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Vaikka et ehkä näe meitä, olemme silti aina läsnä...

YRITYSESITTELY
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Pipelife on osa maailman johtavaa keraamisten

rakenneratkaisujen valmistajaa

WIENERBERGER YRITYSESITTELY

Runko Katto Julkisivu Maankate Putket

• Yhteensä n. 221 tehdasta 30 maassa

• Työntekijöitä n. 13 787
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Pipelife International GmbH lukuina

Nettomyynti 2014: 872 mEUR

Työntekijöitä (keskiarvo): 2.704

Tuotanto: 26 laitosta, Eurooppa ja USA

Myyntikonttorit: 26 maassa

Pääkonttori: Wien, Itävalta
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Net Sales Employees

Yksi Euroopan johtavista muoviputkien ja 

yhteiden valmistajista
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Pipelife Finland Oy

YRITYSESITTELY
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Pipelife Finland Oy (1.1.2000)

• Ryhmään kuuluvat: 

Pipelife Finland Oy

Pipelife Hafab Ab

Pipelife Eesti As

• Markkina-alueet: 

- Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä

• Markkina-asema: 1 - 3 

• Liikevaihto: 45 MEUR

• Henkilöstö: 135

• Tehtaat: Haaparanta, Ii, Utajärvi, Joensuu, 

Kaivotuotanto alihankintana (Okemo Oy, Loimaa) 

• Myyntitoimistot: Oulu, Vantaa
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Liiketoiminta-alueet

Kiinteistötekniikka

• HT-PVC- ja HT PP putket 

ja yhteet

• PEM-paineputket

• tekniset salaojaputket

• kiinteistön kuivatusjärjestelmät

Infra

• PVC-paineputket ja yhteet

• PEH-paineputket ja yhteet

• PVC-maaviemärit ja yhteet

• Pragma PP-maaviemäri

-putket  ja yhteet

• PEH ja PP-tarkastuskaivot

ja haarat

• sadevesijärjestelmät

– Tuplavahva

– Jenga Kierresaumaputki

• tekniset salaojaputket 

• hulevesien hallintajärjestelmät

Kaapelinsuojaus

• sähköasennusputket (JM, TAM, 

Topspeed)

• Putkijohdot (Powerflex)

• Sähkö- ja telesuojaputket, –kaaret ja 

kaapelikaivot

Teollisuusratkaisut

• kaivoksille ja teollisuuden rakentamiseen

• OEM- ja ODM-valmistus

Ympäristötuotteet

• haja-asutuksen jäteveden käsittely

• hiekan- ja öljynerottimet

• kiinteistökohtaiset hulevesien 

hallintajärjestelmät

http://www.pipelife.com/fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/Jatevesiratkaisut.php


KUMPPANINA PARAS

• Kolme tehdasta :
– Utajärvi 3000 tonnia

– Haaparanta 4000 tonnia

– Kaavi 3000 tonnia

– Kaikki toimivat ”omillaan” omista lähtökohdistaan

• Konsernijohtajan ajatukset :
– Kannattavan yrityksen minimikoko 12 000 tonnia

– Utajärvi on ”surkein tehdas minkä hän on koskaan nähnyt”

– ”Sulkekaa kaikki ja perustakaa uusi, iso tehdas etelä-Suomeen”

• Yrityksen kulttuuri
– Perustaja-omistaja TJ, vankka alan osaaminen

– ”ihmisillä on pää, jottei tarvitse kantaa hattua kädessä”

– Suuri epäluottamus  sisäisesti ja ulkoisesti

– ”Hajoita ja hallitse”

– Monia erillisiä kulttuureita ( ainakin 6 )

Tilanne 2001
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Tyytyväiset työntekijät
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Johto on helposti lähetyttävissä ja heille on helppo puhua 96 %

Täällä työntekijöille annetaan paljon vastuuta 96 %

Johto luottaa, että ihmiset tekevät parhaansa ilman jatkuvaa tarkkailua 98 %

Minulle annetaan riittävät resurssit työni tekemiseen 99 %

Johto tavoittelee työntekijöiden ehdotuksia ja antaa niistä palautetta 97 %

Ihmisiä rohkaistaan tasapainottamaan työ ja muut elämänalueensa 98 %

Työpanokseni on tärkeä 100 %

Olen ylpeä siitä, mitä saamme aikaan 97 %

Tänne on mieluisaa tulla töihin 99 %

Kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka 98 %
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2009 markkinat putosivat yli 20 %; Kriisivuosi Pipelifessa



Voittajan pelikirja



Motivaatio on voittajien polttoaine
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Tuloksellisuus = kyvykkyys x innostus
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Korkeampi Oma-aloitteisuus,  vastuullisuus,
kyvykkyys: itsenäisyys, rohkeus, luovuus

20-30 %

Peruskyvykkyys: Ahkeruus,  tunnollisuus,
kuuliaisuus,  uskollisuus,
tottelevaisuus,  passiivisuus,
myöntyväisyys, mukautuvuus

Motivaation

vaikutusalue

80-90 %

Lähde : Innotiimi



Pipelifen kulttuurin peruskivet

– Lupa kukoistaa

– Lupa luottaa

– Lupa uudistua

– Lupa onnistua

– Lupa epäonnistua

– Työnilo ja 
vastuuntunto

– Jokainen kantaa 
vastuun 
tekemisestään

– Yhdessä tekeminen 
on hauskaa. Ilo ja 
tieto ovat ainoat asiat 
jotka lisääntyvät 
jakamalla



Riittävä toimeentulo Tekemistä arvostetaan

Hyvin tehty työ antaa energiaa 
ja inspiroi uusiin ideoihin ja 

haasteisiin

On hauskaa !

Sopivasti haasteita

“Kyllä mekin vielä joku päivä”

… jossa täyttyvät Ihmisen perusodotukset työelämältä



Motivointi vs. motivoituminen

... sensijaan …

Ihmistä ei voi motivoida
Pitäisi kai, 

mutta kun…



Motivointi vs. motivoituminen

Voidaan luoda ympäristö, jossa

ihminen voi inspiroitua/motivoitua

Terve! 

Täällä kunto nousee ja 

kilot rapisee, ja meillä on 

mukavaa

Yhteistyössä 

on potkua

Luovuus syntyy inspiraatiosta.



Motivaatiosta sanottua

Jurgen Klopp / Borussia Dortmund

” Motivaatio on innostuksen heräämistä tehtävää kohtaan ”



Motivoituminen



Miksi kannattaa innostua ?- Synnytettävä halu



Menestystekijä = Yksilö vastuunkantajaksi

Viedään päätöksenteko sinne missä tekeminenkin on ja ”paloitellaan elefantti” 

sen kokoisiksi tekemisiksi, että ymmärrystä, energiaa ja osaamista löytyy ja/tai 

halutaan oppia ( yksilö/tiimit/yksikkö )

” Mikä on se osa liiketoiminnassa, josta yrityksen 

johdossa voidaan päättää, mutta jota ne, 

jotka vastaavat toiminnasta eivät 

osaisi päättää ihan yhtä hyvin ja paljon nopeammin, 

jos heillä olisi samat tiedot kuin johdolla ? ”

- Ranskalaisen suuryhtiön pääjohtaja 1930-luvulla hallituksen kokouksessa -

YKSILÖ TEKEE ITSE OMAA TYÖTÄÄN KOSKEVAT PÄÄTÖKSET



Communicare – Tiedonkulku avainasemassa 



Ihmisen suhde muutokseen
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Halu muuttua syntyy itsekkäistä syistä

Ihminen hahmottaa maailmaa itsensä kautta



Yksilön vastuunkanto itsestään
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Onnistumisen edellytykset :

1. Otettava 100 % vastuu tekemisistään

2. Halukas irtisanoutumaan menneisyydestä

3. Huomisesta on oltava kiinnostava lupaus



Tarvitaan usko, että voi vaikuttaa

TOTEUTUS

valta

VÄLITÖN valta

LOPULLINEN valta

PÄÄTÖS

valtaYlin johto

Keskijohto

Työntekijät

Muut toimijat
( Asiakkaat, kilpailijat, yhteiskunta,

ei-asiakkaat, jne. )

Mitä ?

Milloin ?
- voi esim. siirtää strategisia tekoja kiireellisten asioiden vuoksi

Miten ?
- intensiteetti, sitoutuminen, auttava vs. arvioiva

Miksi ?
- kaikelle on löydyttävä maksaja

- ainutlaatuinen arvolupaus
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Pipelifen oivallustoiminta – Tapa vaikuttaa
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”Voit tehdä oivalluksen, vaikka et 

tietäisi paremmasta”

Idea

Aloite

Innovaatio

Oivallus
= tulla tietoiseksi 

jostakin

RAKKAAN LAPSEN MONTA NIMEÄ…
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Innovaatio   = 

Oivallus = pienet ideat, jotka parantavat 
työn tekemistä, työympäristöä tai työilmapiiriä
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• Osallistuminen tehty mahdollisimman helpoksi

Käytännön toimet
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Oivallusten luokittelu 2014 

Tehostaa/helpottaa työtä
32 %

Parantaa laatua
10 %

Parantaa 
työturvallisuutta/työterveyttä

10 %

Parantaa tiedotusta
8 %

Lisää kapasiteettia 
tai tehokkuutta…

Säästää
7 %

5S
7 %

Parantaa imagoa
7 %

Tehostaa myyntiä
3 %

Parantaa 
työilmapiiriä, LifeFit

3 %

Jokin muu
3 %

Säästää 
energiaa

2 %

Uusi tuote
1 %



Oivallusten lajittelu 2013
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KUMPPANINA PARAS OIVALLUSMÄÄRÄT

2014  =

9946

581

549

545

334

0 200 400 600 800

OTHERS

FII+FIJ

SEA

FIU

Oivallusmäärät 2014

Kautta aikojen 2006 >
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7.3.2014

PALAUTE OIVALLUKSESTA!



Kommunikaatio on osa palautetta – ja taitolaji
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• Aloitimme systemaattisen asiakaspalautteiden keräämisen vuonna 2011.

• Luokittelemme asiakaspalautteet kuuteen ryhmään:

• myynti

• markkinointi

• palvelu

• tuote

• tuotanto

• logistiikka

• Jokainen asiakaspalaute käsitellään tuotantopalaverissa viikoittain. 

Palaveriin osallistuu tehtaanjohtajat, tuotannonsuunnittelijat, logistiikka ja 

asiakaspalvelu. Lisäksi muistio lähetetään myös toimitusjohtajalle, myynnille 

ja taloushallinnolle. Myyntiä koskevat palautteet käsitellään kuukausittain 

myynnin palavereissa.

Asiakaspalautteet Pipelifellä



Esimerkki asiakaspalautteista
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Sanna

Janne Leskisenoja, Onninen 

Jkylä

Pitääkö PIL osat aina valaa betoniin? En ole tiennyt tätä ja 

myynyt näitä aika paljon. Voisitteko laittaa huomautuksen 

hinnastoonne. ->seuraavaan painettuuun hinnastoon PIL-osien

kohdalle  teksti: lohkohitsatut yhteet on aina valettava betoniin, 

kun kyseessä on paineellinen putkisto. 

Markku

Varpaisjärven ms, 

asentaja x

"Maakylä-Läyliäinen työmaalle toimitettu 160mm PEH 

(autokeloilla toimitettu) saisi olla mieluummin pyöreää. Putki ollut 

välillä todella soikeaa, mikä häirinnyt liitosten tekoa. On sen 

kanssa kuitenkin pärjäilty."

Johanna VOT / Onninen hyvinkää

Transpoint hajottanut toimituserän.toimittanut lavat erikseen 

ilman papereita. Työllistänyt vast.ott.henkilöitä: Reklaamaatio

työstä, varaston läpikäynti. lavaa melkein mahdoton kohdistaa 

isolla tukkurilla mihinkään kun ei ole papereita matkassa

Mia Tapani Kärkkäinen Onninen

Kiitti Miaa erinomaisista matkajärjestelyistä asiakasmatkan 

suhteen. ”Täytyy vaan todeta, että olet kyllä hoitanut tähän 

matkaan liittyvät järjestelyt loistavan esimerkillisesti.

Jos näillä eväillä ei matkat onnistu, niin sitten voi kyllä katsoa 

itse kukin peiliin.”

Harri L.

Myymälävastaava Juha 

Pitkäranta / Elektroskandia 

Vantaan noutopiste

Onko mahdollista saada TAM 25:sta ja TAM 32:sta topspeedinä? 

YIT:n asuntotuotannosta oli tullut tämänlaista kysymystä. Kehui 

muutenkin Topspeedin olevan erittäin suosittu ja toimiva tuote.
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Palaute

• Kerätään aktiivisesti

• Saa antaa kaikkialla: F2F, Webex

Prosessi: 

• Palautteeseen saa vastata vain

KIITOS

• Johtamiskeskustelut

• Kollega-arviointi

• Toimipaikka, tiimikohtaisesti

• Kokouksissa

• Tuotantopalaveri  muille 

toiminnoille

• Palaveripalaute  palaverien 

kehittäminen
7.3.2014
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Palaute

Vuoden palkittavat: 

• Työntekijä

• Esimies

• Johtaja

• Tsemppari

• Oivaltaja

• Työkaveri

• Maineteko

• Majakka

• Laatutiimin laatupalkinto

7.3.2014
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Emokuvioihin perustuva mittaus

kerran kuukaudessa

Prosessi: 

• Sähköpostitiedotus mittauksesta

• Vastaukset verkossa ja iPadilla

Tulosten käsittely

• Tiedotus sähköpostilla kaikille

• Tiedotusnäyttötaulut

• Keskustelu News Flashissä

• Toimipaikan kokoukset

• Toimarin kommentointi

Fiilismittaus
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News Flash

• Kuukausittainen yhtiön ja toimipaikkojen 

ajankohtaisia asioita käsittelevä 

tiedotelehti

• Toimarin osuus

• Toimipaikkojen ajankohtaiset asiat

• Henkilöstöuutiset

• Työhyvinvointi

• Oivallukset

• Pipelifen TORI

• Tapahtumakalenteri

Tiedottaminen
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Tiedottaminen/toimipaikat Ilmoitustaulut: 

Perinteinen paperi-ilmoitustaulu

• Oivallukset

• Toimarin kirjeet

• Tiedotteet

• Toimipaikkojen tiedotettavaa

Näyttötaulut: 

• Etäohjattavat toimipaikkakohtaiset 

näyttötaulut

• Ajankohtaiset tiedotettavat pyörivät

non-stoppina

• Toimipaikan tiedotusvastaavan 

hallussa
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Kahvihuone Padit – Sisältö

STOP-kortti

Pipelife Fiilismittaus

Pipelife verkkosivut

Safari verkkoselain
• Tällä internettiin

Oivalluslomake



Tavoitteiden jalkautus ja toteutus
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2 päiväinen Leadership tammikuussa

Toimipaikkakohtaiset kerran vuodessa

Rukan Workshopit keväisin

Tiimien tapaamiset
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Suunnitelmat ovat yhdentekeviä, mutta 
Suunnitteleminen on elintärkeätä

Good (business) planners plan for the expected 
and are prepared for the unexpected.

- Eisenhower-

“Tänne kai jäätiin.”

“Tuolla on 
toinen tie.”

- Eisenhower -



Ympäristö on täynnä yllätyksiä – säilytä joustavuus
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Tulevaisuuden ratkaisut
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