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Syventävä työpaja 3.4.2019:
Alihankintojen integrointi tahtituotantoon

Tavoitteena tahtituotanto

Sisältö
•
•
•
•
•
•

Integroinnin tavoitteet
Integrointisuunnitelma
Urakkakeskustelujen ja –neuvottelujen tavoitteet
Yhteistoimintavaatimukset alihankkijalle
Sopimusmalli ja kaupallisen mallin periaatteet
Riksit ja mahdollisuudet

Integroinnin tavoitteet
▪ Varmistaa hankkeen toteuttaminen tavoitteiden mukaisessa aikataulussa, laadussa ja kustannuksissa.
▪ Saada alihankkijat tietoiseksi hankkeen sisällöstä ja ymmärtämään allianssin toimintamalli ja
tavoitteet.
▪ Sitouttaa alihankkijat ja niiden hankkeessa työskentelevät työntekijät tilaajan tavoitteisiin, allianssin
avaintulosalueisiin.
▪ Saada alihankkijan ja sen työntekijöiden kokemus- ja kustannustieto sekä innovointi- ja
työnsuunnittelutaito
▪ kehittämään suunnitteluratkaisuja / -vaihtoehtoja teknisen hinnan ja riksivarauksen
pienentämiseksi.
▪ poistamaan hukkaa ja parantamaan jatkuvasti tuotantosuunnitelmaa.
▪ Sopia yhdessä urakointia koskeva sopimus ja kaupallinen malli, jotka edistävät hankkeen aikataululle,
laadulle ja kustannuksille asetettuja tavoitteita.
▪ Löytää pitempiaikaisia tuotantokumppaneita.

Integrointi viimeiseen työn tekijään
Tavoitteena

Ydintiimi muodostaa
allianssin

▪ laajentaa integrointia käsittämään keskeiset
suunnittelijat, aliurakoitsijat ja toimittajat
→ integrointia edistävät sopimusmallit, kannusteet
ja työnjohdon sitouttaminen

Ihannetila
▪ integrointi on ulotettu ”viimeiseen työn tekijään”
→ kaikki allianssille töitä tekevät suunnittelutoimistot,
aliurakoitsijat ja toimittajat ja niiden työn tekijät on
integroitu allianssin tavoitteisiin ja
toimintaperiaatteisiin:
• tuottamaan arvoa asiakkaalle, vähentämään
hukkaa
• parantamaan tuotantosysteemiä.

Aliurakoitsija
Aliurakoitsija
Toimittaja

Suunn.tsto A

Toimittaja A

Aliurakoitsija

S
T

Aliurakoitsija

Keskeiset suunnittelijat /
aliurakoitsijat / toimittajat
integroidaan IPT:seen /
allianssiin yhteisillä
sopimus- ja
kannustinperiaatteilla

R

Aliurakoitsija B

Aliurakoitsija A
Aliurakoitsija
Suunn.tsto
Toimittaja

Osa suunnittelijoista /
aliurakoitsijoista / toimittajista
/ perinteisillä sopimuksilla
▪ voidaan käyttää
kannustimia

Integrointisuunnitelma ja alihankinnat
Tavoite: Alihankintojen kytkentä tahtituotantosuunnitelmaan

Alustava

Tuotantosuunnitelma
▪
▪
▪
▪
▪

Tavoitteet
Tahtialueet
Tahtiaika
Vaunut
Suunnittelukuormat ja
resurssointi
▪ Puskurit

Työpaja 1
▪ Tavoitteet
▪ Integroitavat aliurakat ja
materiaali-toimitukset
▪ Yhteistoiminta
- tuotantosuunnitelma
- alihankintaketjut
- päivittäisjohtaminen
- esivalmistusaste
- logistiikka
▪ Urakkakeskustelujen
tavoitteet, ohjelma ja
aineisto

Työpaja 2
▪ Markkinakartoitus →
muutokset työpajan 1
tuloksiin
▪ Sopimusmallit
▪ Kaupalliset mallit
▪ Hankinta-menettelyjen
suunnittelu
▪ Keskustelu Korista II –
miten toimitaan

Markkinakartoitus
Urakkakeskustelut

Integrointisuunnitelma
▪ Tavoitteet
▪ Integroitavat
alihankinnat
▪ Sopimusmallit
▪ Kaupalliset mallit
▪ Hankintamenettelyt
▪ Yhteistoiminta

Hankinnat

Urakkakeskustelujen ja –
neuvottelujen ohjelma
Keskustelu on luonteeltaan vapaamuotoinen
(ei muodollinen), avoin ja vuorovaikutteinen.
Keskustelusta ei tehdä pöytäkirjaa/muistiota.
▪ Avaus
▪ Hankkeen, sen tavoitteiden ja
toteutusmuodon esittely
▪ Hankinnan sisältö ja mitä teiltä
odotamme?
▪ Tahtituotantosuunnitelma
▪ Vaatimukset urakoitsijalle
▪ Sopimusmalli ja kaupallisen mallin
periaatteet
▪ Alihankkijan riksit ja mahdollisuudet
▪ Tarjoajan näkemyksiä / ehdotuksia
▪ Miten edetään?
▪ Keskustelu/neuvottelu päättyy

Tavoitteet
• Informoida hanke, sen tavoitteet ja toteutusmuoto sekä
hankkeen tämän hetkinen tilanne
• Antaa käsitys
▪ tehtäväkokonaisuudesta (laajuus ja kustannusarvio), johon
urakoitsijalta pyydetään tarjousta
▪ allianssin odotuksista urakoitsijalta koskien suunnitelmien
kehittämistä ja tahtituotannon toteuttamista
▪ allianssin asettamista vaatimuksista koskien urakoitsijaa,
työnjohtoa ja työntekijöitä

• Keskustelussa esitellä sopimusmalli ja kaupallisen mallin
periaatteet, urakoitsijan riksit ja mahdollisuudet hankkeessa
• Neuvotteluissa sovitaan sopimusmalli ja kaupallisen mallin
periaatteet
• Kertoa, miten hankinnassa edetään

Yhteistoimintavaatimukset alihankkijalle
▪ Urakoitsijoiden tulee hyväksyä ja ymmärtää
▪

hankkeen toteuttamista ohjaavat tilaajan tavoitteet ja niistä johdetut allianssin tavoitekustannus ja avaintulosalueet ja niitä koskevat
aikataulua, laatua ja työturvallisuutta koskevat tavoitteet.

▪ Urakoitsijan tulee sitoutua
▪
▪
▪

yhdessä tehtyyn tuotantosuunnitelmaan/tahtituotantoon, sen tavoitteisiin, tahtialueisiin, tahtiaikaan, töiden massoitteluun ja vaunujen
resursointiin,
hankkimaan työntekijät tuotantosuunnitelman toteuttamiseksi ja
noudattamaan tahtituotannon päivittäisiä johtamiskäytäntöjä.

▪ Urakoitsija ja sen hankkimat työntekijät sitoutuvat käyttämään kaiken kokemus- ja kustannustietonsa, innovaatio- ja
työnsuunnittelutaitonsa
▪
▪

kehittämään suunnitteluratkaisuja / -vaihtoehtoja teknisen hinnan ja riksivarauksen pienentämiseksi.
poistamaan hukkaa ja parantamaan jatkuvasti tuotantosuunnitelmaa.

▪ Urakoitsijan tulee sitoutua yhdessä tehtyyn kumppanuussopimukseen ja sen kaupalliseen malliin, jotka perustuvat
tuotantosuunnitelmaan ja onnistumiseen sen toteuttamisessa.
▪ Kumppanuussopimuksen toimintamallina on avoimuus
▪

kustannuksissa, suunnitelmakehityksessä, resurssien suunnittelussa ja urakoitsijan toiminnan vaikutuksissa muiden osapuolten toimintaan.

Sopimusmalli – YSE-pohjainen
YSE-pohjainen ”transaktionaalinen sopimus”
▪ Keskittyy pääasiassa työstä saatavaan rahalliseen korvaukseen tehtyä työtä vastaan
▪ Transaktionaalisen sopimuksen ehdot ovat Rousseaun (1995, 91) mukaan tyypillisesti seuraavat:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tehtävät ja vastuualueet määritelty tarkasti sopimuksessa (ja ainoastaan ne myös suoritetaan)
Määritelty ajanjakso sopimukselle
Kolmannen osapuolen helposti ymmärrettävissä olevat, yksiselitteiset ehdot työnteolle
Vähäinen joustavuus
Olemassa olevien taitojen hyödyntäminen, ei itsensä kehittämistä
Tiettyjen taloudellisten ehtojen toteutuminen työnteon kannustimena (urakkasopimukset)
Rajoitettu sitoutuminen työhön/sopimukseen
Alhainen emotionaalinen kiintymys organisaatioon

Sopimusmalli - kumppanuus
Allianssipohjainen kumppanuussopimus
▪ Keskittyy yhdistämään osapuolten liiketoiminnalliset ja organisationaliset sidokset
▪ Kumppanuussopimuksen ulottuvuudet ovat Jukka Vesalaisen (2002) mukaan seuraavat:
Liiketoiminnalliset
▪ Kumppanuudessa osapuolilla on yhteiset liiketoiminnalliset tavoitteet ja yhteinen toteutussuunnitelma
▪ Win win –periaatteeseen perustuva yhteinen kaupallinen malli
▪ Sovittu riskien ja mahdollisuuksien jakamisesta
Organisatoriset
▪ Kumppanuutta johdetaan yhteisellä organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä sekä yhteisillä prosesseilla
▪ Osapuolet sitoutuvat toimimaan yhteisen edun mukaisesti
▪ Pitkäaikaisuus
▪ Oppiminen – jatkuva parantaminen
▪ Avoimuus, vuorovaikutus, luottamus

Sopimusvaihtoehdot
Kumppanuussopimus

• Aliurakkasopimus
• Sopimusehdot: YSE

Sopimusehdot: Allianssi

• Poikkeamat YSE:stä sopimuksen liitteeksi
• (Liitteet tarkennetaan yhdessä)

Sopimuksen liitteeksi
(Liitteet tarkennetaan yhdessä)

▪ Kaupalliset ehdot (korvattavat kustannukset, palkkio, kannustinjärjestelmä, maksuperusteet)
▪ Tuotantosuunnitelma (tahtialueet, tahtiaika, töiden suunta, vaunujen massoittelu ja resursointi (sis.
vararesurssit), aikapuskurit)
▪ Tuotannon päivittäisen johtamisen käytännöt
▪ Takuu 5-vuotta
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Kaupallinen malli
YSE-pohjainen ”transaktionaalinen sopimus”
▪ Ansainta perustuu sopimuksen mukaisista työ- tai palvelusuoritteista
maksamiseen. Sanktiot viivästymisistä ja laatupoikkeamista.

Allianssipohjainen kumppanuussopimus
▪ Ansainta perustuu yhdessä sovittujen tavoitteiden toteuttamiseen. Tavoitteissa
onnistumisesta (ylittämisestä) bonus, epäonnistumisesta sanktio.

Kaupallisen mallin periaatteet
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Aliurakoitsijan ansaintaperiaate
Ansainta perustuu yhdessä sovittuihin:
▪ tahtialueisiin, työsuuntiin ja tahtiaikaan – huomioitava suunnittelijat ja heidän kanssaan sovitut suunnitteluerät ja niiden
tahdistus
▪ vaunujen tehtäviin ja niiden resursointiin – huomioitava korvaavat vararesurssit
▪ tuotannon ohjaukseen ja päivittäisen johtamisen käytäntöihin
▪ tasapainotus- ja kiinniottamismekanismeihin
▪ jatkuvaan parantamiseen

Aliurakoitsijalle maksetaan
▪ 100 %:sti valmiista tahdista (suoritus + palkkio) – EI SUORITUSYKSIKÖISTÄ
▪ bonusta, jos kustannukset alittavat tavoitteeksi asetetut kustannukset ja työ on laadullisesti priimaa
▪ lisäbonus jatkuvasta parantamisesta

Erikseen sovittava korvaus
▪ tuotannon suunnittelutehtävistä
▪ osallistumisesta kehittämään suunnitteluratkaisuja / -vaihtoehtoja teknisen hinnan ja riksivarauksen pienentämiseksi

Riskit ja mahdollisuudet
Aliurakoitsijan riskit
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vaunun resursointivirhe – miten menetellään?
Laatuvirheen korjaaminen – aiheuttaa lisäkustannuksia
Kiinniottomekanismi voi johtaa tahtialueen kustannusten nousuun
Vararesurssit sisältyvät tahdin ”hintaan”
Kuka vastaa, kun logistiikka pettää?
…
Pitää käsitellä avoimesti, kun yhdessä tarkennetaan tuotantosuunnitelmaa

Aliurakoitsijan max riski
▪ Suuruus? (suhteessa palkkioon)

Aliurakoitsijan mahdollisuudet
▪ Allianssi onnistuu ylittämään tavoitteensa (päästään alle kustannusten, laatu, aikataulu), niin aliurakoitsijalle
maksetaan bonusta
▪ Jatkuvasta parantamisesta → tavoitteiden ylittyminen kasvaa suunnitellusta → lisäbonus
▪ Mahdollisuutena pitkäaikainen kumppanuus

Tilaajan budjetti – hankkeeseen osoitettu määräraha
Bonuspooli

Tilaajan riskivaraus
▪ Laajuusmuutoksiin
▪ Tavoitekustannuksen
ylitykseen
▪ hankintoihin

Riskien hallinta
Tilaaja – Allianssi - Aliurakka
Allianssin tavoitekustannus

Palkkiot
Käytettävissä
allianssin tavoitekustannukseen
Kehitysvaihe
Toteutusvaihe
Jälkivastuuaika

Riksivaraus

Tekninen hinta
Hankkeen johto ja
hallinto
Työ
Hankinnat

Allianssin riskivaraus sisältää:
• Rahavarauksen aliurakan
bonusten maksamiseen
• Aliurakasta allianssin vastuulle
sovitut riksit (esim. logistiikan
pettäminen)
• Hankkeen muihin riskeihin tehty
riksivaraus
Riskivaraus sovittu yhdessä tilaajan
kanssa
Aliurakan
Päätoteuttajan max riski = palkkio

tavoitekustannus
Aliurakan riskivaraus sisältää:
• Vaunun suorite- ja resursointivirheet
• Vararesurssit
• Laatuvirheiden korjaaminen
• Kiinniottomekanismit
• …
Riskivaraus sovitaan yhdessä
Aliurakoitsijan max riski x% palkkiosta

Suuntaa antava, ei mittakaavassa
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Antti kiittää

