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LAADUNVALVONTAPISTEET  
NOUSIVAT   
          YLI 60%

”KÄYTTÖKATE NOUSI 7%, 
EUROMÄÄRÄISESTI SE TARKOITTAA NOIN  

30% TULOSPARANNUSTA”



Tapiolan Lämpö on isännöinti-, asiantuntija-,  
huolto- ja kuljetuspalveluita tarjoava yritys.  
Asiakkaitamme ovat pääkaupunkiseudun  
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. Tapiolalaiset 
taloyhtiöt perustivat Tapiolan Lämmön vuonna  
1956 omiin tarpeisiinsa. Asukkaat halusi-
vat hyvää ja paikallista kiinteistönhoitoa.  
Toteutamme ylpeänä samaa tehtävää edelleen 
– huolehdimme, että asiakkaidemme asunnot 
ja ympäristö ovat kunnossa, viihtyisiä ja hyvä 
sijoitus.

TOIMINTAMALLIN TÄYSKÄÄNNÖS

Tapiolan Lämpö ja Trainers’ House aloittivat yhteistyön 
syksyllä 2013, tavoitteenaan varmistaa Tapiolan Lämmön 
tavoitteiden mukainen kasvu ja kannattavuus. ”Halusimme  
kääntää johtamismallin ylösalaisin: ylhäältä annettujen 
työtehtävien sijaan halusimme työntekijöidemme ottavan 
enemmän itse vastuuta omasta työstään ja kehittävän 
omaa työnkuvaansa ja Tapiolan Lämmön palvelutarjontaa  
eteenpäin”, Tapiolan Lämmön huoltoliiketoiminnan liike- 
toimintajohtaja Antti Nevalainen kertoo. ”Olin tehnyt  

paljon töitä johtamiskulttuurimme kanssa ja luonut meille  
kysymyksillä johtamisen filosofiaa. Halusin Trainers’  
Houselta apua operaation  systemaattiseen jalkautuk-
seen.”

SYSTEMAATTINEN MUUTOKSEN TUKI

Työ aloitettiin selvittämällä huoltoliiketoiminnan ja esi-
miestyön nykytekemisen taso sekä muutosta vaikeutta-
vat ja tukevat toimintatavat ja asenteet. Tulokset käytiin 
läpi johdon kanssa ja sovittiin tärkeimmästä esimiesten 
tekemisestä, joka vaikuttaisi liiketoimintatuloksen para-
nemiseen.

Johto ja esimiehet valmentautuivat säännöllisesti  
ihmisten ja tekemisen uudenlaiseen johtamiseen. Valmen-
nuksissa tuotiin konkreettisia työkaluja esimiestyöhön ja  
uuden tekemisen jalkauttamiseen. Esimiehet pääsivät itse 
vaikuttamaan viikkotason johtamistekemiseen ja edessä  
olevan muutoksen läpivientiin. Kuukausittaisissa War  
Roomeissa keskityttiin muutoksen läpiviennissä eteen  
tulleiden haasteiden ratkaisemiseen, kuten vaikeiden  
palautekeskusteluiden käymiseen.

”Seurasimme avaintekemisen toteutumista Pulssi 
-muutoksenjohtamisjärjestelmän avulla ja se toi tarvittavaa  

systematiikkaa muutoksen tueksi. Yhteistyön rinnalla hain 
sytykkeitä omaan ajatteluuni Trainers’ Housen Johtajan 
Polku -valmennusohjelmasta, joka oli ehkä yksi hienoim- 
mista oppimiskokemuksistani tähän asti.”

 TODENNETTAVAT TULOKSET 

”Tulokset puhuvat aina  puolestaan! Yhteistyön aikana 
käyttökate nousi 7 %. Euromääräisesti se tarkoittaa noin 
30 % tulosparannusta. Ja jotain kertoo sekin, että suurim-
man asiakkuutemme omat laadunvalvontapisteet nousivat 
samaan aikaan  yli 60 %”, Nevalainen kertoo.

”On ollut ilo seurata, kun työntekijöidemme ammattitaito  
ja kunnioitus omaa työtään kohtaan on noussut. Kaikki  
kehittävät jatkuvasti omaa työtään ja palvelevat asiakkai- 
tamme entistä paremmin. Kehitimme yhteisen tarinan, 
jota me nyt pääsemme yhdessä kertomaan eteenpäin”, 
Nevalainen hehkuttaa. ”Lisäksi otamme jokainen vastaan 
palautetta entistä herkemmin ja sitä kautta kehitymme 
jatkuvasti.” 

”Kukaan ei näe omia virheitään. Siksi jokaisen tulisi aika 
ajoin käyttää ulkopuolista sparrausta. Kirjoitan parhaillani 
kirjaa kokemuksistani ja johtamisfilosofiastani. Lukekaa 
sieltä lisää!”
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