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PSYKOLOGIA

Mielen tutkimus. Tutkimuskohteita mm.
 Tunteet
 Muisti
 Ajattelu
 Käyttäytyminen

Merkittäviä sovelluksia:
 Kasvatus ja varhainen vuorovaikutus
 Sotien jälkeinen mielenterveys
 Yksilön käyttäytyminen, tunteet, muisti, ajattelu
 Ryhmien rakenne, toiminta ja tehokkuus



HUB SCIENCES

Boyack et al. (2005) looked at citations in 
over a million journal articles published in 
7321 journals

Seven ‘hub’ sciences were identified 
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
 Psychology
 Earth sciences
 Medicine
 Social sciences



RAKENNUSALASTA: POJAT ON POIKII

Rakennusalan työntekijän itsemurhariski on suurin kaikista ammattiryhmistä ollen 3,7 -
kertainen kansalliseen keskiarvoon nähden (UK, National Statistics)

UK:n suurin rakennusyhtymä on Poissaolevat Rakennustyöntekijät: 22 mrd £ 
vuosittainen lasku (UK, National Statistics)

Vuonna 2016-2017 stressi, masennus ja ahdistus nousivat ensimmäiselle tilalle 
yleisimpänä sairaspoissaolon syynä (UK, National Statistics)

Rakennusalan työntekijän kuolee itsemurhaan kuusi kertaa niin todennäköisesti kuin 
onnettomuuteen työpaikalla (BESA Group, 2016)



RAKENNUSALASTA: POJAT ON POIKII MYÖS 
SUOMESSA
Työterveyslaitos 2016: Rakennusalan 
työntekijöillä suurin todennäköisyys 
alkoholiongelmiin (3,5 –kertainen 
erityisasiantuntijoihin nähden).

Alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen 
kuolleisuus ikävakioituna 100 000 henkeä kohden vuosina 1969–2009. 
Tilastokeskus 2011.



RAKENNUSALALLA TYÖNTEKO ON 
IKÄVÄÄ JA VAARALLISTA TOUHUA, 
MUTTA ERI SYISTÄ KUIN ODOTTAISI



POJAT ON POIKII

Esimerkiksi nämä toimintatavat eivät 
kuulu yhteenkään ammattimaiseen 
työympäristöön:
 Sanallinen kiusaaminen
 Vihainen huutaminen

 Haistattelu

 Ihmisten tai ajatusten väheksyminen

 Epäsuora kiusaaminen, eli sorsiminen
 Fyysinen kiusaaminen
 Digikiusaaminen
 Selän takana kiusaaminen

Tunneäly
•Itsetiedostus
•Itsekontrolli
•Motivaatio
•Empatia
•Sosiaaliset taidot

Välittömät 
vaikutukset 
tunneälyn 
ongelmista:
•Eripura (≠ 
konflikti)

•Negatiivinen 
ilmapiiri

•Työpahoinvointi
•Kiusaaminen

Välilliset 
vaikutukset
•Tehottomuus
•Viivästymät
•Työvoiman 
vaihtuvuus

•Asiakasarvon 
heikentyminen





OMIA HUOMIOITA ALAN KÄYTÄNNÖISTÄ
PERUSTUU PROJEKTEIHIN ALAN ERI TOIMIJOIDEN KANSSA SUOMESSA

Työmaakokoukset huomattavan tehottomia: ~20 % paikalla olijoista vastaa 95 % 
kokouksen sisällöstä. Miksi muut ovat paikalla?

Työmaakierrokset ovat ad hoc –henkinen tapahtuma, jossa katsastajan vastuulla on 
muistaa, mitä halusi työmaalla nähdä.

Asiakas on työmaalla välttämätön paha, jonka sana on painonsa arvoinen 
merivedessä.

Miksi me teemme tätä? Talojen pystyttäminen vailla tarkoitusta on pitkässä juoksussa 
monelle tylsää hommaa.



ESIMERKKI TYÖMAAKOKOUKSISTA
PROJEKTI 1 PROJEKTI 2

Kesto ~1h ~2h
Läsnä 12 hlö 12 hlö

Erillisiä kirjattuja vuorovaikutustapahtumia 
kokouksen aikana 41 39

Kokouksen tehokkuus (tapahtumia per minuutti) 0,7 tapahtumaa per minuutti 0,3 tapahtumaa per minuutti
Keskusteluun osallistuu pääosin 6-10 hlö 2-5 hlö
Henkilötehokkuus (osallistuvat / läsnä) 50-83 % 17-42 %
Ratkaisuja ohjaa Asiakkaan toiveet Projektin valmistuminen
Asialistan läpikäynti Asialista heijastettu seinälle Asialista jokaisella paperisena
Tilan käyttö Ei käytetä Ei käytetä

Dynaamisuus kokouksessa
Esille nousevia asioita käsitellään tehokkaasti ja 
ratkaistaan

Esille nousevia asioita käsitellään ja ratkaistaan, välistä keskustelu jää 
vatvomaan ongelmaa

Asiakkaan huomioiminen
Asiakas keskiössä. Kaikki tapahtuu asiakasta 
palvellen. Rakennuttajakonsultti yksi muiden joukossa, asiakas ei itse paikalla.

Yleistunnelma Positiivinen, virittynyt, innostunut, osallistuva Porukka on töissä, kokouksessa tylsää



TIIMIPALAVERI

Autoritäärinen Orgaaninen

Riku, Milla ja sinä

Fokus projektin 
kehittämisessä

Kestää tarvittavan 
ajan

Ideoiva

Herra 
Puheenjohtaja

Fokus projektin tilan 
tarkastuksessa

Kestää ennalta 
määrätyn ajan

Rutiininomaisesti 
raportoiva

Voisiko vasemman puolen 
hoitaa 2010-luvulla jotenkin 
muutoin kuin kutsua 10-15 

ihmistä pöydän ääreen 
pariksi tunniksi 

kuuntelemaan asialistan 
läpikäyntiä?



ESIMERKKI MUUALTA: GOOGLE –TIIMITUTKIMUKSET
HTTPS://REWORK.WITHGOOGLE.COM/BLOG/FIVE-KEYS-TO-A-SUCCESSFUL-GOOGLE-TEAM/

Google tutki 2 vuoden ajan 180 tiimiään

Tavoite: Luoda täydellisen tehokkaasti 
toimivia tiimejä

Hypoteesi: Valitsemalla oikeat ihmiset 
oikean muotoiseen tiimiin oikealla 
johtamistavalla, voidaan luoda täydellinen 
tiimi

Tulos: Ihmisillä, tiimin rakenteella, ja 
johtamistavalla on hyvin rajallinen tiimin 
tehokkuuden kannalta. Tiimin yhteisillä 
toimintatavoilla on suuri merkitys.

https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/


RAKENNUSALALLA

1. Saako alalla jokainen oman 
mielipiteensä kuulluksi ja arvostetuksi?

2. Voidaanko luottaa ja luotetaanko 
ihmisten hoitavan omat työnsä ajallaan?

3. Onko selvää, millä suunnitelmalla, missä 
järjestyksessä ja missä ajassa kenenkin on 
toimittava?

4. Onko työllä henkilökohtainen merkitys 
tekijöilleen?

5. Kokevatko työntekijät vaikuttavansa 
ympäristöönsä ja yhteiskuntaan 
merkityksellisellä tavalla?



TYÖMAAORGANISAATIOISTA

Rakennusalan hierarkkiset ja suhteiltaan 
yksisuuntaiset organisaatiot luovat 
merkittävän haasteen tehokkaan tiimin 
toteutukselle

Tehokkaiden tiimien muodostumiselle ei 
ole edellytyksiä tilanteissa, joissa yksi 
sanelee ja muut kuuntelevat.

Tarvitaan käytännön työkalu, jolla 
muutetaan perusdynamiikka 
kaksisuuntaiseksi



YHTEENVETO

Rakennusalan työntekijöiden työpahoinvoinnille ei löydy vertaista, ja ongelmien juurisyyt 
löytynevät osakseen ihmisten välisen vuorovaikutuksen laadusta

Tiimin tehokkuudelle on tässä ympäristössä heikot edellytykset, myös organisaatioiden muodon 
johdosta

Tiimien tehostamiseksi on selkeä viitekehys, ja tiimejä tehostamalla pystytään kehittämään 
myös työhyvinvointia

CALL TO ACTION:

Alalla toimivien ymmärrystä alan varjopuolista ja välineistä niiden korjaamiseen tulee lisätä

Tarvitaan käytännön työkaluja tiimien tehostamiseen läpi alan (esim. SSub, seuraava sivu)



SOCIAL SUBCONTRACT
RAFAEL SACKS

Tulokset: Social Subcontractin tuominen Last
Planner System rinnalle parantaa koordinaatiota 
ja työn virtausta (3. Structure & Clarity), sekä 
parantaa johtavan osapuolen todennäköisyyttä 
poistaa työn toteuttamisen esteitä ajoissa (2. 
Dependability)

Muuta: Tuomalla rakenteellistetun tavan nostaa 
esille ja saada kuulluksi omia näkemyksiä, SSub
parantaa tärkeintä tiimin tehokkuustekijää (1. 
Psychological safety)

Toteutus: Pääurakoitsija ja aliurakoitsijat 
määrittelevät toisilleen tärkeimmät tekijät, joilla 
varmistetaan projektin onnistuminen. Nämä tekijät 
nostetaan esille ja arvioidaan viikoittain 
osapuolten toimesta. 



TYÖN ILOA
Perttu Pöyhönen
16.5.2018
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