
RAIN-hanke
Teematyöpaja 5.2

Ihmiset ja johtaminen

25.1.2017 klo 12.00-16.00

Pöyry Finland



Työpajan ohjelma
12.00 Isännän puheenvuoro Mikko Inkala

12.10  Johdatus työpajaan Lauri Merikallio

12.20 Työpaja I ja Alustukset
 Mitä on coachaus ja miten sitä konkreeetisesti tehdään Anneli Holmlund

 Vuoden työmaa 2016 Naantalin voimalaitos, 
ihmiset ja johtaminen Anne Piiparinen

 Coachauksen tarpeet ja hyödyt Taala-projektissa Harri Sivonen, Mikko Inkala

Kahvitauko

 Ihmiset ja johtaminen sekä tutkimusosa A Harri Haapasalo
 Työpaja II

15.45 Jatkotoimenpiteet Lauri Merikallio

16.00 Työpaja päättyy



Teematyöpajojen toimintalogiikka

1. Ensimmäisen kierroksen 2016 työpajoissa määritellään tarkennettuja tutkimussisältöjä
• Alustukset ja ongelman kuvaukset

2. Toisen kierroksen 2016/2017 työpajoissa kuvataan tutkimusasetelma ja määritellään 
empiiriset caset
• Raportoidaan teoriaperusta ja empirian keräyksen set up sekä yritys-caseja. Työpajassa 

käsitellään teoriaperustaa ja empiriaa.

3. Kolmannen kierroksen 2017 työpajoissa raportoidaan ja validoidaan alustavia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen ja eväät jatkokäsittelyyn.
• Mallit implementoinnille (muille kuin empirian caseille)

4. Neljännen kierroksen 2017/2018 työpajoissa raportoidaan yrityskohtaisia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen sekä hyödyntäminen

5. Viidennen kierroksen 2018 työpajat
• Raportoidaan työpakettikohtaiset tutkimustulokset (A-osio)



Johdatus työpajaan

• < v. 2010 Lean Construction 
USA -> Focus on people

• V. 2010 Australia -> Focus on 
people

• Excu 2014 LCIFIN2 
Kaliforniaan -> Focus on 
people

• IPT-excu Kaliforniaan 2015 -
> Focus on people

• v. 2016 LCI Chicago ja 
Helsinki -> focus on people

• Ei reagointia

• LCIFIN1 Lean työkalut

• LCIFIN 2 prosessit

• RAIN – Työpaketti ihmiset ja 
johtaminen

• Joko uskotaan?

Edelläkävijät sanoo… Suomi tekee…





Muistakaa käydä katsomassa 
20.6.2016 työpajan ryhmätyön 

tulokset!



Oivallukset Anneli Holmlundin alustuksesta

• Pakottaminen vs yhdessä tekeminen
• Mikä fiilis?, helppo ja yksinkertainen kysymys
• Autetaan oivalluttamaan
• Valmiit kysymyslistat
• Kuuntelun taito, ole läsnä
• Oivaltamisen ja myös pakottamisen taito
• Kysymykset, ei ratkaisus
• Uskotko toisen kykyihin?
• Prosessit, sovitut tavat ja tavoitteet tulee olla
• Tarvitaan leadershippiä ja managementtiä (kurinalaisuus)



Esteet coachaavalle johtamiselle

• Vanha yrityskulttuuri
• Nykyiset organisaatiomallit
• Mittarointi ei tue
• ”Ajan puute” ja ajan puute



Mikä on ”noloa”, miksi ei viikkosuunnitelmista 
käydä läpi edellisen viikon ongelmia?

• Ei haluta loukata aidolla palautteella
• Oman tietämättömyyden paljastaminen
• Syyllistämisen pelko
• Ajan puute, halutaan mennä töihin
• Puuttuu systemaatinen tapa ratkaista ongelmia puuttuu
• Syyllistämisen ja syyllistämisen hakemisen kulttuuri
• Ajatellaan, että ongelmat ovat ihmisissä ei prosesseissa


