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RAIN3-työpaja 28.9.2022 klo 12-16
Paikka: Teams/AFRY (Jaakonkatu 3, Vantaa)

12.00 Tervetuloa / Mikko Inkala, AFRY

12.10 Työpajan tavoitteet ja pelisäännöt / RAIN3-koordinaattori

12.20 LCC 2022: Kiteytykset lean-johtamiseen liittyvistä alustuksista

12.45 Ryhmäkeskustelu 1: Ryhmän keskeiset opit ja havainnot (mentimeter)

13.00 LCC 2022: Paulo Napolitanon valmennuksen ja alustuksen kiteytys

13.20 Ryhmäkeskustelu 2: Ryhmän keskeiset opit ja havainnot (mentimeter)

13.30 Tauko (15 min)

13.45 Lean-valmentaminen ja osaamisen vakiointi / Jussi Takamaa, NRC

14.05 Suunnitteluhankkeiden ja suunnitteluorganisaation lean-johtaminen / Mikko Inkala, AFRY 

14.25 Ryhmätyö 1: Vuorovaikutus ja osaaminen projekteilla ja organisaatioissa

15.30 Ryhmätyö 2: RAIN3-hankkeen testaus- ja tutkimusaiheet

15.50 Yhteenveto ja päätös



KIRA-alan tavoitteet (KIRA-foorumi) 

Vihreä siirtymä

• Toteutamme 
valtakunnallisen 
hiilineutraaliustavoitteen 
2035

• Siirrymme kiertotalouteen 
asteittain vuoteen 2040 
mennessä

Tuottavuus ja digitalisaatio

• Nostamme tuottavuutta 
50 %

• Digitalisoimme 
rakennukset ja 
varmistamme tiedon 
virtauksen läpi elinkaaren

Arvonluonti läpi elinkaaren

• Parannamme 
asiakastyytyväisyyttä 50 % 
ja mahdollistamme 
palvelullistamisen

• Aikaansaamme näyttöjä 
edistyksellisistä 
ratkaisukokonaisuuksista, 
jotka avaavat 
vientimahdollisuuksia

https://kirafoorumi.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kasvuohjelma/



RAIN3-hankkeen pääteemat

Lean-johtaminen Integraatio

Virtautus
Lean ja vihreä 

siirtymä
(uusi teema)



Tilaajat mukana yhteisissä työpajoissa

IPT4-pilotit 
(projektit sovitaan 

erikseen)

Tilaajaorganisaatio-
kohtainen valmennus ja 

perehdytys

Keskinäiset IPT-
työpajat
2-3/vuosi

IPT-
ohjaus-
ryhmä

Yhteiset 
RAIN3-

työpajat 

RAIN3-ohjausryhmä

Muu RAIN3-hankkeen 
toiminta

IPT4-
hanke*

RAIN3-hanke

*IPT4-hanke on RAKLIn tuottama ja Visonin operoima tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma

•Amplit Oy
• Consti Yhtiöt Oyj
•Destia Oy
• Fira Oy
•GRK Infra Oy
• Jatke Oy
• Lujatalo OY
•NCC Suomi Oy
•NRC Group Finland Oy
• SRV Rakennus Oy
•AFRY Finland Oy
•Granlund Oy
•Ramboll Finland Oy
•Vastuu Group

•Helsingin kaupunki
•Helsingin yliopisto
•Helsingin opiskelija-asuntosäätiö
•HUS-Kiinteistöt Oy
• Kouvolan Asunnot Oy
• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
• Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS 
• Pääkaupunkiseudun

Kaupunkiliikenne Oy
•Rovaniemen kaupunki
• Tampereen kaupunki
• Turun kaupunki
•Väylävirasto



RAIN3-hankkeen 
kilpailuoikeudellinen ohjeistus ja 
pelisäännöt

• Emme keskustele tarjoustoiminnastamme, hankinnoistamme, emmekä muista liiketoimiimme 
liittyvistä kaupallisista asioista

• Kannamme yhdessä vastuun siitä, että keskustelu kielletyistä aiheista keskeytetään 
välittömästi

• Pitäydymme tilaisuuksissa yhdessä sovittujen asialistojen aiheissa

• Jaamme kaiken työpaja-aineiston avoimesti verkossa

• Osoitamme arvostuksemme puhumalla toisista sekä muista alan toimijoista kunnioittavaan 
sävyyn

• Toimimme positiivisesti ja kannustavasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

Kilpailuoikeudelliset pelisäännöt



Työpajan tavoitteet

• Tuoda tietoisuutta opeista ja kokemuksista
• Oivalluttaa, mitä lean-johtaminen vaatii eri osapuolilta projekteissa

• Kysymys Mentissä: Mitä odotat työpajalta?



LCC 2022: KITEYTYKSET LEAN-JOHTAMISEEN LIITTYVISTÄ 
ALUSTUKSISTA

Building a responsive organisation
Voittavan joukkueen tekijät
Päivittäisjohtamisen sessio 



Building a responsive organization
Sami Honkonen, Tomorrow Tech

Keskeiset pointit
• Työn tekeminen on muuttunut, 

mutta organisaatiot 
muodostetaan edelleen 
samalla tavalla kuin aiemmin –
organisaatiota rakennettaessa 
on ymmärrettävä ympäristön 
kompleksisuutta ja 
systeemiajattelua

• Organisaatiorakenne vaikuttaa 
ihmisten käyttäytymiseen

• Organisaatiorakenteen ja 
operaatioiden suunnittelussa 
tulee huomioida asiakasarvo

• Johtamisessa tulee keskittyä 
ihmisten motivointiin

TOP 3 kotiin viemiset

Keynote 2, LCC2022, tue 20.9.2022

• Tärkeintä on kirkastaa päämäärä: 
mihin olemme menossa ja miksi 
teemme tätä – Prosessien tulee 
olla tarkoituksenmukaisia, 
prosessit eivät saa olla syy siihen, 
miksi yksilöt eivät toimi prosessin 
mukaisesti

• Vähempi struktuurin määrä 
tuottaa mukautuvamman 
organisaation – mikä on vähin 
struktuuri, joka tarvitaan?

• Kokemukset ja data ovat keskeisiä 
– testaamalla opimme, kokemus 
auttaa ymmärtämään ja data 
osoittaa faktat

Complex theory System thinking

Experi-
ment Data Empower

ement

Responsive organization

Complex - experiments

Complicated - strategia

Chaotic - stabilization

Obvious – best practices



Menestyvä joukkue
Jukka Jalonen, A-
maajoukkue
Päävalmentaja
Leijonat
Lean Construction Congress 
21.9.2022

Kalvot/lähde: LCC 2022 / Jukka Jalosen keynote-puheenvuoro 21.9.2022



Menestyvä Joukkue

Menestykseen Johtaminen

• Yhteiset ARVOT luovat pohjan koko toiminnalle ja niitä 
noudattavat kaikki

• LUOTTAMUS ja vastuun anto on toiminnan perusta

• OPI TUNTEMAAN joukkueesi jäsenet ihmisenä myös ”pelin” 
ulkopuolelta

• PALAUTTEEN antaminen ja vastaanottaminen (niin posit. kuin 
negat.) sekä avoin viestintä rakentavat  luottamusta

• Tiimin Timanttinen-henki on KAIKKIEN VASTUULLA
• Luo AUTTAMISEN ilmapiiri
• Ole esihenkilönä OMA ITSESI
• Edusta samoja arvoja ja OLE ESIMERKILLINEN
• TUNNUSTA VIRHEESI

Joukkue
• Joukkue muodostuu YKSILÖISTÄ joilla on 

omat vahvuudet ja heikkoudet. 
• MONIPUOLISUUS on voimavara
• Tavoitteet luodaan YHDESSÄ myös niihin 

johtava tie(menestyksen portaat)

Lähde: LCC 2022 / Jukka Jalosen keynote-puheenvuoro 21.9.2022



Päivittäisjohtaminen
kooste

RAIN3
Lean Construction Congress

Helsinki 19.-21.9.2022

Salla Willberg, SRV



Gemba Walk
Jyrki Perttunen, HUS

• Gemba – Paikka, missä 
toiminta tapahtuu / työ 
tehdään
• Osa johtamisjärjestelmää, 

vakioitu tapa tekemiseen
• Johdon tehtävä: Mahdollistaa 

arvoa lisäävä työnteko
• Edellyttää ymmärrystä -> mene 

työn teon paikkaan
• Luottamuksen osoittaminen

• Kysy avoimia kysymyksiä
• Nöyryys, rohkeus, 

keskinäinen kunnioitus ja 
luottamus

Salla Willberg, SRV

• Asiantuntijatyössä Gemba:
• Päivittäis- tai viikkopalaverit -> Paikalle
• Luottamus: Saa kysyä, apua saatavissa



Se on ihmisten kanssa tehtävää työtä 
Tarja Mäki, Mittaviiva

• Työnjohdon roolin muutos 100 
vuoden aikana:
• Vaikutusvalta kapeutunut, mutta 

verkosto kasvanut

• Työnjohtajan arkityö: 
• Ihmisten kanssa puhumista
• Keskeytyvää
• Ongelmien ratkontaa
• Liikkuvaa
• Epähierarkkista
• positiivinen henki
• Pitkiä päiviä
• Vähemmän ennakkosuunnittelua

• Työnjohdon ajankäytön 
hallintaan pitäisi panostaa 

Salla Willberg, SRV



Case Kalastamasta-Pasilaan, Osallistava päivittäisjohtaminen 
Miika Häkkilä & Petteri Siilin, Destia
Hannu Ratamäki, Vison

• Tahtialueet auttoivat pilkkomaan työtä 
ja löytämään työn etenemisen reittejä.
• Tuli silti sinkoilua paikasta toiseen

• Työn tekijät mukana laputtamisessa

Salla Willberg, SRV

• Päivittäisjohtamisen seinät 
työmaalla, siellä missä tekijät ovat
• Kuuntele ihmisten ajatuksia

• Kehu ihmisiä aina kun on aihetta
• Ole ihminen ihmiselle



Ryhmäkeskusteluiden tehtävänanto

1. Valitkaa ryhmästä henkilö, joka kirjaa ryhmän keskustelua mentimeteriin
2. Käykää keskustelu 5-6 hengen ryhmissä, mikä erityisesti jäi mieleen? Mikä herätti 

mielenkiintoa?
3. Ei tarvitse kiteyttää muille

https://www.menti.com/al4n4y7ybqcb
menti.com ja koodi 4368 2814



LCC 2022: PAULO NAPOLITANON VALMENNUKSEN JA 
ALUSTUKSEN KITEYTYS

Creating a Culture of Collaboration, Respect, and Continuous
Improvement in Organizations and Projects



Kollaboratiivisen kulttuurin luominen

18

• Collaboration vs. co-operation
Vertaa: konsensus vs. kompromissi
• Kulttuuri lähtee tarinoista, jotka 

sanoittavat tarkoituksen ja kirkastavat 
tavoitteet

• SCP= Structured Collaborative Partnering. 
Haetaan sitä, mikä parasta kaikille 
osapuolille 

• Erityisen tiimistä tekee se miten he 
työskentelevät yhdessä => osapuolet 
sitoutettava prosessilla



Osapuolten sitoutus –
Fiiliksen hallinta

19

Hankkeen aikataulusuunnittelu LPS:llä.
• Yhteiset suunnittelutyöpajat valmistellaan ja niiden 

lopputuloksiin sitoutuminen varmistetaan
• Päivittäinen seuranta ja viikoittaiset kokoukset
• Aikataulun hallinta tapahtuu puskureiden kehittymistä 

seuraamalla:
-> Ei yritetä kontrolloida mahdotonta
-> Ei tehdä typeriä ratkaisuja kirimiseen
-> Luodaan avoin positiivinen ilmapiiri

”Mood management”



Kolme pointtia Valmennuspäivästä

Kiteytys 1: Projektit ovat sosiaalisia systeemejä

Kiteytys 2: Hyvää fiilistä voidaan johtaa ja siihen on työkaluja

Kiteytys 3: Menestyksekkään tiimin jäsenten arvoilla on 
merkitystä, ne voidaan yhdenmukaistaa ja löytää todelliset 
driverit onnistumiseen!



Kiteytys 1 – Projektit ovat sosiaalisia systeemejä

Projektit ovat teknisiä ja sosiaalisia systeemejä. Sosiaalisen systeemin 
toimivuus tuo menestystä ja vastaa yhä kompleksisemman ympäristön 
vaatimuksiin. Ihmisten sosiaaliset kokemukset syntyvät keskusteluissa. 

On helppo tunnistaa ongelmia. Niihin on helppo löytää ratkaisuja, mutta 
jalkauttaminen usein vaikeata. Yhdessä ongelmien ratkaisu lisää paljon 
luottamusta. Siitä päästiin yhteen päivän yhteen teemaan eli  Positiivinen 
”moodi”

Tilanteiden arviot tulee tosiasioiden perusteella. Henkilökohtainen
vastuunotto ja tästä on myös puhuttava. (Yhteisen tilannekuvan merkitys on 
siis todella iso)

Ihmisiä pitää kouluttaa varmistamaan, että asiat ymmärretään samalla 
tavalla. Luotettavat lupaukset on yksi harjoite, jota voidaan käyttää



Luotettavien lupausten toimintamalli
TARVITSIJA
1. Pyyntö

” Voisitko…?”

TEKIJÄ
2. Sitoutuminen
” Minä lupaan …”

TEKIJÄ
3. Julkaise/kerro valmistuminen
” Olen tehnyt sen sovitulla tavalla”

TARVITSIJA
4. Kerro tyytyväisyytesi
”Kiitos!”

Lähde: Sutter Health
Käännös: Vison Oy



Lupauksen tekemisessä on tärkeätä

• Et voi luvata muiden puolesta

• TARVITSIJA & TEKIJÄ. Varmista että molemmat 
ymmärtää mitä pyydetään,
• TEKIJÄ: ”tinkaa” lupauksen sisällöstä, pyytäjä ei yleensä tarvitse 

kaikkea sitä mitä alussa väittää

• TEKIJÄ: ”tinkaa” toimituspäivästä. Yleensä pyytäjä ei tarvitse 
oikeasti pyytämäänsä niin pian kuin väittää

• TARVITSIJA: Valvo lupauksen toteutumista, tarjoa apua, 
ilmoita heti jos olosuhteet ovat muuttuneet

• TEKIJÄ: Ilmoita heti mikäli et usko pystyväsi 
toimittamaan lupaamaasi (aikataulu / sisältö)



KOKEMUKSIA LUOTETTAVIEN 
LUPAUSTEN KÄYTTÖÖNOTOSTA

• Alkuun hymähtelyä tai jopa kikattelua
• Terminologian käyttäminen vaikeata ”minä lupaan”
• Tahallaan ymmärretään väärin 

• Ei haluta käyttää aikaa siihen että selvästi ilmaistaan,
• Kuka on tarvitsija, kuka tekijä. Mikä on lupauksen sisältö
• Mikä on ”viimeinen vastuullinen hetki”

• Tarvitsija ei valvo lupauksen täyttymistä, ei edes 
välttämättä tarvitse pyytämäänsä

• Tekijä hermostuu kun häntä moititaan pitämättä 
jätetystä lupauksesta

• Tekijä ei enää halua antaa selviä lupauksia, ei halua 
kertoa syytä



Kiteytys 2 – hyvää fiilistä voidaan johtaa ja siihen 
on työkaluja

• Bufferit suojaavat aikatauluja ja kustannuksia
• Bufferit ovat tiimien omaisuutta, ei yhden 

osapuolen
• Bufferit rauhoittavat ja antavat työrauhaa – ei 

hötkyillä, rynnätä kesken kaiken
• Kokemus on osoittanut, että jos tiimin jäsen syö 

yhteistä bufferia, hänelle syntyy halu korvata se
• Tätä ei saa sekoittaa aikataulutekniseen 

filosofiaan (CPM, LPS, tahtituotanto) – kysymys 
on ”mood managementistä”



Kiteytys 3:  Menestyksekkään tiimin jäsenten arvoilla 
on merkitystä, ne voidaan yhdenmukaistaa ja löytää 
todelliset driverit onnistumiseen!
• Tiimin menestyksen draivereiden löytämiseen on menetelmä
• Tärkeätä on, että tiimin jäsenet voivat kertoa omat tavoitteensa/arvonsa 

tässä projektissa ja niiden merkityksen itselleen
• Tiimin jäsenten arvot yhdenmukaistetaan ja ryhmitetään pääotsikoiden 

alle (eng. True North Indicators)
• Tiimin jäsenten merkityksistä tehdään kysely, jossa kysytään niiden 

tärkeyttä kaikilta tiimin jäseniltä. Tällä saadaan merkityksille 
tärkeysjärjestys

• True North Indicators:sta tunnistetaan, mitkä niistä ovat tiimin tuotoksia
(output) ja mitkä ovat ajureita (driver)

• Kiinnittämällä huomiota tekemisessä jatkuvasti ajureihin (driver) saadaan
tiimi menestymään

• Tyytyväiset, motivoituneet ja osaavat ihmiset saavat yhdessä
ihmeitä aikaan!



Ryhmäkeskusteluiden tehtävänanto

1. Valitkaa ryhmästä henkilö, joka kirjaa ryhmän keskustelua mentimeteriin
2. Käykää keskustelu 5-6 hengen ryhmissä, Mitä erityisesti jäi mieleen? Mikä herätti 

mielenkiintoa?
3. Ei tarvitse kiteyttää muille



Lean-johtamisessa korostuu työntekijöiden kuuntelu

YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

Pa
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en

te
ko

Asiakkaat
Hankkeen parhaaksi

Mahdollistajat

Edistäjät

Tukijat

Tekijät



Ryhmätyö 1
• Lean-johtamisessa johdon (projektinjohto, suunnittelun johto, työnjohto) tehtävänä on 

– asettaa ryhmille ja yksilöille tavoitteet ja varmistaa että vastuut ja valtuudet / roolit 
ovat selviä

– mahdollistaa ja tukea arvontuottoa
– eräkoon pienentäminen ja syklin nopeuttaminen.

• Millaisia taitoja projektinjohto, suunnittelun johto ja työnjohto tarvitsee 
johtamistyössään? 

• Mitä taitoja tiimit ja yksilöt tarvitsevat uudenmallisessa johtajuudessa / 
johtamisessa?

• Mitä taitoja tulisi ensin kehittää ja miksi?

• Dokumentointi
– LIVE: Hannu ja Lauri ohjeistavat liveosallistujille dokumentointitavan
– ETÄ: Miro-taulu (ks. Seuraava dia)

HR0

HR1



Dia 29

HR0 Vääntelin hieman kysymyksiä...
Hannu Ratamäki; 2022-09-27T19:57:33.852

HR1 Onko dokumentointitapa sovittu? Stickyt ja onko jotenkin ryhmitelty?
Hannu Ratamäki; 2022-09-27T19:58:52.181



Ryhmätyö 2

• Lopputyön lyhyt esittely (Niklas Heikell, SRV)

• Mitä käytännön testauksia ja opinnäytetöitä tarvitaan edistämään rakennusalan 
parempaa johtamista (lean-johtamista)?
– Mikä vaatii vielä lisätutkimusta ja ymmärrystä?
– Mitä voidaan jo testata? Mitä jo testataan?



Palautekysely Mentissä



Tulevia tilaisuuksia

Seuraava 
RAIN3-työpaja 

26.10.2022
(aamupäivä)

Teema: Integraatio
Paikka: Helsinki/Teams

Ilmoittautuminen 
avattu!


