
Yrityksen lean-
kulttuurin kehittäminen

RAIN2-työpaja 17.2.2022

Jan Hellman

Hallituksen puheenjohtaja, Amplit Oy



Rakennusalalla on painetta ja yhteistä halua kehittyä –
haluamme olla mukana tekemässä muutosta

Tuottavuus Laatu TeknologiaSukupolvet Tahto

Rakentamisen 
muita aloja 
heikompi 

tuottavuuden 
kehitys luo 

painetta

Muita aloja 
heikompi laatu 
ja asiakkaiden 

mielikuva 
rakentamisen 
laadusta luo 

painetta

Kypsä 
teknologia 

(digitalisaatio, 
tekoäly, 

automaatio jne.) 
luo 

mahdollisuuksia

Nuorten 
sukupolvien 
työelämä-
odotukset 

luovat painetta

Laaja yhteinen 
tahto kehittää 
rakennusalaa 

luo 
mahdollisuuksia



Yrityksen kulttuuri ja arvot

• Täytyy katsoa objektiivisesti peiliin ja hyväksyä, että näkee asioita joista pitää ja joista voi 
olla ylpeä, mutta myös asioita joihin ei ole tyytyväinen ja joita haluaa muuttaa.

• Arvot heijastamaan sopivassa tasapainossa:
• Mitä aidosti olemme tänään
• Mitä haluamme korostaa
• Millaiseksi haluamme kehittyä

2006

Arvot:
Realismi
Rohkeus
Rehellisyys

Brändin ydin:
Välittäminen

2019

Arvot:
Me välitämme
Me etsimme ratkaisuja
Me toimimme ja viestimme rakentavasti
Me kehitymme jatkuvasti



”
Missiomme on 
toteuttaa taloteknisiä 
asennuksia, joista 
asiakkaat kiittävät ja 
joista voimme 
ylpeinä kertoa 
tuleville sukupolville.



Toiminnassamme aina ollut LEAN-henkisyyttä, mutta ilman LEAN-viitekehystä, 
ja siksi on luontevaa kehittää yritystä systemaattisemmin LEANiksi.

Lähde: Paulo Napolitano, RAIN2-työpaja 16.9.2020

• LEAN-jyväsiä ollut 
toiminnassamme, mutta 
pistemäisesti:

• Asiantuntemus 
oleellista, ei titteli. 
Esim. Kärkimies 
työmaakokouksessa.

• Vakiointi ja ennakointi 
ovat keskeisiä 
tuotantoprosessissa.

• Hukan vähentäminen.
• Jatkuva kehittäminen.

• Mutta, olemme nähneet 
vain osan kokonaisuudesta 
ja meiltä on puuttunut 
systemaattinen LEAN-
kehitys.



Lean-kulttuurin kehittäminen alaurakointia 
tekevässä pk-yrityksessä

Haasteita

• Alaurakoitsija yksi muiden joukossa 
rakennushankkeessa: yrityksen kulttuurin ja 
rakennushankkeen kulttuurin yhteensovittaminen.

• Jokainen projekti on uniikki, uniikilla kombinaatiolla 
toimijoita.

• Yrityksen henkilöstö hajallaan kymmenissä eri 
kohteissa.

• Henkilöstön vaihtuvuus.
• Rakennusalan historian rasite ja muutosvastarinta: 

pitkään vallinneiden tapojen muuttaminen.
• Asiakasarvon ymmärtäminen.
• Sopimukselliset rasitteet ja heikko kannattavuus: 

yhtään euroa ei voida riskeerata.
• PK-yrityksen kehitysresurssit rajalliset. 

Mahdollisuuksia

• Lean antaa yhteisen viitekehyksen ja kielen, sekä 
yrityksen sisällä että rakennusalan muiden 
toimijoiden kanssa.

• Lean antaa kokonaisvaltaisemman kuvan 
huomioitavista ja kehitettävistä osa-alueista.

• Hyväksi todetut menetelmät käyttöön: lean-
menetelmiä ja –oppeja on kehitetty ja kokeiltu 
maailmanlaajuisesti.

• Rakennusalan asiakaspalvelu, laatu, tuottavuus ja 
kannattavuus paranee.

• Kulttuurimuutos, jossa rakentava ja kunnioittava tapa 
toimia korostuu, ja jonka tuloksena rakennusala on 
houkuttelevampi työpaikka.
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