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IPT2-syventävä työpaja 24.8.2017 klo 10:45-15:15 

Jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen

TYÖPAJAN TAVOITE:
- Työpajan aiheena on jatkuva parantaminen sekä ihmisten kehittäminen ipt-hankkeissa. Vaikka 

jatkuvaa parantamista pidetään tärkeänä osana ipt-hankkeita, sen käytäntöön viemisessä 
kuitenkin usein epäonnistutaan tai se päättyy kesken projektin. 

- IPT-hankkeissa jatkuvalla parantamisella pyritään suunnitteluratkaisuiden ja yhteisen urakan 
hallintaan liittyvien prosessien kehittäminen. Työpajassa pureudutaan siihen, 

- mitä täytyy tehdä, jotta jatkuva parantaminen saadaan osaksi organisaation toimintakulttuuria, 
- mitä työkaluja voidaan käyttää tukemaan jatkuvan kehittämisen prosessia,
- miten jatkuva parantaminen toteutuu ipt-organisaation eri osissa ja eri työntekijöiden toimesta: 

projektiryhmässä, allianssin toimihenkilöiden ja työntekijöiden sekä alihankkijoiden toimihenkilöiden 
ja työntekijöiden toimesta, ja

- miten ihmisiä voidaan kehittää jatkuvaan parantamiseen ja kenen toimesta.

AIKA JA PAIKKA:
- Torstai 24.8.2017 klo 10:45-15:15 (Kahvit tarjolla klo 10:30 alkaen)
- Tekniskan salit, Eerikinkatu 2, Helsinki



Ohjelma
10:30 Kahvit tarjolla

10:45 Työpajan tavoite, johdatus aiheeseen; Lauri Merikallio, Vison Oy

Mikä meitä haastaa jatkuvassa parantamisessa ja ihmisten kehittämisessä? 

- Ennakkoon toteutettavan kyselyn läpikäynti + ryhmäkeskustelu; Anna-Maija Hietajärvi & Lauri Merikallio, Vison
Oy

Jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen käytännössä – Liikenneviraston kokemuksia; 

Mikko Heiskanen, Liikennevirasto

12:00 Lounas

12:30 Miten jatkuva parantaminen näkyy tuotantoallianssimallissa sekä 2-viikon putkiremontissa työntekijän 
näkökulmasta; Otto Alhava, Fira Oy

Jatkuvan parantamisen kulttuurin omaksuminen: Inspiroivan ja motivoivan työyhteisön rakentaminen; 

Ari Pokka, Pipelife Oy

13:30 Kahvit 

13:45 Ryhmätyö

Yhteenveto

15:15 Päätös



Johdatusta aiheeseen

• Tiedämme, että jatkuvassa parantamisessa on valtava voimavara

• Silti edes allianssiprojekteissa emme kykene hyödyntämään tätä voimavaraa

• Kiinnostavaa on ymmärtää, mikä hidastaa – jopa estää jatkuvan parantamisen 
hyödyntämisen?

• Johtaminen, roolit, asenteet, kulttuurit, kiire jne?

• Big room henkilöstö vs työmaahenkilöstö

• Miten ihmisiä tulee kehittää ja haastaa?



Ennakkoon toteutettava kysely
1. Valitse kolme tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat jatkuvaan 

parantamiseen ja ihmisten kehittämiseen projekteissa?
N Prosentti

Projektin johdon sitoutuminen ja osallistuminen 9 64,29%

Systemaattinen jatkuvan kehittämisen prosessi, joka
tunnetaan organisaatiossa

8 57,14%

Ihmisten johtaminen 8 57,14%

Projektin koko henkilöstön osallistaminen 5 35,71%

Jatkuvan parantamisen tulosten mittaaminen 5 35,71%

Jatkuvaa parantamista tukevat työkalut 4 28,57%

Oppien jakaminen projektiorganisaatiossa 3 21,43%

Projektin organisaatiorakenne 0 0%

Kannustinjärjestelmä 0 0%



Ennakkoon toteutettava kysely
2. Miten seuraavat johtamisjärjestelmän ja 

toimintaympäristön asiat toimivat/toteutuvat 
projektissanne jatkuvan parantamisen tukemisessa? 
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Johdon sitoutuminen ja motivaatio jatkuvaan…

Rakennusammattihenkilöiden osallistaminen…

Toimihenkilöiden osallistaminen jatkuvaan…

Prosessit määritetty ja kommunikoitu kaikille…

Kannustinjärjestelmä

Jatkuvan parantamisen mittaaminen ja raportointi

Avoin ja luottamuksen ilmapiiri

No-blame/kokeilukulttuuri, joka juurrutettu koko…

Systemaattinen jatkuvan parantamisen prosessi

Aktiivinen kommunikointi projektin eri toimijoiden…

Projektiorganisaation rakenne matala/ketterä

Jatkuvaa parantavista tukeva osaaminen: riittävät…



Ennakkoon toteutettava kysely
3. Miten seuraavat projektin toimintamallit ja -periaatteet 

toimivat/toteutuvat projektissanne jatkuvan 
parantamisen tukemisessa? 
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Gemba walk

Visuaalinen ohjaus

Juurisyyanalyysit

Palaute/idealaatikko

Lessons learned-tilaisuudet

Muiden hankkeiden benchmarkkaus

Reflektointi ja oppien jakaminen

Tehokas teknologian hyödyntäminen
kommunikoinnissa ja dokumentoinnissa



Ennakkoon toteutettava kysely

4. Jos projektissanne on harjoitettu jatkuvaa parantamista, miten 
jatkuvan parantamisen toteutumista on mitattu?

- Tilastoimalla, raportoimalla tuloksista

- Ehkä vähän heikosti tai ainakin ei tarpeeksi näkyvästi. Idealaatikkoa 
päivitetään, mutta siitäkään ei ole aina varmuutta, mitkä niistä ovat 
päätyneet toteutukseen saakka. Muutoksista ja korjausliikkeistä 
pitäisi pystyä tiedottamaan vielä tehokkaammin

- Last Plannerin ttp:n viikoittainen seuranta. Turvallisuustason 
viikoittainen seuranta.

- Asiakastyytyväisyyskyselynä sekä palautepalavereissa tehdyt kyselyt

- Ei tietoa



Ennakkoon toteutettava kysely
5. Kuinka mielestäsi projektissanne on onnistuttu jatkuvassa 
parantamisessa ja ihmisten kehittämisessä? 
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Projektissamme on onnistuttu jatkuvassa
parantamisessa...



Ennakkoon toteutettava kysely

• Yhteenveto tuloksista

• Keskustelu:

– Miksi nämä asiat haastavat?



Ryhmäjako
• Ryhmä 1:

– Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto
– Pekka Turunen, PSSHP
– Anne Antola, Turun kaupunki
– Antti Haukka, Tampereen kaupunki
– Ulf Stenbacka, VSHP
– Ari Pokka, Pipelife
– Soili Hietasola-Husu, KHSHP
– Lauri Merikallio, Vison

• Ryhmä 2:
– Henri Jyrkkäranta, Helsingin yliopisto
– Mikko Somersalmi, RAKLI
– Camilla Ahlskog, VSHP
– Otto Alhava, Fira
– Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
– Ari Kiiskinen, Vantaan kaupunki
– Lari Warva, HUSK
– Anders Nordström, Vison

• Ryhmä 3:
– Kari-Pekka Tampio, PPSHP

– Hannu Juvonen, KHSHP

– Sanna Ahola, VSHP

– Jari Keskitalo, Turun kaupunki

– Ari Nokelainen, Indepro

– Soile Viiri, Turun kaupunki

– Carl Siren, HUSK

– Eero Moilanen, Vison

• Ryhmä 4:
– Martti Nurminen, Finavia

– Eeva Rikkilä-Kettunen, KHSHP

– Marita Perälä, HUSK

– Satu Rajamäki, VSHP

– Mikko Heiskanen, Liikennevirasto

– Titta Haatainen, PSSHP

– Tomi Virolainen, HUSK

– Aleksi Heinonen, Vison



Iltapäivän ryhmätyö

• Ryhmätyön 1. osa:
– Mitä pitäisi tehdä, Tilaajan näkökulmasta (toimenpiteitä), jotta jatkuvasta 

parantamisesta saataisiin systemaattinen prosessi
• Big Roomissa (ryhmät 1-2)?
• Työmaatasolla (ryhmät 3-4)?

– 3 min itsenäistä pohdintaa (yksi idea/lappu)
– Ryhmäkeskustelu
– Valitkaa 3 kpl yhteistä ehdotusta, jotka on keskeisimpiä edistämässä jatkuvan 

parantamisen juurtumista 

– VAIHTO: BR -> työmaataso & työmaataso -> BR

20 min



Iltapäivän ryhmätyö

• Ryhmätyön 2. osa:
– Valittujen ehdotusten arviointi kriteerien pohjalta: 

• Kriteerit: toteutuksen helppous, kustannukset, vaikuttavuus

• Yhdessä päätetään, paljonko mikäkin ehdotus saa pisteitä (1-5)

• Ryhmätyö 3. osa:
– Arviointien läpikäynti yhdessä


