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Toteutusvaiheen pilottityöpaja 19.9.2019

Palveluallianssit



Ohjelma
8.30 Aamukahvit tarjolla

9.00 Avaus ja johdatus työpajan aiheisiin / Lauri Merikallio, Vison Oy

9.15 Kokemuksia palveluallianssista: KP2 / Eero Liehu, Väylä ja Tommi Elonen, NRC Finland Oy

Kysymyksiä, keskustelua

10.00 KAHVITAUKO

10.15 Kokemuksia palveluallianssista: Tesoma / Riikka Helminen, Mehiläinen (etäyhteys)

Kysymyksiä, keskustelua

10.45 Integroinnin laajentaminen: Turun alueurakka / Anu Nuora, Turun kaupunki ja Mikko Kuusisto, Destia Oy

11.15 Ryhmätyö 1: Palveluallianssin hyödyt ja haasteet

12.00 LOUNAS

12.30 Kokemuksia palveluallianssissopimuksesta ja AJR-työskentelystä / Peter Molin, Ramboll Finland Oy

13.10 Lean-johtaminen palvelualliansseissa / Lauri Merikallio, Vison Oy

Kysymyksiä, keskustelua

13.50 KAHVITAUKO

14.10 Big Room –työskentelyn erilaiset käytännöt / Eero Moilanen, Vison Oy

14.30 Ryhmätyö 2: Big Room –työskentely palveluallianssin kehitys- ja toteutusvaiheissa

15.30 Päivän purku

16.00 Työpaja päättyy (viimeistään)



Aloitustehtävä

Kirjoittakaa yksilötyönä kiteytys 
mielikuvastanne palveluallianssin ja 
projektiallianssin suurimmasta 
eroavaisuudesta (2 min)

Ryhmässä keskustelua aiheesta 3 minuuttia

Esitelkää itsenne ja kertokaa  kiteytyksenne 
noin 15 sekunnissa

• Lappu vaakaan

• Liimapuoli taakse

• Kirjoittakaa kiteytys vahvuudesta 
selkeällä käsialalla kapeakärkisellä tussilla



Pohdinta:
Mitä ovat 
projektiallianssin ja 
palveluallianssin erot?



Johdatus aiheeseen



IPT-hankkeen vaiheet

Rakentamisvaiheen läpivienti
▪ suunnitelmien ja toteutusten 

kehittäminen
▪ riskien hallinta
▪ käyttöönoton sekä jälkivastuun 

suunnittelu

Kehitysvaiheen 
läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan 

tavoitteisiin
▪ tavoite-

kustannuksen 
määrittäminen

▪ avaintulosalueiden ja 
mittareiden 
määrittäminen

▪ toteutus-
suunnitelman 
laatiminen

Tarjouspyyntö-
aineiston laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-
menettelyllä
▪ Allianssi-kyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa 

rahalle (laatu)
▪ Palkkio (%)

Tilaajan 
tavoitteiden 
ja reuna-
ehtojen 
määrittely

Toteutus-
mallin valinta

Hankinta-
menettely 
valinta

Hankinnan 
suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons  from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Jälkivastuu ja 
ylläpitovaiheen 
tehtävät
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe



Integroitu projektitoimitus tai palvelu 

Informaatio
BIM

Työntekijät & 
organisaatio

Prosessien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Toimiva kiinteistö 
/ infra

Tiedon ja 
kommunikaation  

integrointi

Osaamisen
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat

Lähde: DPR Construction



Aikainen integrointi
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< 100 %

alihankkijat

▪tilaaja 
suunnittelee ja 
kilpailuttaa 
toteutuksen 
hinnalla
▪tilaajan käsitys 

ratkaisusta

arkkitehti

suunnittelija

Aika

tilaaja

suunnittelijat

urakoitsijat

< 100 %

muut kumppanit

arkkitehti

▪tilaaja 
kilpailuttaa 
parhaat tekijät
▪suunnittelu ja 

toteutus yhdessä
▪sitoutuminen
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Integrointisuunnitelmassa otetaan kantaa

❑ mitkä osapuolet ja millä keinoilla ja missä 
vaiheessa integroidaan hankkeeseen

❑ Millä  yhteisillä toimintatavoilla 
integraatiota tuetaan

❑ Millä teknologia-alustoilla tiedonhallinta 
ja kommunikaatio varmistetaan 

Integraation suunnittelu



Mikä auttaa allianssien toteutusvaiheessa?



23.9.2019

YHTENÄ TIIMINÄ!

HANKKEEN PARHAAKSI –

KOKONAISUUS OPTIMOIDEN!

ARVOA RAHALLE!

LUOTTAMUKSEN

VAHVISTAMINEN! YKSIMIELINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO!

ALLIANSSIN SYDÄN JA SIELU



23.9.2019

AVOIMUUS!

LÄPINÄKYVYYS!

EI SYYTTELYÄ!

JATKUVA

PARANTAMINEN!
PYRKIMYS KORKEAAN

SUORITUSKYKYYN!



Ryhmätyö 1: Palveluallianssin hyödyt ja 
haasteet
• Ryhmiin jakautuminen

– Kiinteistöjen ylläpitoallianssi

– Infra-alan palveluallianssi

• Tehtävät:

1. Palveluallianssin hyötyjen ja haasteiden tunnistaminen

2. Haasteiden priorisointi (ensisijaisesti)

3. Haasteisiin vastaaminen: toimenpiteet ja niiden resursointi
• Mitä, kuka ja milloin?

4. Reflektointi: Plussat ja deltat

HAASTEET
1 asia / post-it 

lappu

HYÖDYT
1 asia / post-it 

lappu



Ryhmätyö 1:
Palveluallianssin hyödyt 
ja haasteet infra-alan 
palveluiden 
toteutusmallina



Ryhmätyö 1:
Palveluallianssin hyödyt 
ja haasteet kiinteistöjen 
ylläpidossa



Mitä on Lean?



TPS (Toyota Production System) on Toyotan kehittämä 
tuotantofilosofia, joka muodostaa suurelta osin pohjan 

valmistavan teollisuuden käyttämälle, Lean tuotantoajattelulle

LEAN ≈ TPS

Sisään rakennettu laatu
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Mitä on LEAN?



LEAN on johtamisfilosofia

➢ joka on koko organisaatiota ja sen kumppaniverkostoa koskeva

➢ laaja-alainen muutosprosessi, jossa edetään pienin askelin (jatkuva 
parantamien) kohti parempaa (sutjakampaa tapaa toimia)

➢ joka keskittyy 
➢ arvon tuottamiseen asiakkaalle

➢ tuotannon virheiden ja hukan vähentämiseen

➢ jatkuvaan parantamiseen ottamalla työn tekijät mukaan
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“Kaikki lähtee ihmisten kunnioittamisesta”



Arvontuotto ja asiakkaan näkökulma

Resurssitehokas

Virtaustehokas

Läpimenoaika

Läpimenoaika

valmis

valmis



Lean on tuonut jo kauan 
sitten vallankumouksen 
valmistavaan teollisuuteen

Arvonluojat työssään



Lean mullistaa myös palveluita
- esim. terveydenhuolto

❑ Arvoa asiakkaalle

❑ Tehokkaasti hukkaa 
eliminoiden

❑ Kaikki mukana 
kehittämässä prosesseja



Eliminoi hukkaa



Leanin 14 periaatteet



Tulokulmia Lean-kehittämiseen

Johtamisfilosofia

Virtautus (FLOW)

Työkalut ja 
menetelmät

Hajonnan pienentäminen
Lean periaatteet

(14 kpl)





Lean:n periaatteet
(Toyotan tapa)

14.   Luo mahdollisuus oppimiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen
13.   Tee päätökset harkiten huolella ja yhteisymmärryksessä, vie päätös nopeasti läpi
12.   Mene paikanpäälle toteamaan ja ymmärtämään tilanteet

11.  Kunnioita yhteistyökumppaneita ja toimittajia sekä auta heitä tulemaan paremmiksi
10.  Kehitä henkilöstöä ja tiimejä toimimaan yrityksen filosofian mukaan
9.    Varmista, että johto tuntee prosessit ja toimii sanomansa mukaan

8.  Käytä ainoastaan luotettavaa ja hyväksi koettua tekniikkaa 
7.  Visuaalinen ohjaus tuo ongelmat esiin ja kaikkien nähtäväksi
6.  Työn standardointi on pohja jatkuvalle parantamiselle ja kaikkien osallistumiselle
5.  Suosi kulttuuria, joka uskaltaa pysäyttää prosessin sekä ratkaisee ongelman pysyvästi

4.   Tasapainota tuotantoa
3 .   Käytä imuohjausta ylituottamisen välttämiseksi

2.    Luo prosessikuvauksia, jotka paljastavat ongelmat ja tuovat ne selvästi esille         
(arvovirtojen analysointi)

1.  Pitkäjänteisyys päätöksenteossa (jopa lyhytaikaisten tulostavoitteiden   
kustannuksella)

Filosofia
(pitkän tähtäimen ajattelu)

Prosessi
(hukan eliminointi)

Ihmiset ja yhteistyökump.
(kunnioita, haasta ja kasvata)

Ongelman-
ratkaisu

(jatkuva parantaminen
ja oppiminen)





TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO

YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

Klassinen johtaminen Lean johtaminen
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Asiakkaat

Lean on todellinen haaste johtamiselle



Lean maailmassa korostuu 1/2

➢ Ihmissuhde ja viestintätaidot sekä 
kommunikointi ja tiedonkulku
▪ Kaikille sama; täsmällistä; avointa; 
oikea-aikaista ja kaikkien saavutettavissa  

➢ Tavoitteellisuus, selkeys ja 
yksinkertaisuus
▪ Kaikki tuntevat tavoitteet; selkeitä; mitattavia; 

relevantteja; prosessit kuvattu; tehtävän jako 
kaikille selvää

Lähde: Suomen lean-yhdistys



Lean maailmassa korostuu 2/2

➢ Vastuunotto, sitoutuminen ja 
osallistuminen
▪ Jokaisen panoksella on merkitystä; halu 

tehdä hommat hyvin; 
▪ Paras osaaminen on harvoin johtajille, jotka 

harvoin tietävät missä mennään

➢ Mielenkiinto omaan työhön ja 
kokonaisuuteen sekä jatkuva oppiminen
▪ Kokonaisuuden ymmärtäminen; kehittäminen 

kuuluu kaikille; muutoshalukkuus vs
muutoskyvykkyys

Lähde: Suomen lean-yhdistys







Osallistujien mielestä tärkeimmät arvot meidän 
projektissa

• Hankkeen parhaaksi ajattelu

• Yhtenä tiiminä

• Jatkuva parantaminen

• Luottamuksen 
vahvistaminen

• Avoimuus, ei syyttelyä
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Lähde: Tampereen raitiotieallianssi, projektiryhmä 4.10.2017



Esimerkkejä Lean johtamisen menetelmistä

❑ Jatkuva parantaminen

❑ 5 * miksi ongelmanratkaisu

❑ Big Room

+



Jatkuva parantaminen

➢ Parantamisen filosofia, joka kannustaa jatkuvaan 
parantamiseen

➢ Sidoksissa suoraan yrityksen johtamiseen ja 
kulttuuriin

➢ Tavoite eliminoida hukkaa sekä parantaa laatua, 
turvallisuutta ja vähentää kustannuksia

➢ Ylin johto, projektinjohto on vastuussa jatkuvan 
parantamisen kulttuurin ja arvojen luomisesta sekä 
ylläpitämisestä

➢ Keskijohdon rooli on varmistaa, että työntekijöillä on 
mahdollisuus, kyky sekä työkalut/toimintamallit 
toteuttaa jatkuvaa parantamista 
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Jatkuvan parantamisen helpot työkalut

❑ Plus ja Delta

❑ Hukkakävelyt (Gemba walk)

❑ Ideat ja innovaatiojärjestelmät

❑ Systemaattiset itsearvioinnit





➢ Ongelmanratkaisumenetelmä, jossa 
tavoitteen on löytää juurisyyt 
(alkuperäinen/todellinen taustasyy)

➢ Vain juurisyitä aiheuttavan toimintamallin 
muutoksella saadaan luotua parempaa arvoa 
asiakkaalle ja eliminoitua hukkaa

➢ Kysytään ”Miksi” niin monta kertaa, että 
ongelman juurisyy löydetään

➢Yhdistetään usein jatkuvaan parantamiseen

38

5 kertaa ”miksi”



Esimerkki 5 x Miksi –analyysistä sekä 
korjaavista toimenpiteistä
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Tarkoitus:
Hukan eliminointi, laadun parantaminen, turvallisuuden parantaminen

Varmista, että olemme löytäneet 
juurisyyn

Varmista, että uusi toimintatapa 
standardoidaan

Standardointi

KAIZEN, JATKUVA PARANTAMINEN



Lean johtaminen palvelualliansseissa

❑ Kohti täydellistä tilannekuvaa, jonka jakavat kaikki palveluihin 
osallistuvat

❑ Arvoa tuottavan työn määrittäminen

❑ Henkilöstön osallistaminen kehitystyöhön, jolla hukkaa 
eliminoidaan – johtajat auttavat hukan eliminoinnissa

❑ Jokaisen vankkumaton arvostaminen – kaikki ovat tärkeitä

❑ Jatkuva parantaminen



BIG ROOM TYÖYMPÄRISTÖNÄ
Eero Moilanen, Vison Oy



Kuulostaako tutulta?

• Tieto ei kulje eri osapuolten 
välillä

• Aikataulu ei pidä, 
kustannukset kasvavat

• Osaoptimointi, ei sitouduta 
yhteisiin tavoitteisiin 

• Kokoukset eivät vie 
työskentelyä eteenpäin

• Päätökset eivät jalkaudu



Big Room ja osaamisen integrointi

• Big Room on fyysinen tila, toimintatapa 
ja mielentila, joka integroi työntekijät, 
prosessit ja työkalut 

• Monitilassa pidetään kokouksia ja työpajoja 
sekä tehdään päivittäistä työtä yksin ja yhdessä

• Kaikki organisaatioiden välinen luontainen 
tiedonkulku samassa tilassa



BIG ROOM – YHTEISTOIMINNAN KULMAKIVI

IHMISET
❖ Yhteistyö
❖ Epäformaali 

vuorovaikutus
❖ Raja-aitojen 

madaltuminen 
organisaatioiden 
välillä

TOIMINTATAVAT
❖ Tiedon jakaminen 

oikea-aikaisesti oikeille 
henkilöille

❖ Työskentelyn 
organisointi

❖ Oppiminen ja uudet 
ideat

VAIKUTUS TYÖSKENTELYN TEHOKKUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN
Vähemmän hidasteita päätöksenteossa, vähemmän virheitä, nopeampaa toimintaa, uusia ideoita 

ja toimintamalleja, luottamukseen ja avoimuuteen rakentunut tiimihenki 

TILAT
❖ Suunnittelun ja rakentamisen integrointi

❖ Visuaalinen ohjaus
❖ Virtuaalisuus 



Big Roomin keskeiset hyödyt

• ”Big Room -työskentely vähentää alisuorittamista.”

• ”Big Room -työskentely on todella motivoivaa. 
Työskentelytapa on innostava ja tehokas!”

SUORA JA 
NOPEA 

TIEDONVAIHTO

LUOTTAMUS
OPPIMINEN JA 
KEHITTYMINEN

Enemmän 
epämuodollista 
kanssakäymistä

Enemmän 
ideoita ja 
innovaatioita

Nopeaa 
ongelmanratkaisua ja 
parempia päätöksiä 



Big Room tuottaa lisäarvoa

1 2 3 4 5 Vastauksia Keskiarvo

Big Room tuotti 
lisäarvoa hankkeelle

0 9 11 55 34 109 4,28

▪ ”Yhteistyö on nopeuttanut päätöksentekoa ja tiedonkulkua.”

▪ ”Avoin keskustelu ja yhteistyö sitouttavat hankkeeseen.”

▪ ”Big Roomissa hitsaudutaan yhteen”

Kysely rakennusalan allianssihankkeille

Täysin samaa 
mieltä

Täysin 
eri mieltä



Big Room -päivä
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI - Big Room -päivä PERJANTAI

kello sisältö kello sisältö kello sisältö kello sisältö kello sisältö

8:30-9:15 Tilannekatsaus, LPS (A ja H)

9:15-11:15 Sessiotyöskentely (A ja H)

11:15-11:30 Kiteytys (A ja H)

11:30-12:15 Lounas

12:15-13:30
Vaiheaikataulupäivitys / Suunnittelukokous H / 
Suunnittelukokous 3

13:30-14:15 Tilannekatsaus, LPS (2 ja 3)

14:15-16:15 Sessiotyöskentely (2 ja 3)

16:15-16:30 Kiteytys (2 ja 3)

16:30-16:45 Vapaa keskustelu



Esimerkki 5 x Miksi –analyysistä sekä korjaavista 
toimenpiteistä



Johtaminen ja ohjaus

▪ Johtaminen

▪ Organisoituminen

▪ Roolitus

▪ Työkalut ja työtavat

▪ Asioiden eteenpäin vieminen

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus

▪ Yhdessä tekeminen

▪ Resurssien hyödyntäminen

▪ Tukeminen ja kannustaminen

▪ Luottamuksen rakentaminen

▪ Viestintä ja kommunikointi

Tuloksentekokyky

▪ Päätöksenteko

▪ Tulosten aikaansaaminen ja 
hyödyntäminen

▪ Tulosten sisältö ja laatu

Innovaatio- ja kehityskyky

▪ Ongelmanratkaisukyky

▪ Ideointi- ja innovointikyky

▪ Ratkaisujen löytäminen tilaajan 
tavoitteisiin

Mihin Big Room -työskentelyllä panostetaan?



Big Room -toiminnan johtaminen

• Keskeistä Big Room -toiminnan johtamisessa:

1. Päivittäisen toiminnan organisointi

2. Tiedon ja tietämyksen jakaminen

3. Sessioiden suunnittelu ja fasilitointi

4. Päivittäisjohtaminen (päätösten toimenpano)



Big Room –toiminnan kehittäminen

Kysely

Haastattelut

Tarkkailu

Sessio 2: 
Tavoitteiden 
priorisointi

Tiedon-keruu ja 
validointiSessio 1:  

Nykytila ja 
motivointi

Sessio 3: 
Toimenpiteet ja 
mittarit

Juurisyiden ja 
kehittämis-
kohteiden 
valitseminen 
tavoitealueilla  

Sessio 4: 
Seuranta

Juurisyy- ja 
seurantasessioita 
tarvittaessa 
useamman kerran

Tavoite-
alueisiin 
syventy-
minen



10 pointtia
BIG ROOM –TILA

1. Tilasuunnittelu: yhteistyötä tukevat tilat, tiimi- ja yksilötyö, visuaalisuus 
2. Teknologia ja työvälineet

VALMISTAUTUMINEN 

3. Agendan valmistelu
4. Osallistujien ohjeistaminen valmistautumiseen
5. Tunnelman asettaminen – minkälainen tunnetila/vireystaso osallistujilla on Big Roomiin saavuttaessa/päivän 

aikana/päivän päätteeksi? 

TYÖSKENTELY

6. Motivointi – tiimikohtaisten tavoitteiden määrittely, tavoitteiden visualisointi
7. Organisointi – tavoitteet ja resurssit, oikeat ihmiset oikeisiin ryhmiin, tehokas ajankäyttö henkilöstön muut 

projektit huomioiden, tilaa ja aikaa työskentelylle 
8. Vaihtoehtojen kysyminen, ratkaisukeskeinen innovointi. Myös keskeneräisen tiedon jakaminen. Erimielisyyksien 

kohdalla mieti, mikä todella tuottaa arvoa rahalle.
9. Päätöksenteko – avoimuus, kunnioitus ja kuunteleminen sekä visualisointi (esim. LPS, esteloki) päätöksenteon 

tukena

TAKE AWAYS

10. Reflektio ja jatkuva parantaminen päivän aluksi ja lopuksi – alkuun esim. Daily Huddle -tilannekatsaus, loppuun 
plussat /deltat, virheistä oppiminen yhdessä, ongelmien juurisyyn löytäminen



Ryhmätyö 2: Big Room -toiminta 
palveluallianssin kehitys- ja toteutusvaiheissa

• Ryhmiin jakautuminen projekteittain

• Tehtävät:

1. Big Room –toimintaa tukevien ja haastavien asioiden tunnistaminen kehitys- ja 
toteutusvaiheissa

2. Miten toimintaa tukevia asioita voisi vahvistaa

3. Miten toimintaa haastavia asioita voisi ratkaista (esteiden poisto)

4. Reflektointi: Plussat ja deltat

HAASTEET
1 asia / post-it 

lappu

TUKEVAT ASIAT
1 asia / post-it 

lappu



Ryhmätyö 2: BR-toiminnan hyödyt ja haasteet 
palveluallianssin kehitys- ja palveluvaiheissa


