mukaan
kehitystyötä lähdetään tekemään. Lisäksi kehityskohteille
muodostetaan mittarit, joiden avulla kehittymistä voidaan
seurata.

Tulosten raportointi
(loppuraportti)

Opastus:
Prioctan
käyttöönotto

Keskustelu:
Aktiivinen tulosten
seuranta esim.
kuukausipalaverein

Asiakas
1h

Easteam
Valmistelu

Kuukausittainen
raportointi ja tuki
sopimuksen mukaan

Priole - Tuki

TM

Pidämme huolen, että muutos tapahtuu.
Tuki-vaiheessa keskitymme projektisuunnitelmien
toteuttamiseen. Seuraamme muutoksen etenemistä Priocta
-muutosjohtamisen työkalun avulla, jolloin käytössämme on
aitoa tietoa pelkän tuntuman sijaan.
Muutos johtaa menestykseen.
TULOS: Muutoksen toteuttaminen

Priocta – muutosjohtamisen työkalu on Easteamin kehittämä ja omistama selainpohjainen ratkaisu aidon muutoksen jalkauttamiseksi organisaatioon. www.priocta.com

-työkalu
Mistä tiedän, että muutos etenee toivotusti?
Prioctan avulla varmistat, että matka menestykseen on
aikataulussaan. Priocta on muutosjohtamisen sähköinen
työkalu, jolla muutosta saadaan mitattua ja seurattua yhdessä
määrittämiemme kysymysten avulla. Järjestelmä esittää
kysymykset vastaajilleen säännöllisesti, jolloin saat tietoa siitä,
onko kehityksen suunta toivottu.
Prioctaan saa luotua useita eri kyselyitä ja jokaiseen kyselyyn
saa valittua omat vastaajansa. Näin ollen henkilökunta saadaan
sitoutettua ja osallistettua mukaan muutokseen. Kysymyksiin
vastaaminen sujuu Priocta-sovelluksen kautta helposti ja
nopeasti.
TULOS: Muutoksen toteuttaminen

Priocta – muutosjohtamisen työkalu on Easteamin kehittämä ja omistama selainpohjainen ratkaisu aidon muutoksen jalkauttamiseksi organisaatioon. www.priocta.com

Referenssi
Jokiväri Oy
Jokiväri oy on korjausrakentamisen ammatti
laisten joukko, jotka taitavat remontit niin
sisä- kuin ulkotiloissa. Vahvuuksia ovat vuosi
kymmenten kokemus alalla työskentelystä
sekä sitä kautta karttunut luja ammattitaito.

//

Lisätiedot
Mika Matikainen / Toimitusjohtaja
040 515 7936 / mika.matikainen@jokivari.fi

Ongelma

Ratkaisu

Tulos

Menestyvä ja kannattava yritys halusi
varmistaa, että menestys kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä
ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati
vielä kirkastamista.

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenten kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja
vastata muuttuviin tarpeisiin.

Kehitysmallin päätteeksi Jokivärillä oli
selkeästi tiedossaan kehityskohteet ja
suunnitelmat, joilla kehitystyötä lähdettiin
tekemään. Priocta-työkalun ja säännöllisten
seurantapalavereiden avulla varmistettiin
kehittymisen toivotunlainen eteneminen.

Referenssi
Liperin kunta
Liperin kunta on Pohjois-Karjalassa sijaitseva
reilun 12 000 asukkaan kunta. Joensuun naapurissa kasvava kunta tarjoaa loistavat mahdollisuudet yhdistää luonto, palvelut sekä yrittäjyys.
Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevalla
kunnalla onkin loistavat edellytykset tarjota
asukkailleen ja vierailijoilleen kaikki tarpeellinen.

//

Lisätiedot
Hannele Mikkanen / Kunnanjohtaja
0400 139 989 / hannele.mikkanen@liperi.fi

Ongelma

Ratkaisu

Tulos

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (20182021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa
ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen
muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä
osaksi strategian jalkauttamista.

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun
Priole -mallin Tarve -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän
lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia
luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa
sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan
näkemystään muutostrendeistä ja niiden
merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

Lopputulemana Liperin kunnalle
muotoutui suuresta joukosta muutosvoimia
kolme skenaariota, jotka tulevat olemaan
merkityksellisimpiä juuri Liperin kunnan
näkökulmasta. Skenaarioihin tiivistyi merkittävä määrä osaamista ja näkemyksiä, jotka
nousivat vallalla olevista muutostrendeistä.
Muodostetut skenaariot mahdollistavat
kuntastrategiassa määritellyn viitekehyksen
kytkemisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Tiimimme koostuu monipuolisesta osaamisesta ja työlleen omistautuneista asiantuntijoista.
Kokemuksemme rakentuu asiantuntijoidemme monipuolisista taustoista ja kymmenien eri
organisaatioiden kanssa tehdyistä yhteistöistä.
Asiakkaiden kanssa työskentely on meille sydämen asia, oli kyse sitten liiketoiminnan kehittämisestä tai yrityskaupoista ja -järjestelyistä. Me haluamme olla asiakkaidemme luotettava
kumppani, jonka kanssa asiat hoituvat tehokkaasti ja laadukkaasti.

Tee päätös, josta pitää.
www.easteam.fi
www.priole.fi
www.priocta.com

