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Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) 
 

IPT-hankkeen 5. Työpaja 26-27.5.2015: Hankintavaiheen kokemukset ja kehitysvai-
heen läpivienti 
 
Työpajan tavoite 

Työpajan tavoitteena on tunnistaa integroitujen projektitoimitusten (IPT-hankkeet ja allianssit) 
hankintavaiheen kehittämistarpeet ja kuvata kehitysvaiheen läpivienti. 

Pilottihankkeiden hankintojen kokemukset ja järjestövuoropuhelusta saatu palaute: 
- tilaajien palaute hankintojen onnistumisesta / nettikyselyn tulokset 
- järjestövuoropuhelusta saatu palaute 
- hankintaprosessin ja asiakirjojen kehittämistarpeet 

Kehitysvaiheen valmisteluun ja läpivientiin liittyvät tehtävät: 

- kehitysvaiheen sopimus ja kaupallinen malli 

- kehitysvaiheen läpiviennin suunnittelu ja johtaminen 

- tavoitteisiin suunnittelu –prosessi 

- tavoitekustannuksen ja avaintulosalueiden määrittely 

Lisäksi työpajan ryhmätöissä suunnitellaan pilottihankkeiden kehitysvaiheiden läpivienti ja teh-
tävät. 

 
Aika 26-27.5.2015 
 
Paikka Kokoushotelli Gustavelund Oy, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA 

puh. 09 273 751, sähköposti: sales@gustavelund.fi, www.gustavelund.fi 
 
Osanottajat Espoon Tilakeskus-liikelaitos 
 Finavia 

Gasum Oy 
Helsingin kaupungin Tilakeskus 
Helsingin yliopisto 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Liikelaitos Oulun Tilakeskus 
Liikennevirasto 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Tampereen kaupungin Tilaajayksikkö 
Tampereen kaupungin Tilakeskus 
Turun Kiinteistöliikelaitos 
RAKLI ry 
Vison Alliance Partners Oy 

 
Lisätietoja Jani Saarinen, p. 0400 625 670 / jani.saarinen@vison.fi 

Ilpo Peltonen, p. +358505757633 / ilpo.peltonen@rakli.fi 
 
Ilmoittautumiset työpajaan 19.5.2014 mennessä: http://www.vison.fi/lomake.html?id=8 
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Ohjelmaluonnos 

Tiistai 26.5.2015 

8.00 Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa 

9.00 Avaus ja johdatus työpajan aiheisiin 
‐ lyhyt kertaus: IPT-hankkeen tilanne 
‐ hankintojen valmistelu ja kilpailuttaminen 

Kokemuksia allianssin hankintaprosessin läpiviennistä á 10 min 
‐ Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaus 
‐ Kainuun keskussairaalan rakentaminen 
‐ Valtatien 6 peruskorjaus, Liikennevirasto 
‐ Syvälahden koulun rakentaminen, Turun Kiinteistöliikelaitos 

Hankintavaiheen kokemukset ja opit 
‐ järjestövuoropuhelun palaute kyselytutkimuksen tulokset 
 

10.30 Hankintaprosessin sekä sopimusasiakirjojen muutostarpeet 
‐ ryhmätyöt 

12.00 Lounas 

12.45 Johdatus kehitysvaiheen tehtäviin ja tuloksiin 
‐ kehitysvaiheen suunnittelu ja johtaminen 
‐ tavoitteisiin suunnittelu 
‐ tavoitekustannuksen ja avaintulosalueiden määrittäminen 
‐ toteutusvaiheen sopimus ja kaupallinen malli 

 Ryhmätyöt 

14.15 Kahvi 

16.00 Ryhmätöissä esille nousseet kysymykset 

16.15 Päätös 

  

Keskiviikko 27.5.2015 

8.00 Aamiainen Gustavelundin ravintolasalissa 

8.30 Hankesuunnittelu osana kehitysvaihetta; case Jyrkkälän lähiösaneeraus 
‐  Juuso Hämäläinen, projektijohtaja, Valvontakonsultit Oy 

9.10 Ryhmätyöt jatkuvat 

11.30 Tavoitteisiin suunnittelu -prosessi; case Tampereen Rantatunneli  

‐ Mauri Mäkiaho, apulaisprojektipäällikkö, Liikennevirasto 
12.00 Lounas 

13.00 Ryhmätöiden purku á 15 min 

‐ kehitysvaiheen läpivienti  
‐ kannustinjärjestelmä ja kaupallinen malli 
‐ kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 

15.00 Päätös ja IPT-hankkeen parhaaksi toimineen tiimin palkitseminen! 
 
 
Ohjeet, hotelli ja aineistot:  
‐ Kokoushotelli Gustavelund: http://www.gustavelund.fi/ 
‐ IPT-hankkeen aineistot: http://www.ipt-hanke.fi 

 

http://www.gustavelund.fi/
http://www.ipt-hanke.fi/

