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Syventävä työpaja 13.6.2018: 

TVD-prosessi – Ryhmätöiden tuotokset



Nykytilan kartoitus
Miten TVD näkyy ja vaikuttaa nykyisessä toiminnassamme?
A) Tavoite: TVD:n avulla tuoteteen tilaajan tavoitteet täyttäviä ratkaisuja. 

❖ Kuinka selkeä TVD-prosessi ja TVD:n rooli hankkeissa on tällä hetkellä? 
Perustelut.
❖ Arvioikaa asteikolla 1-10

B) Määrittäkää 2 kysymystä pöytäryhmissä, mitkä asiat tuskastuttavat ja 
haastavat TVD:ssä ja joihin haluaisitte apua. 
❖ Kysymykset A4:lle

C) Valitkaa 2 henkilöä, jotka jäävät pöytään ”asiantuntijoiksi”. Muut lähtevät 
vastausten hakureissulle toisiin pöytiin (5 min/pöytä).

D) Palataan omaan ryhmään: kiteyttäkää opit & auki jääneet kysymykset 
post-it -lapuille. 

E) Valitaan keskeisimmät kysymykset/aiheet iltapäivän jatkotyöstöön
❖ Yksi aihe/pöytäryhmä 
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Nykytilan arvio
• Ka. 5 asteikolla 1-10
• Perusteluita

– Ei työkaluja jatkuvaan 
kustannustietoon

– Suunnittelu keskittyy 
omaan suunnitteluun, 
ei kokonaisuuteen

– Ei systemaattisuutta
– Ei jatkuvan 

parantamisen 
mahdollisuutta

– Alussa paremmin –
paineen tullessa hyytyy



”Kysymykset ja vastaukset” –osio 

• Kysymyksiä:
– Tiedon reaaliaikaisuuteen liittyen:

• Reaaliaikainen suoritteiden seuranta ja 
reagointi

• Miten saadaan aikaan reaaliaikainen 
kustannustietoisuus?

• Miten varmistetaan reaaliaikainen tieto, 
jotta voidaan ohjata oikeaan suuntaan?

– Prosessin ”leanaus” ja hukan poisto
– Tilaajan tavoitteiden ja arvojen 

kiteyttäminen: miten viedään 
konkreettisesti suunnitteluprosessiin?

– Kuinka saadaan esille vaihtoehtoja?

– Miten TVD ylläpidetään toteutusvaiheessa?

– Miten saadaan kaikille tietoisuus/perehdyttäminen 
prosessiin?  

– Miten TVD-prosessia voidaan systemaattisesti 
kehittää ja hallita sekä visuaalisesti dokumentoida 
ja avata tarkasti? 

– Miten tunnistaa kriittiset resurssit ja tehtävät TVD-
prosessin onnistumiseksi?

– Miten saadaan kaikki hankkeen osallistujat 
ymmärtämään TVD-prosessi?



”Kysymykset ja vastaukset” -osio
• Kiteytettyjä oppeja:

– Reaaliaikaisen tiedon saannin 
varmistaminen tärkeää
• Työkalut, läpinäkyvyys, organisaatio, aikainen 

integraatio
• Tietomallinnuksen haastaminen TVD:hen
• Visuaalisuus ja tilannekuvan läpinäkyvyys

– TVD:n ylläpito toteutusvaiheessa:
• Työkalut, vertailu arvoihin
• Avoin rakentaminen
• Eri osapuolten tietoa tarvitaan
• Aikainen integraatio
• Kehitysvaiheessa pitää suunnitella toteutusvaihe, 

integrointi ja johtamistapa (ei vain lopputilanne)
• Tarvitaan systematiikka

– TVD-prosessi on hankkeen tärkeä 
ohjaustyökalu ja muutakin kuin 
kustannukset ja kehitysvaiheen suunnittelua

– Tilaajalla keskeinen rooli TVD-prosessin 
onnistumiselle

– Tarvitaan tehtävien ja resurssien 
yhteistä määrittelyä 
• Selkeät roolitukset (& oikeat henkilöt)
• Aikataulutus
• Riskikartoitus

– Vaihtoehtojen tuottamiseen suotuisa 
ilmapiiri - ei ole liian myöhäistä aikaa 
ottaa uutta ideaa esille

– TVD-ymmärryksen jalkautus: 
yhteishenki, työpajat, esimerkin kautta 
johtaminen, haastaminen

– Tavoitteiden kiteyttäminen: etsitään eri 
suunnista, yhteistyössä & keskustelut 
Big Roomissa



”Kysymykset ja vastaukset” -osio

• Auki jääneitä asioita
– TVD-prosessin ylläpito TAS-

vaiheessa
• Jos on olemassa työkalut ja jonkin 

näköinen prosessi, miten se saadaan 
aikuisten oikeasti toimimaan ja 
jalkautettua?

– TVD-prosessi toteutusvaiheessa
• Miten vältämme osaoptimoinnin?

– Tietomallin reaaliaikainen 
kustannusten seurantatapa. Onko 
olemassa toimivaa softaa?

– Systemaattinen tavoitteiden 
määritys ja mittaus

– Tavoitteiden/value konkretisointi 
suunnittelutehtäviksi?

– Mitä välineitä Big Roomissa? 





Iltapäivän työpajaosuus

• Tunnistettujen haasteiden työstäminen: mitä ydinkysymyksiä ja 
ratkaisuja aiheeseen liittyy?

– Aiheet aamupäivän nykytilan kartoituksen perusteella

– 5 työpistettä & 5 ryhmää –> aiheet aamupäivältä

• 1. kierros: 10 min

• Ryhmän vastuutus: 1-2-3-4-5

• 2.-5 työpisteet a 4 min



Aiheet aamupäivän työskentelyn pohjalta 

1. Target Value Delivery: Miten saadaan aikuisten oikeasti 
toimimaan?

2. Prosessien ja työkalujen kehittäminen jatkuvaan 
kustannuslaskentaan

3. Systemaattinen tilaajan tavoitteiden (value) määritys ja 
mittaaminen

4. TVD-prosessia tukeva riskien ja mahdollisuuksien hallinta

5. Ihmisten innostaminen TVD-prosessiin



Target Value Delivery: Miten saadaan 

aikuisten oikeasti toimimaan?
• Tavoitteen tarkoituksenmukainen 

määrittely ja JALKAUTUS & ylläpito

• Ymmärrettävä samalla tavalla

• Motivointi & palkitseminen

• Jatkuva mittaus (vaikutus 
kokonaisuuteen) -> seuranta
– Kaikkien nähtäville visuaalisesti

• Välitavoitteita

• Tahtituotanto & logistiikka

• Tapa toimia, ohje, viestintä



Prosessien ja työkalujen kehittäminen 

jatkuvaan kustannuslaskentaan
• Jako lohkoihin (esim. suunnittelupaketit, 

hankintapaketit)
• Tilaajan hankinnat/hankintarajat
• Kustannustekijöiden tunnistaminen
• Kustannuslaskennan integrointi 

– Laskija Big Roomissa
– Laskennan integrointi
– Tietomallista saatava kustannus (kun suunnitelmat on 

tietyllä tasolla) -> tätä kehitettävä
– Pelimaailmasta opittavaa!

• Ei rajauduta tarkastelemaan vain tietomallin 
toteutuskustannuksia
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Systemaattinen tilaajan tavoitteiden (value) 

määritys ja mittaaminen
• Yleisten tavoitteiden määritys
• Sidosryhmien tunnistaminen
• Konkreettisten tavoitteiden analysointi yhdessä, 

kriteerit ja mittarit
• Tavoitteiden jatkuva tarkentaminen ja peilaaminen 

kriteereihin
• Lomake (USA), Lean A3
• Kehitetään prosessia
• Luodaan mittarit, panostetaan myös vaikeasti 

mitattaviin arvoihin
• Ei muuteta tavoitetta ellei löydy mittaria
• Visualisointi

– Jatkuva seuranta, tilannetieto

• Realistisia <-> utopistisia -> priorisointi
• Eri vaiheissa erilaisia tavoitteita
• ATA:t eivät riitele/kilpaile keskenään



TVD-prosessia tukeva 

riskien ja mahdollisuuksien 

hallinta
• Riskien ja mahdollisuuksien hallintaprosessin ja 

organisoinnin laatiminen ja jalkauttaminen
• Riskitaulukot/-listat

– Aktiivinen ylläpito

• Jatkuvaksi toiminnaksi
– Ymmärrettävä valitun ratkaisun näkökulmasta

• Käsittelytasot + menetelmät 
• Tehtävä eri näkökulmista:

– Toiminnallisuus
– Tekninen
– Rakennettavuus
– Tuotantosysteemi
– Elinkaari
– Aikataulu
– Kustannus



Ihmisten innostaminen TVD-prosessiin






