
Ryhmä 1

Linjajohto keskittyy 
tavoitteiden 

asettamiseen ja 
onnistumisen 
edellytysten 

varmistamiseen

Manageroinnin 
vähentäminen

Luottaa 
henkilöstöön

Toteutukselle 
mahdollisimman 

vapaat kädet

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Tuki 
asentajalle 
keskiöön

Suunnitelmat 
hyvissä ajoin 

ennen 
toteutusta

Materiaalit 
oikea- 

aikaisesti ja 
määräisesti 

mestalle

Vuorovaikutus 
molempiin 

suuntiin

Selvät 
tavoitteet

Sopivat työkalut 
tavoiteiden 

toteuttamiseen

Avoin 
keskustel
uilmapiiri

Ryhmä 2

Palautteen 
antaminen 

johdolle 
muutettava 

systemaattiseksi

Sparraavat 
kysymykset 
käyttöön ja 

vähemmän suoria 
ratkaisuja/käskyjä

As a 
service

Onko tarvetta 
muuttaa ajatusta 
ansaintamallista? 

Onko käännetyssä 
kolmiomallissa riski 

osaoptimointiin

Sähköposteista 
avoimempiin 

keskustelumalle
ihin

Uskallusta 
luopua 

"hallinnan 
tunneesta"

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

(Teknisten) 
Edellytyksien 

varmistaminen. 
Kysy & kuuntele

Miten tunnistetaan 
ne edellytykset, joita 
työntekijä tarvitsee? 

Systemaattinen 
tarpeiden 

tunnistaminen

Sovittava prosessi 
"kysy ja kuuntele" ja 
varmistettava, että 

työntekijä ja johtava 
henkilö osaavat 

toimia sen 
mukaisesti

Esteiden 
raivaus --> 

kysy ja 
kuuntele

Työntekijällä tulee 
olla tarvittava tuki, 

työkalut ja resurssit 
saatavilla, jotta hän 
voi toteuttaa työnsä 

"itseohjautuvasti"

Arvopohjainen 
johtaminen?

Kokonaisuuden 
yhteinen 

optimointi 
tarviitaan, ei 

osakokonaisuuksi
en kannustimia

Jalkautumalla 
kouluttautua: Miten 

vanhan mallin 
johtaja tunnistaa 
kaikki työvaiheet 

asiakkaan tarpeen 
toteuttamiseksi?

Asiakasarvon 
tuominen 
keskiöön

Kysy ja 
kuuntele

Ryhmä 3

Luopumista, 
tehtävien 
antajasta 

mahdollistajaksi

Osallistuminen, 
perehtyminen. 
Olettamuksista 

luopuminen

Osallistua 
ja 

osallistaa

Kerrosten 
sulauttaminen

Siirtyä 
enemmän 

mentoroinnin 
puolelle

Ajan löytäminen

luottaa 
porukkaan

Tavoitteiden 
visualisointi

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

luotettava 
työntekijöihin

itseohja
utuvuutt

a

tiedonkulun 
varmistaminen 

projektissa, 
kysy jos et 

tiedä

suunnitelmat 
tulee olla 
ajoissa ja 

oikein

Kuunteleminen, 
ymmärtäminen, 

toteutus

varmista että 
työntekijät 

tietävät mitä 
tulee tehdä, 
ovat hereillä

Keskustel
uyhteys 

helpottuu

Ryhmä 4

Asioiden 
johtamisesta 
tavoitteiden 
johtamiseen Erilaisten 

tavoitteiden 
tunnistaminen

Henkilöiden 
johtamisesta 

tiimien 
johtamiseen

Tiimien 
(projektien) 
tavoitteiden 

selkeyttäminen

Hyvien 
käytäntöjen 
kerääminen 

koko 
organisaatiosta

Systematiikkaa 
esteiden ja 
ongelmien 

tunnistamiseen 
ja korjaamiseen

Ratkaisujen 
hakeminen koko 
organisaatiosta

Vakioitu 
ongelmanratkaisu

Tavoitteiden 
sanoittaminen 

oikealle 
organisaatiota

solle

Tavoitteiden 
pilkkominen 
pienempiin 

osatavoitteisiin

Tavoitteiden 
läpikäynti koko 
organisaation 

kanssa

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Tavoitteiden 
selkeytys ja 
läpikäynti

Visualisointi 
tavoitteille

Avoimuus, 
luottamus 
ja arvostus

Lupa tuoda 
virheet 

esiin

Johto vastaa yhdessä 
organisaation kanssa 

tavoitteiden 
toteutumisesta

Osallistutaan 
työskentelyyn

Uskalletaan 
tuoda myös 

virheet 
esiin

Johto 
mahdollistaa

Ryhmä 5

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Ryhmä 6

Johdon 
kädet pois 

savesta

Tavoitteiden 
johtaminen 

kärkeen

Johdosta 
arvoidaan 

lopputulosta

Tasoitetaan 
tietä 

tekijöille

Yhteisten 
tavoitteiden 

kirkastaminen

Luottaa, 
vastuuttaa, 
osallistaa

Tavoitteiden 
laatuun 

panotsaminen

Tulevaisuudessa 
johdon rooli on 

mahdollistaa 
työntekijöiden 

mahdollisuus saavuttaa 
päämäärä 

mahdollisimman hyvin.

Johtaminen on 
mahdollistajana 

toimimista. Luodaan 
työntekijöille 

parhaat 
mahdollisuudet 

hoitaa tehtävänsä.

Suunnitellaan 
eri tasojen 
tehtävät ja 
roolitukset

Organisoitumisen 
johtaminen 

keskijohdolle

Johdetaan 
esimerkillä

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Suunnitellaan 
eri tasojen 
tehtävät ja 
roolitukset

Tunnistaa 
puutteet 

ymmärryksessä
Selkeys Kuunteleminen

Seuranta 
ja 

tukeminen
Sitoutuminen

Roolien 
merkitys 
yhteisten 

tavoitteiden 
saavuttamiseksi

Suunnitelm
allisuus ja 

oikea- 
aikaisuus

Tiedonkulku Korva herkkänä 
kehitystarpeelle

Perehdytys 
rooliin, 

tehtävään ja 
tavoitteisiin

Anna vastuuta, 
tue 

tarvittaessa, ja 
tee päätökset 

nopeasti

Viestiminen 
viestin 

kuulemisesta

Ryhmä 7

Linjajohdolla 
tulee olla 

suunta 
selvänä

Käännetty 
kolmio ei ole 

sama kuin 
perinteinen 

malli

Ei 
mikromanage
erausta vaan 
luottamuksen 

lisäämistä.

Selkeät 
tavoitteet

Johdon rooli on 
tukea ja sparrata ja 

ohjata oikeaan 
suuntaan, mutta 

antaa mahdollisuus 
toimintatavan 
kehittämiseen

Sallitaan 
virheiden 

tekeminen 
kunhan niistä 

opitaan.

Ymmärrys 
käännetystä 
kolmiosta ja 

sen 
soveltamisesta

Toimintatavoissa 
tarvitaan silti 

standardointia ja 
selkeät rajat 
(selkäranka)

Kaikki työntekijät 
eivät ole välttämä 

innostuneita 
käännetyn 

kolmion 
toimintatavasta

Miten saadaan 
työntekijät 

osallistumaan?

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Asioiden/estei
den 

esilletuominen 
oikeassa 

foorumissa

"Ennen 
Työmaavastaavall

a oli oma 
työhuone nykyään 
hän on alaistensa 

huoneessa"

Työntekijällä 
pitää olla 

vaikutusma
hdollisuus

Työntekijälle pitää 
jäädä positiivinen 
kuva siitä että tuo 
jonkin asian esiin

Tulee varmistaa, 
että kirjattuihin 

asioihin 
reagoidaan ja 

muutos tapahtuu

Johdon 
tavoitettavuus

Itse 
johdettavana 

tulee 
osallistua

Pitää uskaltaa 
pyytää tukea, 

jos sitä 
tarvitaan

Pitää 
huomauttaa, jos 

"kentän" 
kommentteihin 

ei reagoida

Annetaan omille 
esihenkilöille myös 

selviä esiinnostoja ja 
voi pyytää myös 

suoraan että 
"ottaisitko sinä 

tämän tehtäväksesi"

Ryhmä 8

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Ryhmä 9

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?

Ryhmä 10

Miten varmistan käännetyn kolmion mallissa, että luon 
edellytyksiä työntekijöille onnistua joka päivä työssään?
Mikä muuttuu, kun olen johdettavana?

Miten linjajohdon johtamisen tulee kehittyä,
jotta se tukee projektin johtamista käännetyn kolmion 
mallissa?



Ryhmä 1

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
Palaveri
käytänn

öt
Asialistat Raportit

projektin 
seuranta 

mm. 
aikataulu

Viestintäkanavat 
ja tiedottaminen Ideatoiminta

Palautteiden 
käsittely

tilannekuva

Projektin 
hierarkia

Asiakirjapohjat
Tavoitteiden 

aiheet

Aikataulun 
laadinta 

(työkalut ja 
menetelmät)

Poikkeamien 
käsittely

poikkeamista 
johtuvia 

toimenpiteitä
Tavoitteet

Säännöllinen 
tilannekuva- 

palaveri

Toistuvat 
kokonaisuudet

Yhteensovitt
aminen, 

katselmointi
Itselleluovutus

Hyväksy
ntäpros

essi

Nimeäm
iskäytän

nöt

Kyselyjen 
sisältö

Projektipankki
(hakemisto, 

aineisto)

RäätälöintiäOhjelmistoja

Työmaalla 
käytettävät 
ohjelmistot

(suunnitelmien 
katselu)

Päivän 
aloituspalaverit

Tilannek
atsauks

et

Päivittäi
sjohtami

nen

Turvallis
uuskäyt
ännöt

Suunnitelmien 
ymmärtäminen, 

niiden 
esitystapa

Laadunvarmistus

Asennusjärjestys 
(työvaihe) Kieli YmpäristöOlosuhteet

Resurssien 
määrä

Ryhmä 2

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
Johdon 

työmaakäynnit
Tavotteiden 
läpinäkivyys

Prosessi 
seurannat
- aikataulu

- Talous

Kokous ja 
palaveri 

käytännöt
Kommunikointi

Riskianalyysi

Organisaation 
johtamisen 

arviointi 
(kehtitys, 

itsekritiikki)

Ihmisten 
kohtaaminen

Ei saa 
vakioida

Luovuus

Suunnittelun 
ohjauspalaverit

Toteutus 
suunnitelun 

tahdistus 
työmaahan

Suunniteljan 
käynti 

työmaalla

Kommunikointi

Luovuus

Päivittäis 
palaverit

Kommunikointi

Työmaan 
perustaminen

Riskien 
mahdollisuuksien 

arviointi

Luovuus

Päivittäisten 
tavoitteiden 
visualisointi

Toteutu
ssuunnit
telu JOT

Ryhmä 3

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
PAlaverikäytä

nnöt ja 
vakioagendat

raportointi

Päätöksentekopistei
den esilletuominen / 
prosessin vakiointi 

 (esim. "Gate" - malli)

Viestintäkanavat 
ja - työkalut

Innovaatioiden 
syntyminen

Piirustustuo
tanto ja 

nimeäminen
Tyyppiratkaisut

Muutoste
nhallinta
prosessi

Tietomallitiedon 
sisällön vakiointi

Riippuvuuksien 
tunnistuskäytän

nöt

Aikataulumallit

Tapa miten 
yllätyksiin 

suhtaudutaan 
ja kuka auttaa?

Työtavat osaamisen 
kehittäminen Yllätykset osaamisen 

hajonta

Ryhmä 4

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
Toimintatavat 
viestinnässä

Yhteiset 
toimintatavat 
projektitasolla

Palaverikäy
tännöt ja 

viikkorutiini

Päätöksen
tekovastuu
t ja roolit

Päätöksenteko
vastuiden 

määrittäminen

Suunnitelmien 
hyväksyntäpro

sessi

Organisaatio 
"vakioprojek

teissa"

Tiedonhallinta 
ja työkalut

Ohjelmistot 
yritystasolla

Ohjelmistojen 
käyttötarkoitu
kset voidaan 

vakioida

Organisaatio Ohjelmistot

Viikkorutiinit

Yhteistyön 
vakiointi 

suunnitelmien 
yhteensovitta

misessa

Suunnitelm
amuutoste
n käsittely

Suunnittelurat
kaisuja tiettyyn 
pisteeseen asti

Suunnittelun 
speksit 

(tilavaraukset 
jne)

Kaikkia 
rakenteita 

ei voida 
vakioida

Kaikkia 
tuotteita ei 

voida vakioida 
ennen 

hankintaa

Viikkorutiinit

Päivärutiinit, 
erityisesti jos 
toteutetaan 

tahtituotannolla

Eri 
tekniikkalajien 
yhteensovitusr

utiinit

Riskien 
hallintaan 

liittyvät 
prosessit

Resursseja ei voida 
täysin vakioida, jotta 
pystytään reagoida 

toteutuneisiin 
riskeihin (täytyy olla 

pelivaraa ja 
vararesursseja)

Urakoitsijan 
hintaa ei voida 

vakioida jos 
tehdään 

tahtituotannolla

Riskien 
toteutumiseen 
liittyviä toimia 

(resurssit)

Ryhmä 5

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
Päivittäi
sjohtami

nen

Aliurakoiden 
ohjaus

Suunnittelun 
ohjaus

Päätöksenteko

Kysymykset
Ongelmien 

ratkaisu

Viestintä

Päätöksen- 
teko

Sopimuspohja

Toiminta- 
ympäristö

Ongelmat

kaikkia 
tuotteita

Päivittäi
sjohtami

en

Suunnitelmien 
 tietosisältö eri 

projektien 
vaiheissa

Esivalmisteet Ihmiset Ulkonäkö- 
asiat

Päivittäis- 
johtaminen

Työ- 
menetelmät

Sopimukset
Palaveri- 

käytännöt
Olosuhde- 

hallinta

Työkalut/ 
Ohjelmistot

Kumppanit 
Aliurakoitsijat Kulttuuri Tontti Sää

Ryhmä 6

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen
Palaveri- 

käytännöt 
ja 

viikkokello

Tiedonhallinta

Tahtituotannon 
etenemisjärjesty

s hanketyyppi 
huomioiden

Viestintä
Tahtituotannon 

etenemisjärjestys/ta
hdin ideaalipituudet 
kaikki hankemuodot 

huomioiden

Sopimusmen
ettelyt Pelisäännöt

Arvon 
tuottamisen 

prosessi

Kumppanuudet 
ja samat 

avainhenkilöt 
hankkeesta 

toiseen

Suunnittelijoil
le 

toimitettavat 
lähtötiedot

Henkilöitä
Eri yritysten 
kulttuurien 

yhtenäistäminen 
100%

Asiakkaalle 
tuotettava 

arvo

Laadunhallinta 
ja siihen 
liittyvät 

katselmukset 
ja tarkastukset

Suunnittelun 
tarkkuustason 
tarkentuminen 

vaiheittain (esim. 
kiinteä osa, 
puolikiinteä, 

muuntuva osa)

tilannekuva

Viikoittainen 
tai päivittäinen 

suunnit- 
telukuorma

Lähtötietojen 
listaaminen ja 
valmistumisen 

seuranta

Muutoksien 
hallinta

Hankintapaketit Ratkaisumallit
Tuotteet/

valmisosat
Kerrostalon 
tilaelementit

Suunnit- 
telupaketit

Tiedonsiirto

Suunnittelijan
läsnäoloajat, 

tavoitettavuus

Henkilöitä

Hankkeen 
alkuvaiheen 

ideointi/kehittä
minen ja siihen 

käytetty aika

lähtötiedot

Laadunhallinta 
ja siihen 
liittyvät 

katselmukset 
ja tarkastukset

tilannekuva
Työnjohdon 
kuormitus

Materiaalitoimit
ukset 

tahtituotannon 
mukaan (JIT)

Päivittäi
sjohtami

nen

3 vkon 
aikataulu

Työkalut Toimitusaikojen 
vastaanottoaika

Työryhmän 
panos/tunti

Tavaran 
säilyttäminen 

työmaalla ennen 
kuin se siirretään 

roskalavalle (esim. 
1 vko)

Sääolosuhde
Rakenteiden 
kuivuminen

Toimitusaikojen 
pituus ja matka

Yksittäisen 
työntekijön 

panos/tunti 100%
-> ihmiset erilaisia

Ryhmä 7

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen

Ryhmä 8

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen

Ryhmä 9

Ei voida vakioidaVoidaan vakioidaPitää vakioida

Työmaa

Suunnittelu

Projektinjohtaminen

Suunnittelun 
ohjaus

Suunnittelun 
ohjaus

Sopimuspohja

Sopimuspohja

Päätöksen- 
teko

Päätöksen- 
teko

Työkalut/ 
Ohjelmistot

Työkalut/ 
Ohjelmistot


