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Arviointi

Kehitystyöpajat 

Allianssikyvykkyys Hankkeen tavoitteet

Tarjoajan toimintaa määrittää hänen 
oma ymmärryksensä tilaajan 
laatimista asiakirjoista (tavoitteet, 
arviointiperusteet, tehtävänannot…)



Oma tausta

• Psykologian koulutusohjelmasta allianssikyvykkyyden 
asiantuntija-arvioijaksi ja Big Room -toiminnan kehittäjäksi 

• Tutkimustyötä allianssihankkeissa tarvittavasta osaamisesta 
ja kehitystyöpajojen onnistumisesta

– ”Allianssin tarjoaminen on koko ryhmälle kehittymisen paikka.”

– ”Projektipäällikkö on vain niin hyvä kuin hänen tiiminsä.”

– ”Kehitystyöpajoissa on arvioitu oikeita asioita.” 



Allianssikyvykkyys ja sen arviointi

• Miten allianssi reagoi moniulotteisiin ja ennakoimattomiin 
haasteisiin? 

• Miten allianssi tuottaa arvoa rahalle ja toimii hankkeen parhaaksi?

• Lähtökohta:

– Tarjoajaryhmät koostuvat osaavista asiantuntijoista, joiden 
allianssikyvykkyyden kehityspotentiaalia halutaan mitata

– Kehityspotentiaalia voidaan mitata arvioimalla tarjoajan tapaa 
toimia kehitystyöpajapäivässä



Allianssikyvykkyyden arviointi

• Tarkoituksena ei siis ole mitata, mitä tarjoaja saisi 
itsenäisesti aikaiseksi

• Ei testata tarjoajan itseohjautuvuutta ja nokkeluutta, 
vaan taitoa yhdistää eri asiantuntijoiden osaaminen ja 
tuottaa ratkaisuja yhdessä 



Allianssikyvykkyys?



Allianssien menestys- ja avaintekijät 
(Australian kansallisen tason ohjeisto)

Menestystekijät eli tuloksellisuus

INTEGROITU YHTEISTYÖTIIMI

PROJEKTIRATKAISU

KAUPALLISET JÄRJESTELYT

TAVOITEKUSTANNUS 

Avaintekijät eli hankkeen parhaaksi

RISKIEN JAKO

RIITATILANTEIDEN VÄLTTELY 

YKSIMIELINEN PÄÄTÖKSENTEKO

SYYTTELYN VÄLTTELY

VILPITTÖMYYS

AVOIMUUS

YHTEINEN JOHTAMINEN

Mitkä näistä tekijöistä 
perustuvat sopimuksiin 
ja kaupalliseen malliin, 
mitkä ihmisiin ja heidän 
osaamiseensa? Lahdenperä, P. (2015) Allianssiurakan arvontuoton mekanismit. 

Johdon sosiaalinen kognitiivinen kartta. VTT, Espoo. VTT 

Technology 243. 66 p. + app. 10 p. 



Australia: projektipäälliköiden osaamisen profilointia

• Kova osaaminen
– Tekninen osaaminen
– Projektinhallinta
– Liiketoimintaosaaminen

• Pehmeä osaaminen 
– Strateginen ajattelu 
– Pragmaattisuus
– Tunneäly 
– Sopeutuminen ja pettymyksistä 

oppiminen
– Hiljainen tieto ja reflektio
– Kriittinen ja luova ajattelu
– Yhteistyön rakentaminen, 

luotettavuus ja avoimuus 
Walker, D. H. T., & Lloyd-Walker, B. M. (2011). 
Profiling Professional Excellence in Alliance 
Management Summary Study Report. Sydney, 
Alliancing Association of Australasia, 36.



Australia: kolme kriittistä menestystekijää

YHTEISTYÖ 

Avoin vuorovaikutus
Luottamus

Yhteistyön organisointi
Integraatio

Tavoitteisiin tekeminen

JOHTAMINEN JA TUKI 

AJR:n tuki
Allianssisopimus

Resursointi
Työpajat

Jatkuva parantaminen

TIETO JA OPPIMINEN 

Luovuus
Ongelmanratkaisu 

yhdessä
Oppimisen ilmapiiri

Sitoutuminen

Love, P. E., Mistry, D., & Davis, P. R. (2010). Price competitive 
alliance projects: Identification of success factors for public 
clients. Journal of Construction Engineering and 
Management, 136(9), 947-956.



Allianssikyvykkyys: luottamus ja avoimuus  

• Luottamus on kaiken yhteistoiminnan edellytys 

• Sopimusmallit tukevat luottamuksen rakentamista 

• Luottamus ei kuitenkaan synny itsestään, vaan edellyttää 
tutustumista ja yhteisiin toimintatapoihin sitoutumista 



Allianssikyvykkyys: innovaatiivisten ratkaisujen kehittäminen

• Varsinaiset ahaa-elämykset syntyvät vahingossa 
tiedostamattoman prosessoinnin tuloksena 

• Ideointia voi kuitenkin tukea 

– Erilaisten ihmisten kohtaaminen 

– Turvallinen, avoin ja kannustava ilmapiiri

– Järjestelmällinen epäjärjestelmällisyys

– Rentous, fokusoimaton ajattelu



Ryhmätyöskentelyn arviointi kehitystyöpajoissa?



Kehitystyöpajat – arvioinnin konteksti

• Kehitystyöpajojen tarkoituksena on 
• Integroida tilaaja ja tarjoajat  luottamuksen rakentaminen 

• Työstää tarjouksen sisältöä osapuolten kesken ja mahdollistaa tarjousten 
parantaminen 

• Antaa tilaajan arviointiryhmälle valmiudet arvioida tarjoajan 
kehityspotentiaalia IPT-hankkeessa toimimiseksi

 Kehitystyöpajat ovat parhaimmillaan osa hankkeen 
kehitysvaihetta



Kehitystyöpajat – arvioinnin konteksti

• Osapuolet eivät vielä tunne toisiaan
• Tilaajan ja tarjoajan käsitykset hankkeen tavoitteista ovat vielä eri tasoilla
• Aikaa käytettävissä rajallisesti 
• Tilaaja määrittää työpajojen sisällön
• Tarjoaja organisoi työskentelyn
• Molemmat osapuolet valmistautuvat huolellisesti, mutta toisistaan erillään
• Suoritusta arvioidaan

+ Mahdollisuus rakentaa yhteisymmärrystä ja kehittää hanketta yhdessä 
eteenpäin
+ Tarjoajalla mahdollisuus osoittaa osaamisensa 



Arviointiperusteita – taustalla allianssihenki 

PP Ryhmä AJR 

PROJEKTINJOHTOKYKY

Organisointikyky X X

Päätöksentekokyky X X X

Tulosten tuottaminen ja arviointi X X X

Toiminnan arviointi ja reflektio

YHTEISTOIMINTAKYKY

Integraatio X X

Viestintä ja vuorovaikutus X X

Ratkaisujen kehittäminen ja innovointi X X

Luottamuksen rakentaminen

Yhteistoiminta 
edellytyksenä 
tiedon jakamiselle, 
luottamukselle ja 
innovaatioille 



Arviointiasteikko: esimerkki 
Arviointi-
asteikko

Välttävä
0-25 pistettä

Tyydyttävä
26-50 pistettä

Hyvä
51-75 pistettä

Erinomainen
76-100 pistettä

Kyky toimia 
integroituna 
tiiminä

Ryhmä
• ei onnistu 

rakentamaan 
yhteistyötä tilaajan 
asiantuntijoiden 
kanssa.

• työskentelyssä
korostetaan omaa              
näkemystä ja ajetaan 
eteenpäin omaa 
agendaa.

Projektipäällikkö:
• ei puheillaan ja 

teoillaan toimi 
esimerkkinä 
yhteistyön 
edistämisessä, vaan 
pikemminkin korostaa 
oman organisaationsa 
näkökulmia. 

Ryhmä:
• yhteistyö tilaajan 

asiantuntijoiden 
kanssa on 
sattumanvaraista ja 
passiivista

• vuorovaikutus ja 
keskustelu painottuu 
oman ryhmän 
keskuuteen.

Projektipäällikkö:
• on itse aktiivisesti 

vuorovaikutuksessa 
tilaajan 
asiantuntijoiden 
kanssa, mutta ei 
aktiivisesti ohjaa muita 
ryhmäläisiä toimimaan 
samoin.

Ryhmä:
• tunnistaa ja hyödyntää 

aktiivisesti eri rooleja ja 
osaamisia, yhdistäen tilaajan 
asiantuntijoiden ja oman 
ryhmän osaamista

• pyrkii aktiivisesti rakentamaan 
yhteistyötä ja yhteishenkeä 
tilaajan asiantuntijoiden kanssa 
niin tehtävien aikana kuin 
tauoillakin.

Projektipäällikkö:
• huolehtii työskentelyn 

ohjeistuksissa, että tilaajan 
asiantuntijoiden osaamista 
hyödynnetään 
mahdollisimman 
monipuolisesti 

• toimii itse vahvana esimerkkinä 
yhteishengen systemaattisessa 
rakentamisessa. 

Ryhmä:
• toimii tilaajan kanssa tehokkaasti ja 

systemaattisesti integroituna tiiminä
• toimii kuin oltaisiin yhtä 

allianssiorganisaatiota.
• eri rooleja, osaamista ja kokemusta 

hyödynnetään luontevasti ja 
aktiivisesti yli organisaatiorajojen.

Projektipäällikkö:
• varmistaa jatkuvasti sekä omalla 

toiminnallaan että systemaattisella 
johtamisella, että eri henkilöiden 
osaamista hyödynnetään aktiivisesti 
yli organisaatiorajojen. 

Ryhmä toimii tilaajan 
kanssa tehokkaasti ja 
systemaattisesti 
integroituna tiiminä

Ryhmä 
korostaa omaa 
näkemystään  
ja ajaa omaa 
agendaansa 
eteenpäin



Ryhmäytyminen

• Kuinka suuri ryhmä ehtii integroitua keskenään ja 
tilaajan edustajien kanssa? 

• Kuinka pieneen ryhmään saadaan mahtumaan kaikki 
tarvittava osaaminen?

– Yhteinen tila

– Yhteiset tavoitteet

– Keskinäinen riippuvuus 



Tehtävätyyppejä 

• Tehtävien avulla kehitetään 
tarjousta yhdessä eteenpäin 
hankkeen parhaaksi 

• Tehtävienantojen tulee 
mahdollistaa allianssikyvykkyyden 
arviointi

• Selkeä tehtävänanto tukee 
tavoitteellista työskentelyä 

• Tarjoajalla on kuitenkin velvollisuus 
osoittaa kyvykkyytensä

• Tehtävänannot lähetetään tarjoajan 
tiedoksi yleensä etukäteen

• Kirjallisen tarjouksen 
kehittäminen eteenpäin

• Aikataulun laatiminen

• Riskien ja mahdollisuuksien 
kartoittaminen

• Esitys suunnitelmasta 

• Esitys ratkaisusta ongelmaan

• Esitys johtoryhmään

• Johtoryhmän kokous

• Yllätystehtävä



Roolit kehitystyöpajapäivissä
Tilaajan asiantuntijat Aktiivinen osallistuminen työpajatyöskentelyyn

Tarjoajan suoriutumisen havainnointi 
Avoimuus yhteistoiminnallisuutta kohtaan
Arviointiryhmä: allianssikyvykkyyden arviointi

Allianssikyvykkyyden asiantuntija Tarjoajan allianssikyvykkyyden objektiivinen arviointi 
• Henkilöiden käyttäytyminen, ei substanssiosaaminen
• Käyttäytymisen konteksti, ei pelkkä seuraus

Asiantuntijalausunnon valmistelu 

Fasilitaattori Työpajapäivän ohjeistukset ja aikataulutus 
Tunnelman asettaminen

Puolueeton tarkkailija Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistaminen



Tilaajan valmistautuminen

• Arviointiperusteet 
– Aktiivinen osallistuminen 

työskentelyyn on tilaajapuolen 
ensisijainen tehtävä

– Arviointiperusteisiin tutustuminen 
etukäteen helpottaa myöhempää 
arviointityöskentelyä

• Pelisäännöt 
– Aktiivisuus, mutta ei aloitteellisuus
– Tilaaja antaa osaamisensa hankkeen 

käyttöön ja rakentaa myönteistä 
ilmapiiriä

• Tarjoajien tasapuolinen kohtelu
– Henkilökemiat, aiempi tuttavuus
– Aktiivisuuden taso
– Ideointi

• Oma kehittyminen
• Kehitystyöpajojen merkitys 

hankkeelle



Arviointiperusteiden mukainen arviointi

• Arviointikriteerien täyttymisen arviointi

• Todelliset tapahtumat, konkretia
– Kuka?

– Mitä?

– Missä tilanteessa?

• Tuloksiin pääseminen, ei tulosten sisältö

• Asiantuntemuksen hyödyntäminen, ei substanssiosaaminen

• Työskentelyn toimivuuden tarkastelu osana työskentelyä, ei 
työpajojen välissä, eikä palautteen keräämisenä tilaajalta 



Ryhmätyöskentelyn arvioinnista

• Ryhmätyöskentelyssä ryhmän jokaisen jäsenen tulee osallistua 
yhteiseen tavoitteellisen toimintaan

• Esittämistä vai todellista suoriutumista? Jännitys?

• Projektipäällikkö vai ryhmä? 

• Ryhmähenki? Yksilöiden väliset erot ryhmissä?

• Tasoerot tarjoajien välillä? 

• Persoonallisuus vai toimintatapa? 



Kehitystyöpajojen jälkeen



Hankintapäätöksen jälkeen

• Miten kehitystyöpajoissa luotu pohja integraatiolle 
hyödynnetään hankkeessa?

• Palaute myös voittajalle

• Pettymysten ja muiden tunteiden käsittely 

• Hankkeen kaikkien osapuolten kyvykkyyden 
kehittäminen 



Näissä työpajapäivissä arvioidaan sanallisesti

• Ryhmätöiden johtaminen ja ryhmän organisoituminen
➢Pelisääntöjen ja tavoitteiden määrittäminen ja arviointi

➢Työskentelytapojen valitseminen ja muokkaaminen

• Yhteistoiminta
➢Tiedonjako, viestintä ja vuorovaikutus

➢Osallistumisen turvallisuus ja ideointi

• Organisointi + Yhteistyö = Tulokset 

• Huom! Reflektiohetki 16.11. päivän päätteeksi



Pohdittavaa

• Tilaajan tavoitteet hankkeelle

• Hankintaprosessi: kuinka 
monta ryhmittymää 
työpajoihin

• Arviointikriteerit

• Arvioitavat henkilöt ja 
painotukset 

• Tehtävänannot 

• Kehitystyöpajojen sisällön 
merkitys osana kokonaisuutta

• Tilaajan valmentautuminen ja 
valmistautuminen

• Työpajojen aikataulutus ja tilat

• Työpajatyöskentelyssä 
opittujen asioiden reflektointi 




