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IPT3-valmennus 23.3.2021
Kehitysvaiheen läpivienti ja toteutusvaiheeseen siirtyminen

8.30 Tilaisuuden avaus ja ohjeistukset

8.35 Kehitysvaiheen läpivienti, tavoitteet ja vaiheistus

• Kehitysvaiheen tehtävät: TVD-prosessi ja integraation rakentaminen

• Case Kalasatama: Tahtituotanto ja toteutustavan suunnittelu kehitysvaiheessa, Miika Ronkainen, Vison Oy

• Case TOAS Hippos: Kehitysvaiheen läpivienti ja päätöksenteko, Juhani Puhakka, hankekehitysjohtaja, TOAS

• Keskustelu 15-20 min

10.30 Tauko

10.45 Toteutussuunnitelman laatiminen ja sisältö

• Toteutussuunnitelman laatiminen ja tavoitekustannuksen määrittäminen (muutoksien ja riskien hallinta) sekä 
dokumentointi

• Case Kruunusillat: Toteutussuunnitelman sisältö ja dokumentaatio KAS-vaiheen päättyessä, Jari Kivi, tilaajan 
projektijohtaja

11.50 Yhteenveto 10 min

12.00 Päätös
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Valmennuksen tavoitteet

• Valmentaa osallistujat kehitysvaiheen sujuvaan läpivientiin ja 

toteutusvaiheeseen siirtymiseen

• Valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät

• Miten tilaaja voi myötävaikuttaa kehitysvaiheen tehokkaaseen läpivientiin

• Mitkä ovat kehitysvaiheen läpiviennin kannalta tärkeimmät tehtävät

• Mihin asioihan kannattaa keskittyä, kun kehitysvaihe on päättymässä



LCI-konferenssi toteutetaan virtuaalisesti 
toukokuun alussa 3.– 5.5.2021. 

Konferenssi on kolmipäiväinen kokonaisuus, 
joka koostuu työpajapäivästä ja 
kansainvälisestä ja kotimaisesta 
seminaaripäivistä.

Tutustu ohjelmaan ja esiintyjiin tarkemmin: 
www.lcicongress.fi

http://www.lcicongress.fi/


TEHOKAS 
BIG ROOM -
TOIMINTA JA 
VIRTUAALI-
TYÖSKENTELY

Lauri Merikallio, Vison
Piia Sormunen, 
Granlund Consulting

LAST PLANNER 
JA EDELLYTYSTEN 
VARMISTAMINEN 
TYÖMAALLA

Annina Peisa, Vison
Tarja Merikallio, Vison

TARGET VALUE 
DELIVERY (TVD)

Lauri Merikallio, Vison
Miika Ronkainen, Vison

TAHTITUOTANTO 
KÄYTÄNTÖÖN

Aleksi Heinonen, Vison
Annina Peisa, Vison

TIIMISTÄ 
HUIPPUTIIMIKSI

Jari Salo, 
Juuriharja Consulting Group

IPD WORKSHOP

Jani Saarinen ja 
Anders Nordström, Vison
Shervin Hagsheno,
Karlsruhe Institute of 
Technology
Sulev Senkel, BrainTeam

KATA & HOSHIN 
KANRI

Wiebe Nijdam, Loods
Business

Lauri Merikallio
Vison

Piia Sormunen 
Granlund

Jari Salo
Juuriharja Consulting Group

Aleksi Heinonen
Vison

Tarja Merikallio
Vison

Annina Peisa
Vison

Jani Saarinen
Vison

Shervin Haghsheno
Karlsruhe Institute of Technology

Sulev Senkel
Brainteam

Wiebe Nijdam
Loods Business

Miika Ronkainen
Vison



IPT3-hankkeen esittely 

ja tekninen ohjeistus
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IPT3-hankkeen tavoitteet

IPT-osaamisen laajentaminen ja 

syventäminen

• IPT-mallit

• hankintaprosessit

• sopimukset ja kannustinjärjestelmät

• kehitys- ja toteutusvaiheet

• käyttöönotto ja jälkivastuu

• johtaminen ja tilannekuvan hallinta

• työntekijöiden osallistaminen

Hankintastrategioiden ja 

liiketoimintamallien kehittäminen

• projektisysteemit ja osapuolten integrointi

• kiinteistöpalvelut, palveluhankinnat ja 

ohjelmahankkeet

• toimintakulttuurin muutoksen johtaminen 

• Lean-tuotannon kehittäminen

• datan hyödyntäminen (Platform of Trust)

• elinkaaritehokkuus ja hiilijalanjäljen 

pienentäminen

7
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IPT3-hankkeen toteutus

1. PERUSTEET

•Tavoite: Nostaa 
toteutusmallien, 
hankintaprosessin sekä 
kehitys- ja toteutus-
vaiheiden johtaminen 
uudelle tasolle

•Kenelle: IPT-hankkeista 
ja LEAN-johtamisesta 
kiinnostuneille, 
osaamistaan 
laajentaville ja 
syventäville

•Toteutus: Yhteiset 
koulutuspäivät ja 
organisaatiokohtaiset 
valmennukset

2. SYVENTYMINEN

•Tavoite: Mahdollistaa 
IPT-mallien ja LEAN-
tuotannon 
soveltaminen 
erilaisissa hankkeissa

•Kenelle: 
toteutusmuodoista ja 
hankinnoista 
päättäville ja heidän 
palveluntuottajilleen

•Toteutus: Yhteiset 
työpajat

3. PILOTTIPROJEKTIT

•Tavoite: Käynnistää tai 
toteuttaa uusi projekti 
tai palvelu IPT-mallilla 
tai testata integroinnin 
ja LEAN-johtamisen 
mahdollisuuksia 

•Kenelle: uusien 
projektien ja/tai 
palveluiden 
vastuuhenkilöille

•Toteutus: 
Pilottityöpajat ja 
pilottikohtaiset 
valmennukset

4. STRATEGINEN 
YHTEISTYÖ

•Tavoite: Edellytysten 
luominen toimialan 
kulttuurin 
muuttamiselle, 
keskustelufoorumin 
tarjoaminen 
strategisen muutoksen 
tueksi

•Kenelle: strategiasta ja 
hankinta- tai 
toteutusmuodoista 
vastaaville

•Toteutus: Hankkeen 
ohjausryhmä, yhteistyö 
RAIN-hankkeen kanssa

8
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Aineisto

• Valmennuksessa esitetty aineisto sekä 

valmennuksen aikaisen keskustelun 

dokumentaatio tulee vapaasti saataville 

hankkeen verkkosivuille: http://ipt-

hanke.fi

http://ipt-hanke.fi/


10

Kysyttävää?

Chat on käytössä koko valmennuksen 

ajan!

10
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Allianssimallin idea

Vison Oy

• Hankkeen suunnittelu ja toteutus yhdessä siten, että se toteuttaa tilaajan sille asettamat tavoitteet ja 

reunaehdot (rahoitus tai budjetti, hankkeelle ja sen toteutukselle asetetut tavoitteet, alustava sisältö, 

laajuus ja aikataulu) *

• Hankkeen sisällön, laajuuden ja laatutason, suunnitelmaratkaisujen, niiden toteutustavan ja 

kokonaisaikataulun suunnittelu sekä tavoitekustannuksen määrittäminen osapuolten yhteistyönä

• Suunnittelu ja toteutus avoimen sopimisen periaattein, jonka mukaan hankkeen suunnitelma- ja 

toteutusratkaisut täsmentyvät (tari tarvittaessa muuttuvat) vaiheittain hankkeen edetessä

• Hankkeen muutosten ja riskien hallinta yhdessä

* Target Value Delivery
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Allianssin integroivat mekanismit

Allianssi-
sopimus

Luottamuksen 
rakentaminen

Yhteinen 
kehitys-

vaihe

Yhteiset 
tavoitteet

Riskien ja 
hyötyjen 
jakami-

nen

Yhteinen 
organi-
saatio

Yhteiset 
kaupalli-
set ehdot

Yhteistoiminta

Jatkuva 
parantaminen

Yksimielinen 
päätöksenteko

Open book

Avoimuus ja 
läpinäkyvyys

Hankkeen 
parhaaksi

Ei syyttelyä

Integroiva sopimus

Allianssin toimintaperiaatteet
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Allianssin vaiheistus

Rakentamisvaiheen läpivienti
▪ suunnitelmien ja toteutusten kehittäminen
▪ riskien hallinta
▪ käyttöönoton sekä jälkivastuun suunnittelu

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan 

tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen 

määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja 

mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman 

laatiminen

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

Kilpailuttaminen 
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle 

(laatu)
▪ Palkkio (%)

Tilaajan 
tavoitteiden ja 
reunaehtojen 
määrittely

Toteutusmallin 
valinta

Hankinta-
menettely valinta

Hankinnan 
suunnittelu

Strategia-

vaihe Allianssin kesto

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus

Tilaajan exit tai investointipäätös

Kehitysvaihe

Jälkivastuu

Muodostamis-

vaihe

Rakentamisvaihe

Toteutusvaihe

Tilaajan arvio
tavoitekustannuksesta

Tilaajan budjetti Tavoitekustannus Toteutunut kustannus
rakentaminen jälkivastuu

Vison Oy

Hankkeen ja sen sisällön täsmentyminen sen edetessä
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Target Value Delivery -prosessi

Business case
Hankekehitys

Validation
Hankesuunnittelu

Value delivery
Suunnittelun ja toteutuksen ohjaus asetettuihin 
tavoitteisiin

Value post construction
Jälkivastuun ohjaus 
tavoitteisiin

Source: InsideOutConsulting & Southland Industries & Lean Construction Institute 

Integroitu projektiorganisaatio

Hankesuunnittelu

Suunnitelma- ja toteutusratkaisujen kehittäminen

Suunnittelu, toteutus ja jälkivastuu
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Ohjaus tilaajan tavoitteisiin

Tilaajan tavoitteet
▪ Budjetti M€
▪ Aikataulu
▪ Prosessi
▪ Lopputuote-vaatimukset
▪ Elinkaaritehokkuus
▪ yms.

Tarjoajien valinta
▪ Soveltuvuusvaatimukset
▪ Valintaperusteet
▪ Vertailuperusteet

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu

Suunnittelu ja toteutus
▪ Prosessin sujuvuus
▪ Kustannustehokkuus
▪ Laatu
▪ Osapuolten vuorovaikutus
▪ yms.

Lopputuote
▪ Toimivuus
▪ Hinta & laatu
▪ Joustavuus
▪ yms.

Sopimus ja kaupalliset ehdot
▪ sopimusmalli ja maksuperusteet
▪ kannustinjärjestelmä
▪ tehtävien ja vastuiden jakaminen
▪ riskien ja hyötyjen jakaminen
▪ Yms.
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Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu ja toteutus

• TVD = Target Value Design/Delivery

• ”Target is value - not just cost”

• Konkretisoi arvoa rahalle -ajattelun tilaajan tavoitteisiin suunnittelun ja toteutuksen prosessissa

• Tavoitteena toteuttaa tilaajan asettamat tavoitteet ja reunaehdot suunnittelu- ja toteutusratkaisuja 

kehittämällä hyödyntämällä integroidun projektitiimin osaamista ja resursseja
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TVD-prosessin edellytykset

2TYÖNTEKIJÄT

PROSESSIT TYÖKALUT

Big Room

Integrointi ja 
yhteistoiminta

Yhteinen 
tilannekuva ja 
tiedonhallinta

Tavoite- ja 
kustannusohjaus

Sa
n

kt
io

   
   

 B
o

n
u

s

Yhteinen 
ansaintalogiikka ja 

kannustimet

Läpinäkyvyys ja 
avoimuus

Vison Oy
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Lähde: www.leanproject.com.

Viisi ohjetta TVD-prosessiin

1. Suunnittele tavoitekustannukseen tai kustannusraamiin – älä laske kustannuksia valmiista 

suunnitelmista

2. Suunnittele samalla toteutustapa – älä arvioi toteutusta valmiista suunnitelmista

3. Vertaile ja jalosta eri vaihtoehtoja ja tee päätöksiä niiden perusteella – älä rajaa vaihtoehtoja 

liikaa liian aikaisin edetäksesi suunnittelussa

4. Suunnittele yhdessä tilaajan, käyttäjien ja rakentajien kanssa – älä jätä suunnitelmia muiden 

arvioitavaksi jälkikäteen

5. Työskentele yhdessä ja kasvotusten eri ihmisten kanssa – älä suunnittele yksin
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Kokonaisvaltainen kustannusten hallinta

Mahdollisuuksien innovointi ja 

realisointi

• Luo arvoa toteuttamalla tilaajan tavoitteita

• Luo arvoa vähentämällä kustannuksia

Riskien eliminointi

• Luo arvoa eliminoimalla riskejä
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Hankkeen kustannusohjaus

Business case Validation Design and build 
to targets

Vison Oy
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Tavoitekustannuksen tarkentuminen

Vison Oy

Muutosten ja riskien 
hallinta

215 000 000

220 000 000

225 000 000

230 000 000

235 000 000

240 000 000

245 000 000

Kehitysvaihe Toteutusvaihe Jälkivastuu

Riskit

Mahdollisuudet
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Kehitysvaiheen tehtävät

Hankesuunnittelu:
• Hankelaajuus (laajuus ja sisältö)
• Conditions of Satisfaction
• Tavoitekustannus

Suunnitelma- ja toteutusratkaisujen kehittäminen:
• Luonnos- ja esisuunnittelu
• Suunnitelma- ja   ja toteutusratkaisujen kehittäminen
• Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
• Laajuuden muutosten periaatteet 
• Vastaanoton ja jälkivastuun suunnittelu

Kehitysvaiheen pystytys:
• Hankkeen tavoitteiden kiteyttäminen
• Allianssin organisointi ja johtamisjärjestelmä
• Kehitysvaiheen projektisuunnitelma (resursointi ja budjetointi)
• Yhteistoiminnan periaatteet (big room –toiminta yms.)
• Yhteiset prosessit ja toimintatavat (talous, tiedonhallinta jne.)
• Integraatiosuunnitelma
• Vakuutusstrategia

Toteutusvaiheeseen siirtyminen
• Toteutusvaiheen organisointi ja johtamisjärjestelmä
• Toteutussuunnitelma
• Tavoitekustannus sisältäen riskivarauksen
• Toteutusvaiheen kannustinmalli
• Vakuutukset
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Integraation suunnittelu

• Mitkä osapuolet projektiin integroidaan, miten 

ja missä vaiheessa?

• Minkälaisin yhteisin toimintatavoin ja 

prosessein (toimintatapojen standardointi) 

integrointia tuetaan?

• Miten projektin tiedonhallinta rakennetaan?

• Miten suunnittelu ja rakentaminen 

digitalisoidaan?

• Miten rakennetaan yhteinen tilannekuva?

• Miten rakennetaan projektiorganisaatio ja sen 

johtaminen jne.?
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2
Työntekijät

Prosessit Työkalut

Big room

Ei vain pelkkä huone

▪ yhteinen työpaikka

▪ läsnäolo

▪ tapa toimia



Työvaiheaikataulun laatiminen
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Yhteiset tiedonhallinnan välineet ja ratkaisut

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn0.tnwcdn.com%2Fwp-content%2Fblogs.dir%2F1%2Ffiles%2F2018%2F05%2FAsana-for-Slack-manage-an-Asana-Task-details-from-within-Slack-IMAGE-796x476.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fthenextweb.com%2Ftech%2F2018%2F05%2F22%2Fasanas-new-slack-plugin-makes-project-management-a-doddle%2F&docid=YQe0ezNZHDD7FM&tbnid=hPJBtEUIMTuwdM%3A&vet=10ahUKEwjj-_W2oePeAhVho4sKHd-7CY0QMwhCKAYwBg..i&w=796&h=476&client=firefox-b&bih=730&biw=1536&q=slack&ved=0ahUKEwjj-_W2oePeAhVho4sKHd-7CY0QMwhCKAYwBg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.proveka.fi%2Fproduct%2Fprojectbank.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.proveka.fi%2Fproduct%2Fprojectbank.html&docid=ogwq5qMmBB0u0M&tbnid=fZ2W9JR8e8sF3M%3A&vet=10ahUKEwjwzrb8ouPeAhXuo4sKHfP0DzgQMwg_KAMwAw..i&w=792&h=328&client=firefox-b&bih=730&biw=1536&q=projektipankki&ved=0ahUKEwjwzrb8ouPeAhXuo4sKHfP0DzgQMwg_KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fa.slack-edge.com%2Fbd852f%2Fimg%2Ficons%2Ficon_slack.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fslack.com%2F&docid=5hESVVXeNtyWRM&tbnid=SIcL-Y_BdtW7aM%3A&vet=10ahUKEwiCka3xo-PeAhVBtosKHTplDEcQMwhAKAQwBA..i&w=800&h=375&client=firefox-b&bih=730&biw=1536&q=slack&ved=0ahUKEwiCka3xo-PeAhVBtosKHTplDEcQMwhAKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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Yhteinen aikataulusuunnittelu

▪ Osapuolten yhteistyöhön ja yhteiseen sitoutumiseen sekä työn tekemisen edellytysten 
luomiseen perustuva menetelmä suunnittelun ja rakentamisen aikatauluohjaukseen.

▪ Yksi menetelmä – monta työkalua
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Tietomallintaminen

• Suunnitelmien ja ratkaisujen 

visualisointi

• Suunnittelun ja rakentamisen 

digitalisointi

• Yhteiset tiedot ja tilannekuva

• Tiedonsiirron prosessit ja tiedon 

virtautus

• Digitaalinen kaksonen

• Ajasta ja paikasta riippumaton tapa 

toimia jne.
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• Tasaisesti etenevä tuotanto

• Rakennushankkeen 

jakaminen tahtialueisiin

• Tehtävien jakaminen 

työpaketteihin

• Tuotannon toteuttaminen 

tahtiajassa

• Eräkokojen pienentäminen

• Suunnittelun imuohjaus

Tahtituotanto

Lähde: Vison, Äänekosken ratahanke
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Alihankkijoiden integrointi

Suljetut kirjat Avoimet kirjat

Perinteinen
hankinta

Perinteinen
hankinta 

kannustimilla

Tavoitehinta
Integroivat sopimukset

(hybridi)

Tavoitekustannus 
Allianssisopimus

HGR YIT

Alihankkijat Alihankkijat Alihankkijat Alihankkijat
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Kehitysvaiheen sudenkuopat

• Tilaajan resurssit

• Kehitysvaiheen resursointi ja suunnittelu (tilaajan ja palveluntuottajien osaaminen)

• Tilaajan tavoitteisin suunnittelu –prosessi

• Toteuttamisen jääminen urakoitsijan vastuulle

• Ulkopuolisen avun käyttämättä jättäminen

• Työntekijöihin osallistaminen ja alihankkijoihin integrointi
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“Real value is not the low bid 

on a higher cost design. 

It’s achieving the lowest true 

cost on the right design.”

ERIC LAMB

DPR Management Committee



Kysymykset Mentissä (sopikaa kirjuri ja kiertävä puheenvuoro):

- Mitä jäi päällimmäisenä mieleen?

- Mihin kiinnittäisit erityisesti huomioita TVD-prosessissa ja/tai integroinnin rakentamisessa , jos 
olisit juuri läpiviemässä kehitysvaihetta?

Pienryhmäkeskustelut 

15 min + 5 min purku



Tauko 15 min



Jani Saarinen ja Rauli Wallén, Vison Oy

Toteutussuunnitelman laatiminen 

ja tavoitekustannuksen 

määrittäminen
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Toteutusvaiheeseen siirtymisen edellytykset

1. Toteutussuunnitelma
▪ Hankkeen sisältö ja laajuus sekä laatutaso

▪ Hankkeen toteutussuunnitelma ja –aikataulu

▪ Hankkeen tavoitekustannus (ml. tavoitekustannukseen 
sisältyvä riskivaraus)

▪ Hankkeen toteutusvaiheen tavoitteet ja mittarit

2. Tavoitekustannus
▪ Tavoitekustannuksen laskennan kuvaus perusteluineen 

(jälkivastuun varaukset)

▪ Kustannusasiantuntijan lausunto tavoitekustannuksen 
tiukkuudesta

3. Riskien ja laajuuden hallinta
▪ Riskivaraus eriteltynä, perustuen Monte Carlo –analyysiin 

tms.

▪ Laajuuden muutosten hallinta

4. Kannustinjärjestelmä
▪ Bonuspooli (jälkivastuu eriteltynä)

▪ Tavoitteet ja mittarit

5. Sopimuksen edellyttämät asiat
▪ Johtamisjärjestelmä ja organisaatio

▪ Budjetoinnin ja/tai laskutuksen periaatteet

▪ Vakuutusstrategia / vakuutukset

▪ KAS-vaiheen arvoa rahalle –raportti

6. Muut allianssin päättämät periaatteet
▪ Yhteiset toimintatavat ja prosessit (johtaminen, 

integraatio, hankinnat, vastuullisuus tms.)

▪ Viestintäsuunnitelma tms.
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Toteutussuunnitelman sisältö

• Hankkeen sisältö ja laajuus

• Suunnitteluratkaisut ja laatutaso

• Toteutustapa (tuotantosuunnitelma) ja 

aikataulu

Yhteinen käsitys ja taso 

tavoitekustannuksen 

määrittämiseksi

Tavoitekustannus
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Toteutustapa (tuotantosuunnitelma) ja aikataulu

• Puuttuvat suunnitelmat

• Suunnitelmaratkaisut

• Toteutussuunnitelmat – miten ne toteutetaan

• Suunnitelmien eräkoot (missä erissä suunnitelmat tehdään) ja milloin niiden pitää olla viimeistään valmiit / 
toteutuksen aikataulutus & hankinnat

• Hankinnat, niiden ajoitus ja toteutus

• Tehtävät hankinnat ja niiden menettelytavat / kaupallinen kytkentä allianssin tavoitteisiin

• Hankintojen toteuttaminen ja hankintaehdot (kotiutukset/toteutuksen aikataulutus) 

• Toteutuksen aikataulutus – sisältää suunnittelun ja rakentamisen

• Last planner: yleisaikataulu/välitavoitteet; rakennusvaihesuunnitelmat, valmisteleva viikkosuunnittelu, 
viikkosuunnittelu

• Tahtituotanto: Tahtialueet, tahtiaika, vaunut, suunnittelukuormat ja resursointi, puskurit + hankinnat/logistiikka
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Hankkeen ja sen tavoitekustannuksen määrittely

• Hankkeen sisällön (laajuus & laatu) määrittely: mikä kuuluu hankkeeseen – mikä ei

• Palvelee tavoitekustannuksen määrittelyä

• Tavoitekustannus = tekninen kustannus + riskivaraus + palkkiot 

• Varmistetaan, että tekninen kustannus ei sisällä riskivarauksia – jos se sisältää riskivarauksia, poistetaan ne 

ja lisätään tunnistettuihin riskeihin

• Sovitaan tai määritetään yhdessä sovitulla tavalla riskivarauksen suuruus tunnistettujen riskien ja 

mahdollisuuksien avulla

• Pyydetään kustannusasiantuntijan lausunto tavoitekustannukseen sisältyvistä teknisestä kustannuksesta ja 

riskivarauksesta 

• Jälkivastuuseen liittyvät varaukset
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Allianssin tavoitekustannus

Vison Oy 22.3.2021
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Riskivaraus

Kannustinjärjestelmä
1. Kustannusbonus / -sanktio

2. Suoritusbonus / -sanktio
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Riskien ja mahdollisuuksien hallinta

• Tunnistetut riskit ja mahdollisuudet 

• Riskit ja mahdollisuudet

• Nimetään erikseen

• Mitkä riskeistä ja mahdollisuuksista ovat tilaajan riskejä = riskin realisoitumisen vaikutuksista vastaa yksin tilaaja

• Mitkä riskeistä ja mahdollisuuksista ovat tilaajan ja allianssin yhteisvastuulla = sovittu erikseen, miten vastuu riskin realisoitumisesta 
jaetaan

• Lopuista riskeistä vastaa yksin allianssi kaupallisessa mallissa sovittujen riskien ja mahdollisuuksien jakoperusteiden mukaisesti 

• Riskien ja mahdollisuuksien realisoitumisen todennäköisyydet ja hinnoittelu

• Riskien eliminoinnista tai mahdollisuuksien realisoitumisesta vastaavien henkilöiden nimeäminen

• Riskivarauksen määrittely 

• Sovitaan, miten määritetään – on osa tavoitekustannuksen määrittelyprosessia

• Riksien hallinta toteutusvaiheessa

• Tunnistettujen riskien eliminointi- ja uusien riskien tunnistamis- ja eliminointimenettelyt 

• Mahdollisuuksien hallinta toteutusvaiheessa

• Tunnistettujen mahdollisuuksien realisointi- ja uusien mahdollisuuksien ideointi- ja realisoimismenettelyt
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Muutosten ja riskien hallinta

Vison Oy

+ Muutokset, jotka on mahdollista toteuttaa tavoitekustannuksen ja 
tavoitteiden muuttumatta

+ Suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittäminen

+ Kustannustason lasku tms.

+ Olosuhdemuutokset

- Suunnittelu- ja toteutusratkaisujen muuttuminen

- Virheet ja korjaukset

- Kustannustason nousu tms.

- Reagointi olosuhdemuutoksiin tms.

- Muutokset, jotka on mahdollista toteuttaa tavoitekustannuksen ja 
tavoitteiden muuttumatta

Projektikustannukset
‐ oma työ 

sivukuluineen
‐ hankinnat
‐ matkakulut

-

Suuntaa antava, ei mittakaavassa
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Riskit
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Allianssin muutosten hallinta

Vison Oy

Toteutussuunnitelma ja tavoitekustannus
- Suunnitelmien ja toteutusratkaisujen kehittäminen ja täsmentyminen

- Hankkeen parhaaksi tehtävät, allianssin tavoitteita edistävät ja/tai
tavoitekustannusta pienentävät muutokset

- Reagointi olosuhdemuutoksiin jne.

- Muutokset, jotka on mahdollista toteuttaa tavoitekustannuksen ja
tavoitteiden muuttumatta

Allianssin riskivaraus 

Allianssin riskien ja/tai 
mahdollisuuksien 
toteutuminen

Tavoitekustannukseen 
ja/tai avaintulos-
tavoitteisiin sisältyvät ja 
vaikuttavat riskit

Tunnistamattomat riskit

Tilaajan riskit ja laajuuden 
muutokset

Tilaajan riskivaraukset.

Toteutussuunnitelman 
laajuutta, sisältöä ja/tai laatua 
muuttavat päätökset tai 
tapahtumat.

Muutokset, jotka edellyttävät 
tavoitekustannuksen ja/tai 
allianssin tavoitteiden 
muutoksia

Allianssin tavoitekustannuksen ja riskivarauksen 
puitteissa tehtävät muutokset

Tilaajan riskit / tilaajan rahoittamat 
laajuuden muutokset
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Tavoitekustannuksen tarkentuminen

Vison Oy

Muutosten ja riskien 
hallinta
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Muutosten hallinta vs. hankkeen eteneminen

Vison Oy
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rahoituksen 
sitoutuessa
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Kannustinjärjestelmän määrittely

• Kannustinjärjestelmän rakentaminen

• Kannustinjärjestelmän kytkentä tavoitekustannukseen ja avaintulosalueisiin

• Sovitaan mahdollisista järkyttävistä tapahtumista sekä niiden vaikutuksista palkkioon ja mahdollisiin bonuksiin

• Jälkivastuuseen liittyvät varaukset

• Avaintulusalueiden, niiden mittareiden ja suoritustasojen (-100/0/+100) määrittely tai 

viimeistely

• Varmistetaan, että avaintulosalueet kattavat hankkeen onnistumisen kannalta keskeisimmät tilaajan tavoitteet 

– huomioidaan myös käytön aikaiset toiminnalliset tavoitteet
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Kannustinmalli

Vison Oy 22.3.2021

-

Korvattavat 
kustannukset
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Riskivaraus

Palkkio

Tilaajan tavoitteet

▪ Bonus tavoitteiden ylittämisestä

▪ Sanktio tavoitteiden alittamisesta

Tavoitekustannus 

▪ Bonus tavoitekustannuksen alittamisesta

▪ Sanktio tavoitekustannuksen ylittämisestä

▪ Tilaaja voi ohjata osan alituksesta tavoitteista 
maksettaviin bonuksiin

+
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Toteutusvaiheen johtaminen ja organisaatio

• Päivittäinen johtaminen

• Turvallisuus, tuotantosysteemistä kiinni pitäminen, laatu, läpimenoajat ja resurssit

• Jatkuva parantaminen

• Operatiiviset johtamismenettelyt em. toteuttamiseksi 

• Last planner johtamisen apuna

• Tahtituotanto johtamisen apuna

• Tilannekuva johtamisen apuna

• Tilannekuva = arvon tuoton seurantamenettely

• Tavoite: kaikille ”työn tekijöille” sama reaaliaikainen tieto 

• rakentamisen etenemisestä / toteutuksen aikataulutus

• toteutuneista kustannuksista 

• tavoitekustannuksen toteutumisesta (tekninen kustannus, riskivaraus) 

• arvon tuotosta = ATA-tavoitteet & laajemmin tilaajan tavoitteet
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Harri Kallio, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Jari Humalajoki, Lemminkäinen Infra Oy 

Allianssikyvykkyyden varmistaminen
Case Rantatunneli
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Allianssissa on kyse kulttuurin muuttamisesta

• Asiantuntijapalvelua ei pidä ostaa halvimmalla hinnalla

• Hanketta ei tarvitse suunnitella valmiiksi

• Riskit ja hyödyt kannattaa jakaa

• Suunnitteluprosessin täytyy uudistaa

• Muutos täytyy ulottaa kaikille tasoille koko projektihenkilöstöön ja alihankkijoihin

• Tuotannon suunnittelussa on ohjauksessa on valtava kehittämispotentiaali

• Muutoksen takana ovat ihmiset ja prosessit



LCI-konferenssi toteutetaan virtuaalisesti 
toukokuun alussa 3.– 5.5.2021. 

Konferenssi on kolmipäiväinen kokonaisuus, 
joka koostuu työpajapäivästä ja 
kansainvälisestä ja kotimaisesta 
seminaaripäivistä.

Tutustu ohjelmaan ja esiintyjiin tarkemmin: 
www.lcicongress.fi

http://www.lcicongress.fi/


Kysymykset Mentissä

- Mitä päivästä jäi päällimmäisenä mieleen?

Yhteenveto


