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Syventävä työpaja 13.6.2019:

Ihmisten ja tiimien valmentaminen 



IPT2-syventävä työpaja 13.6.2019 klo 9.15-15.30 
Ihmisten ja tiimien valmentaminen IPT-hankkeen toimintamalleihin

TYÖPAJAN TAVOITTEET:
- Työpajan tavoitteena on parantaa IPT-hankkeissa toimivien tiimien ja ihmisten 

valmiuksia toimia IPT-hankkeiden edellyttämällä tavalla
- Miten paljon ihmisiä ja tiimejä tulisi valmentaa, jotta luodaan riittävät edellytykset uusille 

toimintatavoille?
- Miten tiimi valmennetaan huipputiimiksi?
- Mistä aiheista ihmisiä tulisi valmentaa?
- Millä keinoilla ja kenen toimesta valmennusta tulisi tehdä?
- Keitä kaikkia tulisi valmentaa ja missä vaiheessa?
- Miksi ihmisten ja tiimien kehittäminen on vaikeaa ja miksi siihen on haastavaa löytää aikaa? 
- Miksi on tärkeää että sopimuksen ja kaupallisen mallin periaatteet tunnetaan laajasti eikä 

vain AJR:ssä?

AIKA JA PAIKKA:
- Torstaina 13.6.2019 klo 9.15-15.30 (kahvit tarjolla klo 8.30 alkaen)
- BIM Kampus, Lapinrinne 3, Helsinki



Ohjelma
8.30 Kahvit tarjolla

9.15 Työpajan tavoite, johdatus aiheeseen; Lauri, Vison Oy

- Tarvitaanko IPT-hankkeissa ihmisten ja tiimien valmentamista?

Ihmisten ja tiimien kehittämisen haasteita; Antti ja Anders, Vison 

- Ennakkokyselyn tulokset

Kahvit

10.15 Case Assi (Ahveniston sairaala): Toimintamallien kehittäminen ja ylläpito; Soili Hietasalo-Husu ja Annika Halkosaari

Case Pakilan palvelurakennukset: Ihmisten integrointi projektitiimiin; Mikko Leino

Ryhmätyö: Juurisyitä siihen, ettemme valmenna ja luo edellytyksiä riittävästi. Jatkotoimenpiteet.

Lounas

12.45 Jatkuvan parantamisen kulttuuri ja tiimityöskentely; Heikki Pöri, Lean Culture

Kahvit

14.30 Ryhmätyö: Edellytysten luominen huipputiimeille

15.30 Päätös



Odotukset
• Valmentamisen eri muodot

– Ennakointi
– Kantapään kautta

• Tiimityöskentelyn syventäminen
– Tiimiytyminen ja tiimit toimimaan
– Tiimin kehittäminen edelleen
– Miten tiimi kykenee selättämään haasteita
– Motivointi ja yhteistyön luominen
– Eri roolit  yksi tiimi

• Parhaita käytäntöjä ja uusia näkökulmia 



IPT2 
Syventävä työpaja 13.6.2019 

Ihmisten ja tiimien kehittämisen haasteita
Antti Piirainen 



Aluksi



Allianssin peruskirja 
Lähde: Allianssisopimus

Me sitoudumme seuraaviin Allianssimme perusperiaatteisiin:
 Me kaikki voitamme tai me kaikki häviämme yhdessä
 Meillä on yhteinen vastuu tuloksesta
 Kaikilla osapuolilla on yhtäläiset oikeudet, ellei tässä sopimuksessa toisin 

määrätä
 Me teemme kaikki päätökset Hankkeen parhaaksi -periaatteella, emmekä tee 

päätöksiä tai pyri myötävaikuttamaan sellaiseen päätöksentekoon, joilla 
tietoisesti loukkaamme tiedossamme olevia toisten osapuolten oikeutettuja 
etuja ja odotuksia

 Jokaisella on roolinsa mukaiset oikeudet ja vastuut
 Me emme syyttele toisiamme
 Mahdollisissa erimielisyyttä aiheuttavissa tilanteissa teemme päätökset ilman 

viivytyksiä, emmekä painosta toisia osapuolia esimerkiksi uhkaamalla 
sopimuksen päättämisellä

 Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin maksuliikenteen (mm. 
budjetoinnin, kustannusten kohdistamisen ja laskutuksen osalta; open book-
periaate) sekä muun sellaisen tiedon suhteen, joka edesauttaa parhaan 
mahdollisen lopputuloksen saavuttamista

 Me rohkaisemme innovatiiviseen ajatteluun tavoitteena saavuttaa 
erinomaisia tuloksia

 Kaikkien osapuolten johto antaa rajoituksettoman tuen
 Kukaan meistä ei tavoittele etua toisen kustannuksella

Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme päivittäisessä 
toiminnassa toimimaan seuraavasti:
 Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti
 Kuuntelemme tarkkaan toisiamme ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä
 Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja innovatiivisesti ilman pelkoa 

epäonnistumisesta/moitteista
 Sanomme mitä tarkoitamme ja tarkoitamme mitä sanomme
 Annamme tunnustusta onnistumisistamme
 Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme toisiamme
 Otamme vastuun teoistamme ja niiden vaikutuksista
 Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietämättä välttämättä, kuinka niihin 

päästään.
 Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhmän päätökset
 Kerromme omalle henkilöstöllemme ja tärkeimmille alihankkijoillemme 

allianssin perusperiaatteet ja kaupallisen mallin perusteet sekä sitoutamme 
heidät kannustimilla, jotta he toimivat Hankkeen parhaaksi -periaatteen 
mukaisesti.

Toimintaa koskevat sitoumukset
Suorittaessamme tämän sopimuksen mukaisia velvoitteita meidän 
täytyy koko ajan toimia seuraavasti:
• suorittaa kaikki vaikutusmahdollisuuksiemme piirissä olevat tehtävät oikein ja 

tarkoituksenmukaisesti, jotta kaikki osapuolet voivat suorittaa 
velvollisuutensa tämän sopimuksen mukaisesti, ja jotta voimme saavuttaa 
tämän sopimuksen mukaiset tavoitteet;

• tuoda esille kaikki mahdolliset eturistiriidat, jotka ovat olemassa tai saattavat 
tulla esille Projektin toteuttamisessa ennen kuin osallistumme mihinkään 
päätökseen, johon ristiriita liittyy;

• toimia Hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaisesti tavalla, joka johtaa 
Allianssin kannalta parhaaseen lopputulokseen; ja

• toimia järkevästi, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti ottaen huomioon tämän 
sopimuksen ehdot, taustat ja tavoitteet.



Kaupallinen malli
Integroinnin perusta

”Tehtäväni on tehdä firmalleni rahaa. Se onnistuu parhaiten sillä tavalla, että 
tuotamme tällä allianssitiimillä mahdollisimman paljon arvoa tilaajan rahalle”
Dave Jackson, Alliance project manager K2RQ –project

”Meidän on muututtava, jotta palveluntuottajat muuttavat toimintaansa 
yhteistyömalliemme mukaisesti. Tilaajan on otettava aina ensimmäinen askel”
Dave Pixley , Director, Sutter Health Facility Planning and Development

Arvoa rahalle –ajattelu konkretisoituu tilaajan tavoitteisiin 
suunnittelun ja toteutuksen yhteisessä vastuussa

Rahaa käytetään vain siihen, mikä 
on arvoa asiakkaalle 

=



Viisi isoa haastetta



Verkosto

Osaaminen

Kiire

Aika Asenne



Kiire

 Kehitysvaiheen alku täyttyy 
tehtävistä

 Ei ole aikaa integrointiin
ja Lean –kulttuurin
kehittämiseen – juuri silloin
kun se pitäisi tehdä



Aika

 Muut projektit tai hallinto 
vievät ajan

 Ei ole aikaa integrointiin
ja Lean –kulttuurin
kehittämiseen

Allianssi



Asenne

 If you want a change, you
need somebody to kick it 
off!



Verkosto

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija

Toimittaja

Toimittaja

Toimittaja A

Aliurakoitsija A

Suunn.tsto A

Aliurakoitsija B
T

S

R

Suunn.tsto

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija K

 Allianssin integroinnissa 
haasteita

 Miten integroimme 
”viimeiseen työntekijään”?



Osaaminen

 Allianssi ja Lean vaativat 
osaamisen kehittämistä

 Focus on ihmisten osaamisen 
ja organisaatioiden 
kulttuurin muutoksessa

Standardoi tuotantosysteemin prosessit, jotta voit 
parantaa toimintaa  jatkuva parantaminen



Lisää haasteita

 Läpinäkyvyys hankkeen tilanteesta – kaikilla on reaaliaikainen tilannekuva hankkeesta
 Big room -työskentely sakkaa
 AJR:n jäsenet käyvät vain kokouksissa – eivät tunne projektiaan
 Valmennus allianssi-/kaupalliseen malliin on ollut liian vähäistä
 Avainhenkilöiden hyvin erilaiset taustat (osaamiset, toimintatavat, yrityskulttuurit)
 Infran allianssimallin kopiointi ICT-hankkeeseen on ollut haastavaa (esim. tavoitekustannus, ata)
 Arjessa tiimeillä on erityyppistä tekemistä  haasteena tiimien välinen vuoropuhelu ja yhteisen 

kokonaiskuvan kirkastaminen
 Tilaajan ote aivan liian vähäinen (tilaajia vähän tai ei omilta kiireiltään ole mukana riittävästi 

hankkeessa) 
 Meillä on siihen valmis systeemi – ei tarvitse miettiä yhdessä





Ryhmätyö: Miksi emme valmenna riittävästi?
Haasteiden juurisyyt
• Jaetaan haasteet ja tulosteet pienryhmille
1. Juurisyyt tunnistetaan 5 x Miksi? –kysymyksillä
2. Määritetään korjaavia toimenpiteitä
• Yhteenveto
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Tiimin kehittämisen tavoitteet
Annika Brandt



Huipputiimi?

• Lyhyt yksilöpohdinta: Minkälainen on huipputiimi?
– Mistä tunnistaa huipputiimin?
– Minkälaista osaamista tiimi tarvitsee huippusuoritusta varten?
– Mitä huippuaineksia omasta projektitiimistä löytyy?



Miksi yhteistyötä?

• Yhteistyö ei ole itseisarvo, vaan väline
• Yhteistyötä tarvitaan työskentelyn tehokkaaseen organisointiin, 

vaativaan päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun sekä uusien 
ratkaisujen ideointiin ja testaamiseen

• Yhteistyön avulla rakennetaan luottamusta, motivaatiota ja 
jatkuvaa parantamista



Valmentaminen ja oppiminen – ennakointia vai 
kantapään kautta?
• Muutosmyönteinen yksilö
• Jatkuvasti parantava huipputiimi
• Oppiva organisaatio

• Kaikkeen ei voi varautua etukäteen, mutta tiimin kykyä vastata 
yllättäviin haasteisiin voi kehittää



IPT-huipputiimiksi kehittyminen
MATALA SUORITUSKYKY KORKEA SUORITUSKYKY

Ristiriitaiset intressit Yhteiset tavoitteet ja merkitykset
Motivaatio

Organisoimaton työskentely Selkeät roolit ja prosessit
Itsensä- ja oman työryhmän johtaminen

Vetäytyminen lokeroihin Proaktiivisuus ja omalta mukavuusalueelta poistuminen
Muiden alojen asiantuntijoilta oppiminen

Heikko ongelmanratkaisukyky Ratkaisujen ideointi ja vertaileminen
Osallistaminen ja psykologinen turvallisuus

Vastakkainasettelu ja syyttely Yhteinen vastuunkanto ja luottamus
Kyky reflektoida ja halu kehittyä

Vison: Allianssikyvykkyyden vertailuperusteet
Juuriharja Consulting: Huipputiimi



Tavoitteellinen kehittäminen

• Mitä kunkin yksilön tulee tehdä ja osata, että tiimi saavuttaisi 
tavoitteensa?

• Mitä tiimin pitää tehdä ja osata yhdessä, että tavoitteet 
saavutetaan?

Miten tälle luodaan edellytykset? 



Ryhmätyö projekteittain: 
Kohti huipputiimiä
• Mitä askeleita pitää ottaa nyt ja lähitulevaisuudessa?

– Minkälainen on tiimimme osaamisen tavoitetila?
– Mitä kykyjä tiimiltä tulisi löytyä puolen vuoden päästä?
– Millä toimenpiteillä käynnistämme tiimin kehittämisen?

• Kirjatkaa ideat tulosteelle, jonka saatte viedä mukananne









Hyvän allianssin piirteitä

Ei hyvä Hyvä

15.01.2018

 Organisaatio hierarkkinen

 Valta: perustuu asemaan

 Johtaminen reaktiivista
 Ei tavoitteita oppimiselle

 Asenteet ”perinteisiä” – muutosvastarintaa
 Muutosta on vaikea saada käyntiin ja 

ylläpitää

 Organisaatio matala, asiakkaisiin, yhteistyöhön 
ja verkostoon perustuva

 Valta: perustuu tietoon ja kokonaisuuden 
ymmärtämiseen 

 Johtaminen valtuuttamista
 Oppimisella tavoitteet: osaamisen 

kehittäminen, jatkuva parantaminen
 Asenteet joustavia ja mukautuvia
 Muutos on kestävällä pohjalla



IPT2-hankkeen tavoitteet 2017-19
Osaamispohjan laajentaminen
• Nykyisiltä tilaajilta ja palveluntuottajilta uusia 

osaajia 

• Uusia tilaajia ja palveluntuottajia 

• Uudenlaisia hankkeita  

Osaamisen syventäminen
• Hankesysteemin suunnittelu

• Markkinoiden haastaminen hankintavaiheessa 

• Arvon tuottaminen kehitysvaiheessa

• Tuottavuuden parantaminen toteutusvaiheessa

• Ihmisten ja toimintakulttuurin kehittäminen



Seuraavat työpajat

• Toteutusvaiheen työpaja to 19.9.
– Työpajan tavoitteena on kuvata integroitujen projektitoimitusten 

toteutusvaiheen tehtäviä sekä tunnistaa vaiheeseen liittyviä kehitystarpeita 
ja haasteita

– Kohderyhmänä erityisesti palveluallianssit, mutta muistakin hankkeista saa 
osallistua

– Pakilan palvelurakennukset -allianssin työpaja ke 9.10.

• Save the date: IPT2-loppuseminaari ti 19.11. Hilton Helsinki Strand
• Stay tuned: IPT3


