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Sito tarjoaa infran, liikenteen ja ympäristön 
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja. Yritys 
on jo yli kymmenen vuoden ajan kasvanut 
kovalla vauhdilla, ja henkilöstön kasvu 90:stä 
neljään sataan on merkinnyt isoja muutoksia. 
Työntekijöiden taustakoulutus on monipuo-
listunut, naisten osuus on noussut puoleen, 
ja henkilöstön keski-ikä on laskenut. Kas-
vuun liittyviä kehityskynnyksiä on ylitetty 
mm. systemaattisella johtamisen, järjestelmi-
en ja toimialajaon kehittämisellä sekä uusilla 
tehtävillä ja toimenkuvilla.  Onnistumisesta 
kertoo erittäin hyvällä tasolla oleva henkilös-
tötyytyväisyys. Sito haluaakin olla infra-alan 
paras työnantaja, ja johtamisen kehittäminen 
on strateginen kehitysalue. Osana sitä Sito 
järjesti esimiehilleen mittavan coaching-
ohjelman, jossa 45 esimiestä osallistui noin 
vuoden kestäneeseen valmennusprosessiin. 
Valmentajina toimi neljä kokenutta agens-
silaista. Coaching perustui osallistujien 
valitsemiin aitoihin johtamistilanteisiin. Pro-
sessissa opittu tapa käydä läpi johtamiseen 
liittyviä kysymyksiä on jatkunut johtoryhmä-
työskentelyn hyväksi todettuna käytäntönä.

ESIMIES-
VALMENNUKSEN 

PARHAAT 
TOIMINTAMALLIT 

TARTTUIVAT 
VAATTEISIIN



AGENSSI on perustettu vuonna 1994. Liiketoimintamme kehittyessä 
olemme keskittyneet johtamisen, esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 
kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti keskisuuret yritykset ja 
julkiset organisaatiot eri toimialoilta. Yhä useammin työskentelemme 
myös suurten kansainvälisten yritysten kumppanina.
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Valmennettavat esittelivät 
konkreettisia johtamisen 

haasteita ja arjen tilanteita

1,5 tunnin mittaiset 
coaching-tapaamiset 

vuoden aikana
45 esimiehen 

coaching 
kahdeksassa 

ryhmässä

Sito on infra-alan ja tietotekniikan palveluyritys, jonka palvelut kattavat 
infran koko suunnitteluketjun sekä rakennuttamisen ja ylläpidon konsul-
toinnin. Asiakkaidemme palveluksessa on lähes 400 asiantuntijaa. Hyvästä 
paras -visiomme kulminoituu kolmeen strategiseen tavoitteeseen: paras 
työpaikka, osaavin toimittajaja kannattavin yritys.

”Todella onnistunutta ja 
strukturoitua työskentelyä. Se oli 
kuin terapiaa.” Sakari Grönlund, 
toimialajohtaja

Jatkoa ajatellen valmiudet ratkoa erilai-
sia johtamistilanteita paranivat huomatta-
vasti. Esimiehet saivat lisää rohkeutta joh-
tamiseensa. Puurunen huomasi myös, että 
esimiehet, jotka ovat omalla alallaan  vahvo-
ja asiantuntijoita,  kokivat ahaa-elämyksen 

johtamisesta. He huomasivat, 
että kaikkiin tilanteisiin ei 

ehkä löydykään valmista 
ratkaisumallia, mutta  
että paneutumalla ja 
maalaisjärkeä käyttämäl-
lä monista inhimillisesti 

monisyisistäkin tilanteis-
ta selviää. Niinikään osallis-

tujat huomasivat, etteivät ole 

yksin haasteidensa kanssa.  Esimieskollega 
oli ehkä aiemmin ratkonut samankaltaista 
tilannetta ja oppinut siitä. Onnistumisten 
jakaminen ja keskinäinen sparraus olivat  
tärkeitä oppeja. 

Agenssi toimii jatkossakin Siton kump-
panina johtamisen kehittämisessä.  Käytän-
nössä se voi olla tiimien tai johtoryhmien 
kehittämistä, konsultaatiotapaamisia tai 
yksilöcoachingia.  Kun esimies voi jatkaa 
yhteistyötä jo tutuksi tulleen agenssilai-
sen kanssa, päästään tuloksiin nopeasti ja 
tehokkaasti.

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet kek-
sittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan 
omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä 
asioita. Saimme konkreettisia ratkai-
sumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” 
Tapio Puurunen, toimitusjohtaja

Sito-utuminen johtamisen 
kehittämiseen

Sitossa johtamisen kehittäminen on osa 
jatkuvaa henkilöstötyötä,  ja sitä tehdään, 
vaikka johtamisessa ei varsi-
naisia ongelmia olisikaan 
havaittu. Yrityksessä 
pyritään tarjoamaan 
erilaisia, vaihtoehtoi-
sia urapolkuja, jotta 
työntekijöillä olisi 
monta tietä edetä. Täl-
lä lailla esimiestoimin-
taan saadaan siitä aidosti 

kiinnostuneet. Esimieskunta on hetero-
geeninen, ja joukossa on nuoria, tuoreita 
esimiehiä, erittäin kokeneita ja myös talon 
ulkopuolelta tulleita. Niinpä yksi 
esimiesvalmennuksen tavoite 
on ollut porukan yhteen 
hitsaaminen ja toisilta 
oppiminen.

Agenssin toteutta-
maan vuoden kestänee-
seen coaching-prosessiin 
osallistui 45 esimiestä. 
Valmennusryhmät, joita oli 

kahdeksan, ovat myös ”tosielämäs-
sä” toimialojen tai alueiden 
johtoryhmiä.  Coaching-
tapaamisia järjestettiin 
kahdeksan. Kuhunkin 

tapahtumaan yksi ryhmän 
jäsenistä valmisteli omakoh-

taisen johtamistilanteen valmen-
nuksen aiheeksi. Käsitellyt asiat olivat 
siis konkreettisia arjen tilanteita, jolloin 
saatu hyöty oli kaksijakoinen. Esittelijä sai 
tilanteeseensa työkalut ja ratkaisumalleja, 
ja kaikki oppivat aiheesta vastaisen varalle 
myös toisiltaan.

 
Asiantuntijajohtajan ahaa-elämys

Valmennusprosessin aikana organisaati-
ossa nousi esiin monenlaisia johtamiseen 
liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöpäällikkö 

Tellervo  Aaltonen kertoo, että esimiehet 
rohkaistuivat ottamaan käsiteltävik-

si asioita, jotka olivat saattaneet 
muhia pitkäänkin. Coaching antoi 
eväät selvittää ennen hankalalta 
tuntuneita tilanteita. ”Arvioin, että 

saimme ratkaisumallin n. 80%:in 
käsitellyistä tilanteista”, sanoo yhtiön 

varatoimitusjohtaja Tapio Puurunen.

”Esimiesten valmiudet ratkaista han-
kaliakin tilanteita ovat nyt paremmat, 
kun muistijälki onnistumisesta on 
olemassa.” Tellervo Aaltonen, 

henkilöstöpäällikkö


