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 Kuka/ketkä hinnoittelevat  ja kantavat hankkeemme riskit? 

 Miten suunnittelijan ja rakentajan sekä muiden avaintoimittajien pitäisi tehdä 
yhteistyötä? 

 Miten varmistan, että palveluntuottajat optimoisivat  
kokonaisuutta (=hankkeen parasta) osaoptimoinnin sijaan? 

 Miten luon organisaation, jossa informaatio virtaa eri  
osapuolten kesken eikä pysähtyisi erilaisiin bloggeihin? 

 Miten edistän ja ylläpidän kulttuuria, joka on  
 avoin,  
 luottamuksellinen,  
 läpinäkyvä ja  
 Innovaatioita synnyttävä 

 

Arkipäivän pohdintaa epävarmuuksia ja riskejä sisältävien 
hankkeiden johtamisessa 



Mikä hankkeissa joustaa? 

Tilaajan 
tavoitteet 

Hinta ? 

Sisältö ? 

Aikataulu ? 



Miksi? Mitä? Miten? 

Tavoitteet Tavoitteet Tavoitteet 



Miksi? Mitä? 

Miten? 

Tavoitteet 



Osapuolten aikainen integrointi 
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Target Value Design -prosessi 

The target cost becomes  an influence on design and  decision-making rather than 

an outcome of design. 



Yhteistoimintamallin määritelmä 

 Yhteistoimintamalli on erilaisten hankkeiden tai palveluiden 
toteuttamiseen käytettävä osapuolet integroiva toteutusmalli. 

 Osapuolten integrointia toteuttavat 
– osapuolten aikainen valinta 

– yhteinen organisaatio ja päätöksenteko 

– yhteiset tavoitteet 

– riskien ja mahdollisuuksien jakaminen 

– yhteinen sopimus ja sitä tukeva kaupallinen malli 

 Yhteistoimintamalli = integroitu projektitoimitus (IPT) = 
Integrated Project Delivery (IPD) 

 Allianssimalli on integroinnissa pisimmälle viety 
yhteistoimintamalli. 

 Allianssimalli = Alliance Model = Alliance Project Delivery  
 

 



Strategiavaihe Muodostaminen Projektin 
kehittäminen 

Projektin 
Toteuttaminen 

 Miten tilaajat integroidaan? 

 Mikä on paras toteutusmuoto? 

 Kuka/ketkä hinnoittelevat  ja 
kantavat hankkeemme riskit? 

 Miten suunnittelijan ja 
rakentajan sekä muiden 
avaintoimittajien pitäisi tehdä 
yhteistyötä? 

 Miten varmistan, että 
palveluntuottajat optimoisivat 
kokonaisuutta (=hankkeen 
parasta) osaoptimoinnin sijaan? 

 Miten luon organisaation, jossa 
informaatio virtaa läpi eri 
osapuolten eikä pysähtyisi 
erilaisiin bloggeihin? 

 Miten edistän ja ylläpidän 
kulttuuria, joka on  
- avoin,  
- luottamuksellinen,  
- läpinäkyvä ja  
- Innovaatioita synnyttävä 

 

 Miten saamme 
tavoitteemme viestittyä 
tarjoajille? 

 Miten käynnistämme 
luottamuksen ja 
avoimuuden 
rakentamisen? 

 Millainen 
kilpailuttamisprosessi? 

 Millaisilla 
valintakriteereillä 
saamme valittua parhaan 
konsortion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miten saamme 
tavoitekustannuksen 
vastaamaan tavoitteitamme 

 Miten saamme 
toimintamallit vastaamaan 
integroitua toimintatapaa? 

 Miten saamme yhteiset 
tavoitteet ohjaamaan 
käyttäjien asettamien 
tavoitteiden saavuttamista 
ja rakennusprosessia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miten ylläpidämme korkean 
suorituskyvyn 

 Miten hallitsemme riskit ja 
mahdollisuudet 

 Miten parannamme 
toimintaamme koko ajan 

 Miten saamme alihankkijat 
sitoutettua yhteisiin 
tavoitteisiin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPT-vaiheet 



RISKIT JA MAHDOLLISUUDET 
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Yhteistoimintamallien soveltuvuus 

Rutiini-
hankkeet 

Erityis-
osaamista 
vaativat 

hankkeet 

Laajat 
hankkeet 

Kriittiset 
hankkeet 



Riskit ja mahdollisuudet 
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Erilaiset toteutusmallit erilaisiin hankkeisiin 

Kokonaisurakka 
 Kiinteä hinta 
 Tilaajan määrittelemä 

kiinteä sisältö 

Yksikköhintaurakka 

Yksikköhintaurakka 
 Kiinteä yksikköhinta 
 Sisältö joustaa 

Elinkaariurakka 
 Kiinteä hinta 
 Palveluntuottajan 

suunnittelema sisältö 
 Operointi ja ylläpito 

Integroitu 
projektiotoimitus 
 Joustava sisältö 
 Sisällön mukaan joustava 

hinta 
 Bonus/sanktio -elementit 



Pitkittäistutkimus suurten infrastruktuuri- 
allianssien tuloksista Australiassa 2008-13 
Tulosten mukaan projektialliansseilla saadaan selkeitä etuja suhteessa perinteisiin 

toteutusmuotoihin  

 Tehokkaampi tunnistettujen ja ennakoimattomien riskien hallinta  

 Parempi kyky hallita epävarmuuksia ja epäselvyyksiä monimutkaisissa yhteyksissä  

 Parempi kustannus/aika -suorituskyky 

 Parempi kyky muuttaa ja sopeuttaa suunnittelu ja toteutus mukautumaan muuttuviin 

olosuhteisiin 

 Parempi mahdollisuus innovointiin ja kokemuksista oppimiseen 

 Lisääntyvät mahdollisuudet saavuttaa laajemmat sosiaaliset ja ympäristölliset tulokset  

 Parempi motivaatio ja aidompi sitoutuminen projektin parhaaksi 

 Riitojen ja syyttelyn välttäminen 



ASIANTUNTIJAPALVELUA  

AMMATTILAISILLE  


