
Katsaus tutkimuksiin: 
Lean-johtaminen rakennusalalla



Project Managers’ Competencies in 

Collaborative Construction Projects

Researcher:

Sina Moradi

Supervisors:

Professor Kalle Kahkonen, Tampere University

Associate Professor Kirsi Aaltonen, University of Oulu



How the world of competencies has been changed
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Project managers’ Top 10 demanding competencies 

in Traditional Construction Projects

Project managers’ Top 10 demanding competencies 

in Collaborative Construction Projects

Competency

1 Teamwork and cooperation (a)

2 Cost management

3 Communication

4 Flexibility

5 Leadership (b)

6 Time management 

7 Quality Management (c)

8 Resource management

9 Knowledg and experiencee of construction

10 Ethics

Competency

1 Group capabilities (a)

2 Language proficiency

3 Leveraging diversity

4 Stress tolerance (management) 

5 Flexibility 

6 Relationship building 

7 Leadership (b)

8 Maintaining order (c)

9 Achievement orientation 

10 Understanding others
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Project Managers’ Competencies in Collaborative Construction Projects



Gomez et al.: Changing Behaviors Upstream To Achieve 
Expected Outcomes (IGLC 2019)

• Tutkimuksessa selvitettiin, miten 
käyttäytymiseen perustuva menetelmä 
(Behavior-Based Approach) voi vaikuttaa 
projektin kokonaistuloksiin (=laatuun; 
keskeisinä tavoitteina yllätyksettömyys, 
0-virhetyöskentely, arvontuoton 
parantaminen projektin eri osapuolille)

• Keskeisiä keinoja: lyhyen ja pitkän 
aikavälin suunnitelmat, prosessin 
suunnittelu (tietoinen käyttäytymiseen 
vaikuttaminen), odotusten 
selkeyttäminen, kouluttaminen ja 
valmentaminen

• Positiivisia mekanismeja: jatkuva 
kysyminen, prosessin vastustuksen 
voittaminen (älä luovuta, vaikka kohtaisit 
vastustusta!), luottamus ja tiimin 
voimaannuttaminen



Munoz et al.:  A Measured Approach to Collective 
Learning (IGLC 2019)
•Tutkimuksessa esitellään arvioinnin menetelmä 
(team health assessment), jonka avulla voidaan 
mitata muutoin vaikeasti mitattavia projektin 
henkilöstöön liittyviä tekijöitä, joilla on vaikutusta 
projektin onnistumiseen

•Työkalun avulla voidaan lisätä tietoisuutta eri 
tekijöiden vaikutuksesta ja näin ollen se voi auttaa 
tunnistamaan ja optimoimaan eri tekijöiden 
tuomaa arvoa kokonaisuuden näkökulmasta

•Tutkittavassa casessa tuloksia käytiin läpi 
kuukausittain ja sillä nähtiin positiivinen vaikutus 
koko projektin onnistumisen kannalta



Christensen et al.: When a Business Case is Not Enough,
Motivation to Work with Lean (IGLC 2019)
• Tutkimuksessa selvitettiin 

kyselyiden avulla mikä 
motivoi yksilöitä Leaniin

• Tutkimuksen mukaan
• Ylempää johtoa motivoi 

aika- ja kustannussäästöt
• Työnjohtoa motivoi oman 

työn kehittäminen
• Asiantuntijoita motivoi 

laadun parantaminen
• Leaniin ei motivoi kiire ja 

ymmärryksen puute

• Tulosten mukaan tilaajilla on 
selkeä mahdollisuus 
vaikuttaa toimittajiin ja 
rohkaista heitä jatkuvaan 
parantamiseen



Muita kiinnostavia tutkimuksia (IGLC 2019)

Hackler et al.: 
Building a Lean Culture: Engaging 
the Value Stream

•Tulosten mukaan Lean Leardership –
valmennuksen laajentaminen 
kumppaniverkostoon edesauttaa 
Lean-kulttuurin rakentamisessa, 
jolloin yritys voi oppia 
kumppaneiltaan samalla kun pyritään 
kohti yhteistä tavoitetta (keskeisenä 
arvon ymmärtäminen)

Hunn & Fyhn: 
The Art of Building and Sustaining a 

Culture With a Collaborative Mindset 
for Disruptive Performance:  A Case 

Study From Bispevika Norway

•Tutkimuksen mukaan 
organisaatiokulttuurin kehittäminen 
voidaan saavuttaa prosessia 
”noudattamalla”, kun tukena on 
vahva yritysten ja tiimien 
kehittämisosaamista omaava johto

•Lisäksi johtajien (leaders) täytyy 
sitoutua kehittämiseen ja 
organisaation jäsenten välillä täytyy 
olla vahva luottamus

Engebo et al.: 
Soft Elements In Collaborative Project 

Delivery Methods

•Tutkimuksen mukaan tärkeimmät
“pehmeät elementit” ovat ylimmän
johdon tuki, luottamus, jaetut
tavoitteet ja motivaatio, oikeiden
henkilöiden sitouttaminen, 
avoimuus/läpinäkyvyys.

•Elementit ovat perustana osapuolten
välisille suhteille ja 
vuorovaikutukselle ja sitä kautta
onnistuneelle yhteistyölle



Lue lisää

• http://iglc.net/Proceedings

• Aihepiiriin liittyviä tutkimuksia
• Luottamusta ja sen johtamista rakennusalalla on tutkittu myös Suomessa 

jonkin verran (esim. Building 2030; Luottamuksen kehittäminen ja 
hyödyntäminen rakentamisessa)


