Orientaatio: ”Missä olemme nyt
– mihin olemme matkalla?”
Aloitusseminaari 14.9.2022 klo 8.30-12.30
Hybridityöpaja Teams / BIM Kampus, Helsinki

IPT4-aloitusseminaarin 14.9.2022 ohjelma
”Missä olemme nyt – mihin olemme matkalla?”
8:30

Tilaisuuden avaus, Jyrki Laurikainen, Rakli
IPT-hankkeet 1-4, Jani Saarinen, Vison Oy

8.40

I

•
•
•
•
~9.45
9.55

Tauko
Ryhmäkeskusteluiden purku

10.05

II

•
•
•
•
•
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Projektitoimitusten integrointi
Mitä integrointi on, mihin sillä pyritään, mitä edellyttää tilaajalta? Jani Saarinen
Tilaajan kokemuksia integroinnista, Henri Jyrkkäranta, HY Kiinteistöpalvelut
Palveluntuottajan kokemuksia integroinnista, Janne Korkalainen, Destia Oy Destia
Pienryhmäkeskustelut

IPT-projektien hankinta ja läpivienti
Miten ohjata IPT-projektit maaliin? Jani Saarinen
IPT-projektien haasteet hankintalain näkökulmasta, Juha Virolainen, Vison Oy
Kysymykset ja keskustelu
IPT-projektin käynnistäminen ja vaiheistuksen tavoitteet, Sari Koskelo ja Hannu Ratamäki, Vison Oy
Kysymykset ja keskustelu

~11.15
11:25

Tauko
III IPT-projektien vahvuudet ja kipukohdat – kehityksen suuntaaminen
• Opit, kokemukset ja tavoitetila vuodelle 2025, Lauri Merikallio, Vison Oy
• IPT4-hankkeen tavoitteet, Artturi Lähdetie, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
• Ryhmäkeskustelut

12:20

Yhteenveto ja saatesanat, Jani Saarinen (tilaisuus päättyy klo 12:30 mennessä)
IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Digitalisaatio
& teknologia

Visio

Muutos arvoissa
ja tarpeissa

Kansainvälistyminen

Ilmastokriisi
& vastuullisuus

Palvelullistuminen
Sääntely-ympäristön
muutos

Kaupungistuminen

Rakennettu ympäristö
elämän palvelualustana

Asiakas edellä
Asiakaskokemuksen
kehittäminen on
sisäänrakennettu alan
toimintaan

Vastuullisuuden
suunnannäyttäjä
Vastuullisuus on alan
merkittävä
kilpailutekijä

Tuottavuuden asialla
Alan toimintamallit ovat
tehostuneet ja Suomi on
houkutteleva
sijoituskohde

Data liikkumaan
Avoimet ja
yhteiskäyttöiset
digitaaliset alustat luovat
lisäarvoa ja kilpailukykyä

Missio

Toimintaperiaatteet

Luomme kilpailukykyä
ammattimaisille omistajille

▪

Tilankäyttäjän hyvinvointi

▪

Kansainvälisyys

▪

Arvostaen ja välittäen

▪

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

▪

Vuorovaikutus ja yhteistyö

▪

Yhdessä onnistuen

▪

Markkinaehtoisuus

▪

Ennakoiva edelläkävijyys

▪

Rohkeasti uudistuen

Arvot

Vaikuttava tekijä
Rakli on vahva
edunvalvoja ja alan
johtava järjestö

IPT-hankkeet 1-4
Jani Saarinen, Vison Oy

Mikä IPT-tutkimus- ja kehitysohjelma?
Tavoitteena koko kiinteistö- ja rakennusalan kulttuurin muutos,
integroitujen toimintamallien strateginen kehittäminen ja osaamisen
nostaminen Euroopan (> maailman) kärkeen.

•

Vuonna 2014 käynnistynyt RAKLIn tuottama ja Visonin operoima
tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma

•

Rahoittajina ja osallistujina Suomen johtavat julkiset hankintayksiköt;
vuodesta 2022 (IPT4) myös ei-julkiset tilaajaomistajat

•

Fokuksessa tutkimus ja kehitys, koulutus ja valmennus sekä uusien
toimintamallien testaaminen käytännön projekteissa

•

IPT4-hanke 6/2022-3/2025

Tulokset ja aineistot: ipt-hanke.fi/ipt-kirjasto
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IPT-hankeohjelma
Projekti- / organisaatiotaso

Yritys- / toimialataso

IPT

IPT-hankkeiden perusta
rakennettu
• Hankintamallit
• Sopimukset ja kaupallinen
malli
• Kehitys- ja toteutusvaiheet
• Lean-työkaluja

2014-16
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Toimiala / kulttuurin muutos

IPT2

Arvon tuottaminen asiakkaille
ja tuottavuuden parantaminen
• Tilaaja muutoksen johtajana
• Ihmiset ja tekemisen
kulttuuri
• Arvon muodostaminen ja
hukan vähentäminen
• Lean-tuotanto

2017-19

Systeeminen muutos

IPT4

IPT3

Euroopan kilpailukykyisin
kiinteistö- ja rakennusala

• Uudet strategiat,
liiketoimintamallit ja mahdollisuudet
• Toiminnallisuus, käytettävyys
ja elinkaarikestävyys

2020-22

Arvon luominen kestävästi
läpi elinkaaren
• Yhteiskehittäminen ja
vaikuttaminen
• Tuottavuuden kasvu ja
toiminnan tehostuminen
• KIRA-kasvuohjelman
tavoitteiden tukeminen

2022-25
14.9.2022
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Kokeilut ja testaus 2 mrd. euron pilottihankkeissa
Espoon Tilapalvelut –liikelaitos
•

Espoon Monikko 35 M€ (2017- 2021)

Helsingin kaupunki
•
•

Jakomäen sydän 40 M€ (2016-2020)
Pakilan palvelurakennukset 50 M€ (2018- 22)

Helsingin yliopisto
•
•

Tiedekulma 30 M€ (2014-2017)
Helsingin yliopiston päärakennuksen
peruskorjaus 40 M€ (2018- )

Helsingin kaupunki ja HUS Kiinteistöt Oy
•

Laakson yhteissairaala 840 M€ (2020- )

HUS Kiinteistöt Oy
•
•

Puistosairaala 80 M€ (2018- )
Jorvin uusi potilasosasto (2020 - )

Kainuun SOTE:
•
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Kainua-allianssi 135 M€ (2014-2021)

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
•

Ahveniston sairaala 370 M€ (2017- )

Oulun Tilapalvelut
•

•

Pohjankartanon koulusaneerausohjelma 10 M€
(2015- )
Pitkäkankaan koulusaneerausohjelma 10 M€ (20152021)

Turun kaupunki
•
•
•
•

Vantaan kaupunki
•

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / OYS
•

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 160 M€ (2014- )

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS
•

Uusi Sydän 2025 165 M€ (2017- )

Tampereen kaupunki
•
•

Tammelan stadion 28 M€ / 100 M€ (2019 - )
Tesoman hyvinvointikeskus 140 M€ (2016- )

Syvälahden koulu 28 M€ (2014-2018)
Keskustan hoitourakka 30 M€ (2018- )
Turun uusi konserttitalo 62 M€ (2020- )
Tiedepuisto (2021- )

Rajatorpan (2017-2019) ja Hämeenkylän (20172020) koulut 30 M€

Vaasan sairaanhoitopiiri
•

Bothnia High 5 –allianssi 145 M€ (2017-22 )

Väylävirasto
•
•
•
•
•

VT6 TaaLa 76 M€ (2014-2017)
Rataverkon KP2-palveluallianssi 25 M€ (2015- )
Tiestötietojärjestelmät ja -palvelut -allianssi 8 M€
(Welho 2017-)
Rataverkon KP1-palveluallianssi 100 M€ (2019- )
Hailuodon kiinteä yhteys 96 M€ (2021- )
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IPT4-hankkeen tavoitteet
Tilaajien roolin ja potentiaalin parempi hyödyntäminen

• Tavoitteiden kirkastaminen ja tilaajalle tuotettavan arvon (value) kuvaaminen
• Ympäristö-, kiertotalous- ja elinkaaritavoitteiden toteuttaminen
• Projektien johtamisen kehittäminen

RAKLI 2022:
KIRA-kasvuohjelman
tavoitteet toimialalle

Projektien eri osapuolten laajempi integrointi
• Tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä alihankkijoiden ja materiaali- ja järjestelmä-

• Hiilineutraaliuden

toimittajien aikaisempi integrointi sekä resurssien ja osaamisen hyödyntäminen
• Sopimusjärjestelyt ja kaupalliset ehdot, riskien ja hyötyjen jakaminen
• Luottamuksen rakentaminen ja vastakkainasettelun vähentyminen

Projektien toimintamallien uudistaminen ja vakiointi lean-rakentamista hyödyntäen
• Projektien tilannekuvan hallinta ja tiedolla johtaminen, datan virtaus ja digitalisointi
• Suunnittelun ja tuotannon ohjausmenetelmien uudistaminen, tuotannon virtautus sekä tahtituotannon ja

logistiikan käytännön pilotit
• Toimintamallien vakiointi ja skaalaus erilaisiin projekteihin
• Kokemusten ja oppien siirtäminen tilaajaorganisaatioiden projektisalkun hallintaan sekä laajemmalle joukolle
asiantuntijoita yli projektirajojen

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
• IPT-ohjelman ja toimialan yritysten RAIN-hankkeiden integrointi
• Korkeakouluopetuksen ja alan tutkimustyön integrointi käytännön tekemiseen
• Kansainvälinen tiedonvaihto
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saavuttaminen ja
kiertotalouteen siirtyminen

• Tuottavuuden ja
digitalisaation kasvun myötä
asiakastyytyväisyyden
parantaminen

• Arvonluontia läpi elinkaaren
parantavien
ratkaisukokonaisuuksien
kehittäminen

IPT4- ja RAIN3-hankkeet yhdessä
IPT4-hanke

RAIN3-hanke

Yhteiset IPT-työpajat
2-3/vuosi

IPTohjausryhmä

Tilaajakohtaiset
valmennukset

IPT4-pilotit
(sovitaan erikseen)

RAIN3-työpajat

RAIN3ohjausryhmä

• Amplit Oy
• Consti Yhtiöt Oyj
• Destia Oy
• Fira Oy
• GRK Infra Oy
• Jatke Oy
• Lujatalo OY
• NCC Suomi Oy
• NRC Group Finland Oy
• SRV Rakennus Oy
• AFRY Finland Oy
• Granlund Oy
• Ramboll Finland Oy
• Vastuu Group

• RAKLI & Vison Oy: IPT-hanke. www.ipt-hanke.fi
• Lean Construction Institute Finland: RAIN-hanke. https://lci.fi/rain-hankkeet/rain3-hanke-2022-2025/
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Projektitoimitusten integrointi –
Mitä se on, mihin sillä pyritään ja mitä se
edellyttää tilaajalta?
Jani Saarinen, Vison Oy

Toimialalla on ollut pitkään kasvanut tarve
• Hallita toimintaympäristöstä ja muista ulkoisista tekijöistä johtuvia muutoksia
•
•
•
•
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projektien suunnittelun ja toteuttamisen aikana
Hallita paremmin riskejä (eikä sisällyttää niitä hintoihin)
Hyödyntää paremmin eri osapuolten osaamista ja resursseja sekä kyvykkyyttä
kehittää ja innovoida uusia ratkaisuja
Tuottaa enemmän arvoa rahalle ja vähemmän hukkaa
Muuttaa rakennuttamisen ja rakentamisen kulttuuria…..

Lähde: Vison

Rakennusalan tuottavuuskehitys laahaa perässä
• Alan tuottavuuden kehittyminen ei ole pysynyt
muiden toimialojen tasolla (hukan eliminointi)

̵ Esim. hankkeet monimutkaistuvat, mikä johtaa
useisiin muutoksiin niiden edetessä (arvon
tuottaminen, hukan eliminointi)

• Asiakkaat ja käyttäjät ovat usein tyytymättömiä
•

prosessiin ja sen lopputulokseen (arvon
tuottaminen)
Tekijöitä ei osallistuteta oman työnsä
kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen
(osallistaminen)

̵ Esim. pitkä sopimuksilla johdettu toimitusketju,
jossa jokaisen toimija pyrkii osaoptimoimaan
omaa etuaan (arvon tuottaminen, hukan
eliminointi, osallistaminen)
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Onko fokus arvon tuottamisessa asiakkaille?
Toimimmeko tilaajat, suunnittelijat, päätoteuttajat, alihankkijat ja käyttäjät kaikki yhdessä?
• Toteutammeko kaikki prosessit ja työvaiheet tehokkaasti hukkaa eliminoiden?
• Otammeko kaikki tekijät ja osapuolet mukaan kehittämään omaa toimintaansa ja yhteisiä prosesseja?
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Integroitu projektitoimitus (IPT) tähtää
optimoituun onnistumiseen

Informaatio
BIM

Työntekijät &
organisaatio

Prosessien
integrointi

Järjestelmien
integrointi

Toimiva
kiinteistö /
infra

Tiedon
integrointi

Osaamisen
integrointi

Tuotannon
johtaminen

Teknologian
integrointi

Mittaaminen ja
parantaminen

Arvon tuottaminen
asiakkaille sekä
hukan eliminointi
suunnittelusta ja
rakentamisesta
voidaan varmistaa
paremmin
integroimalla tieto,
ihmiset, prosessit
ja teknologia.

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli – integroidut toteutussuunnitelmat
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Lähde: DPR Construction

…ja yhteiseen vastuuseen prosessista ja sen
tuloksista
€
Hankesuunnittelu

€
Luonnossuunnittelu

€

€

Toteutussuunnittelu

Toteutus

Perinteinen tapa toteuttaa projekti

kehitysvaihe
Hankesuunnittelu

Luonnos- ja toteutussuunnittelu

toteutusvaihe
Toteutus

Jälkivastuu

€

Integroitu projektitoteutus
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Lähde: Vison Oy

MIKSI PROJEKTITOIMITUKSIA INTEGROIDAAN?
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Viimeisten vuosikymmenten aikana rakennusalan
tuottavuuskehitys on ollut matalaa ja lähes olematonta,
vaikka monella muulla toimialalla tuottavuus on
moninkertaistunut. Suurimpia haasteita kehityksessä ovat
olleet arvon tuottaminen asiakkaalle, suuri hukan määrä
rakennushankkeen prosesseissa sekä ylhäältä päin
johdetut työntekijät, jotka ovat arvoketjun kannalta
merkittävin osa prosessia.

Tutkimusten mukaan integroidut projektitoimitukset
vastaavat rakennusalan haasteisiin kolmen keskeisen
tekijän vaikutuksesta: osapuolten aikainen integraatio,
yhteinen sopimusperusta sekä riskien ja hyötyjen
jakaminen.

Integroitujen projektitoimitusten tausta on lean-filosofiassa ja
sen periaatteissa. Keskeistä arvontuoton lisäämisessä on
integroida ihmiset, tieto, prosessit ja teknologia. Integroimalla
voidaan luoda edellytykset siihen, että rakennushankkeissa
keskitytään aidosti luomaan arvoa asiakkaalle, voidaan siirtyä
toimijoiden osaoptimoinnista kohti kokonaisoptimoitua
prosessia ja ottaa työntekijät mukaan oman työnsä
kehittämiseen.

Yhteinen sopimusperusta luo edellytykset luottamuksen ja
yhteistyön rakentamiselle, jota osapuolten aikainen integraatio
tukee.

Keskeisten palveluntuottajien integrointi jo projektien alussa
mahdollistaa näiden resurssien ja osaamisen sekä
vaikutusmahdollisuuksien paremman hyödyntämisen.

Yhteiset tavoitteet ja kannustimet rakentavat osapuolten kesken
yhteisen taloudellisen intressin.

Näiden rinnalla integrointia voidaan tukea ja syventää
esimerkiksi erilaisin prosessein, työkaluin ja hyvällä johtamisella.

Osapuolten aikainen valinta

▪ tilaaja
kilpailuttaa
suunnittelun
▪ tilaajan käsitys
ratkaisusta

alihankkijat

urakoitsija
suunnittelija

< 100 %

Projektitoteutuksen ymmärrys

Projektitoteutuksen ymmärrys

< 100 %
tilaaja
arkkitehti
suunnittelijat
urakoitsijat
muut kumppanit

▪ tilaaja
kilpailuttaa
keskeiset
toimijat
suunnittelemaa
n ja
toteuttamaan
ratkaisun
yhdessä

arkkitehti

Aika
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Aika

Lähde: Vison Oy

Yhteinen sopimusperusta
Allianssi on hankkeen keskeisten
toimijoiden yhteiseen sopimukseen
perustuva toteutusmuoto, jossa
sopimusosapuolet vastaavat
yhdessä hankkeen suunnittelusta
ja toteuttamisesta yhteisellä
organisaatiolla jakaen hankkeen
riskit ja hyödyt tavoitteena
suorituskyvyn jatkuva
parantaminen.

Toimintakulttuuri

Luottamuksen rakentaminen

Yhteinen
projektiorganisaatio

Yhteiset
tavoittee
t

Asenne ja
motivaatio

Yhteinen
päätöksenteko

Suorituskyvyn
nostaminen

Suunnittelija
t

Tilaaja

Toteuttaja
t

Yhteinen
kehitysvaihe

Yhteinen
sopimus
Yhteinen
kannustinjärjestelmä

Riskien ja
hyötyjen
jakaminen

Sopimusperusta
Jatkuva parantaminen
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Lähde: Vison Oy

Riskien ja hyötyjen jakaminen
• Riskien jakaminen ja yhteinen hallinta
• Kaikki voittavat tai häviävät yhdessä
• Tilaaja maksaa arvon tuottamisesta
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Lähde: Vison Oy

Integrointi tuo osapuolet samalle puolelle
Taso 1: Sopimus- ja
kannustinperiaatteella
integroidut alihankkijat

Taso 2: Perinteiset
alihankkijat
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Avainosapuolet
Kolme muuttunutta taustatekijää:
•

Usean osapuolen välinen sopimus, joka
määrittelee osapuolten väliset suhteet ja jonka
avulla yhteiset tavoitteet saavutetaan
yhteistoiminnallista projektinhallintaa käyttäen

•

Sopimusosapuolten mahdollisimman aikainen
osallistaminen suunnitteluprosessiin, sisältäen
suunnittelijat, urakoitsijat, muut asiantuntijat ja
palveluntarjoajat

•

Jaettu riski ja hyöty, jolloin projektin
menestyminen tarkoittaa kaikkien osapuolten
menestymistä ja päinvastoin

Muita yhteistoiminta- / integraatiomekanismeja
Sopimukselliset
• Yhteistoimintasopimukset, kaupalliset mallit ja niihin liittyvät tavoitteet, kannustinjärjestelmät,
maksuperusteet tms.

Organisatoriset
•
•
•
•

Organisaatio ja johtamisjärjestelmät
Yhteistoimintaa tukevat prosessit ja visuaalinen ohjaus
Yhteinen työskentelytila (Big Room)
Last Planner -menetelmä, Target Value Design, tahtituotanto jne.

Teknologiset
• Standardoidut informaatio- ja kommunikointiteknologiat (BIM, Projektipankki Smartsheet,
Slack, Trello, Microsoft Teams jne.)
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Projektin integraatiota voidaan kehittää kolmella eri hallintamenetelmällä: sopimuksellisilla, organisatorisilla ja teknologisilla.
Mitropoulos, P. & Tatum, C.B., 2000. Management-Driven Integration. Journal of Management in Engineering

…ja lean-rakentamisen sovelluksia
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204 projektia, joista
• julkisia 127 kpl (62%)
• yksityisiä 77 kpl (38%)
• v. 2008-2013
Eri toimitusstrategioita:
Jaettu
sopimusvastuu

Luokka V

Kustannustiedon
jakaminen
Open book periaatteen
mukaisesti

Luokka IV
Luokka III

Luokka II

Rakentajien ja
asiantuntijoiden
varhainen
osallistaminen

Ryhmän koheesio

Tutkimukset todistavat integroinnin hyödyt
70 %:ssa
viivästyneistä
hankkeista
ryhmän
integraatio oli
keski-määräistä
alhaisempi

Ryhmän koheesio (yhteenkuuluvuus):
• Vähentää kustannusten kasvua
• Parempi työskentelykokemus
• Korkeampi projektisysteemin laatu

Ryhmän integraatio:
• Vähentää viivästyksiä
aikataulussa
• Mahdollistaa tiiviimmän
aikataulun
• Kasvattaa ryhmän
yhteenkuuluvuutta

Luokka I
Kyvykkyyteen
perustuva
valinta

58 %:ssa budjetin ylittäneistä hankkeista
ryhmän koheesio (yhteenkuuluvuus) oli
keskimääräistä alhaisempi

Ryhmän integraatio
23

Lähde: Soveltaen Robert M. Leich, Penn State University, 2018

Integrointi vaatii suunnittelua
Integrointia tulee suunnitella eri näkökulmista
• Sopimusperusta
• Kaupalliset ehdot ja maksuperusteet
• Kannustinjärjestelmä
• Yhteinen projektiorganisaatio ja -toimisto
• Yhteinen tiedonhallinta
• Yhteiset tavat toimia (prosessit)
• Yhteinen tilannekuvajohtaminen
• Jatkuva parantaminen
• Uudenlainen johtaminen
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MITÄ IPT-MALLIT EDELLYTTÄVÄT TILAA JALTA?
Toimialan kulttuurin muutos ei tapahdu itsestään. Parasta
tulosta ei saa halvimmalla hinnalla eivätkä markkinat
kehity itsekseen.

Käytännössä IPT-mallien käyttöönotto edellyttää tilaajilta
•

Toteutusmuotoihin perehtymistä ja strategisempaa
toteutusmuotojen valintaa

Muutos edellyttää tilaajien esimerkkiä, omien
toimintatapojen muuttamista ja rohkeutta haastaa omia
sekä palveluntuottajien toimintamalleja.

•

Perehtymistä IPT-mallien periaatteisiin ja sopimuksiin

•

Hyötyjen jakamista palveluntuottajien kesken

•

Uudenlaisten hankintaprosessien soveltamista ja
päätöksentekoa

•

Win-win –mallin hyväksymistä

•

IPT-hankkeiden riittävää resursointia ja osallistumista

•

Kyvykkyyttä ja jaksamista jatkuvaan parantamiseen

•

Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja verkoston tukea

IPT- ja RAIN-hankkeet mahdollistavat tilaajien ja
palveluntuottajien yhteiskehittämisen ja keskinäisen
vuoropuhelun, mutta uusien toimintamallien käyttöönotto
edellyttää systeemistä muutosta, johon tarvitaan koko
toimiala mukaan.
Muutoksen taustalla tulee kuitenkin olla tilaajan oma
tahto ja motivaatio sekä johdon tuki tälle työlle.
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Pelkkä IPT-malli ei yksin riitä
Haasteita
• IPT-malleilla toimiessa kysymys on aina myös olemassa olevan
•
•

kulttuurin muuttamisesta - kulttuuri ei muutu omaa työtä
ulkoistamalla eikä sopimuksia kopioimalla
IPT-hankkeissa tärkeää on tuottava ja jatkuvasti kehittyvä prosessi
Johtaminen & luottamuksen rakentaminen

Sudenkuoppia
•
•
•
•
•

26

Tilaajan resurssien riittävyys
Tilaajan päätöksenteko (käänteinen hankinta)
Tavoitekustannuksen määrittäminen ja tiukkuuden arviointi
Toteutustavan suunnittelu etukäteen yhdessä
Toteutusmallin aito sisäistäminen – IPT-hanke ei ole laskutyöurakka

Projektitoimitusten integrointi –
Tilaajan kokemuksia integroinnista
Henri Jyrkkäranta, HY Kiinteistöpalvelut Oy

TILAAJAN KOKEMUKSIA INTEGROINNISTA

14.9.2022

RAKENNUTTAMISPALVELUJOHTAJA HENRI JYRKKÄRANTA

14/09/2022
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KUMPPANEIDEN INTEGROINTI

Päärakennus
Tiedekulma
Vuolukiventie

14/09/2022
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LOPPURAPORTISTA

14/09/2022
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MISTÄ INTEGROINTI ALKAA?

Tilaajan tahtotilasta
-

Toteutusmuoto, kaupallinen malli

-

Riskinjako

-

Työkalut

ja hankkeelle asetetuista tavoitteista
-

Kohteen erityispiirteet

-

Tilaajan tahtotilan erityispiirteet
14/09/2022
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INTEGROINNIN TAVOITTEITA
▪ Kasata hankkeen keskeiset toimijat yhteisvastuullisen sopimuksen piiriin
tarkoituksena parantaa ja lisätä osapuolten keskinäistä yhteistoimintaa ja
vuorovaikutusta.

▪ Poistaa siilot toimijoiden väliltä ja tehdä yhteistyötä avoimessa ja innostavassa
ilmapiirissä sekä asettaa yhteiset tavoitteet.
▪ Toimijoiden sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin, myös aliurakoitsijoiden.

= Tilaajan tavoitteista hankkeen tavoitteiksi ja edelleen työntekijän
ansaintalogiikkaan

14/09/2022
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INTEGROINNIN EDELLYTYKSET
▪ Salliiko yrityskulttuuri uuden toimintatavan? Onko ymmärrys toimintatavoista
yhteinen?
▪

varmistettava kumppaneiden valinnan yhteydessä

▪ Yhteistoiminta on rakennettava
▪

Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen kaupallisella mallilla

▪

Yhteistoiminnalliset työskentelytavat otettava käyttöön

▪

Uusien toimintatapojen sisäistäminen edellyttää jatkuvaa sparrausta

▪ Jalkautettava keskeisiin kumppanuuksiin
▪

Hankintavaiheen suunnitelmien valmiusaste

▪

Urakoitsijat mukana toteutussuunnitelmien kehittämisessä

▪

Maksuperuste ja kannustinjärjestelmä yhteistoimintamallin mukaisesti
14/09/2022
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AJATUKSIA INTEGROINNIN EDISTÄMISEKSI
▪ Osapuolten yhteisen intressin varmistaminen kaupallisella mallilla
▪

Bonus/sanktio- mallin saa mukaan hankintoihin ja aliurakoitsijoiden kannustimet sovitettava
palvelemaan allianssin tavoitteita

▪ Onnistunut hankinta vaatii valmistelua hankkeen kaikilta osapuolilta (tilaajasuunnittelija-urakoitsija)
▪ Ei saa tuijottaa vain halvinta hintaa, vaan kilpailuttaminen laatu/(hinta)perusteiseksi. Pitääkö hankintavaiheessa aina olla hintakomponentti?
▪ Miten (ali)urakoitsijoiden integrointia voitaisiin tehostaa?
▪ Miksi tarjoajilta ei vaadita enemmän?
▪ Kenen vastuulla on perehdyttää tekijät hankinnan sisältöön?
14/09/2022
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Projektitoimitusten integrointi –

Palveluntuottajan kokemuksia integroinnista
Janne Korkalainen, Destia Oy

IPT4 Hanke
Aloitusseminaari

Palveluntuottajan kokemuksia integroinnista
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© Destia

14.9.2022

Integroitu hanke vs ”perinteinen” hanke

Integroitu hanke

”Perinteinen” hanke

▪ Ihmisten johtaminen
▪ Yhteistoiminta
▪ Mahdollisuus arvon tuoton

▪
▪
▪
▪

maksimointiin

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Ketteryys ja joustavuus
Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen

Kehittyminen
Kehittäminen
Mahdollisuus vaikuttaa
Parhaiden ratkaisuiden hakeminen

© Destia

14.9.2022

Sopimuksen johtaminen
Osaoptimointi
Siiloutuminen

Suurempi todennäköisyys heikkoihin
ratkaisuihin

▪ Ajan käyttö liikaa vääriin asioihin (esim.
muutos- ja lisätyöt)

▪ Herkästi riitaantuva
▪ Jäykkyys

Onnistumiset ja kehittämistarpeet
Case Kalasataman allianssi, Sörkan spora
Onnistumiset

Kehittämistarpeet

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Toteutuksen ja suunnittelun

Avoimuus
Luottamus
Psykologinen turvallisuus
Konfliktikyvykkyys
Päätöksenteko lähelle tekemistä
Useiden eri prosessien ja työkalujen
kehitys (esim. tilannekuva, TVD-prosessi)

▪ Tuotannon ohjauksen kehittäminen
▪ Yksilöiden kehittyminen
▪ Muutoksiin reagointi
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© Destia

14.9.2022

kommunikointi

▪ Allianssimallin ymmärrys ”koko ketjussa”
▪ Integrointi aliurakoitsijoihin asti
▪ Johtaminen (mahdollistamisen ja
edistämisen ymmärtäminen joka tasolla)

Next steps

▪
▪
▪
▪
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Aliurakoitsijoiden todellinen integrointi (ml. sopimukset)
”Johtamiskolmion” todellinen kääntäminen
Tärkeimpien prosessien kehittäminen, etenkin TVD-prosessi
Selkeämpi organisointi kehitysvaiheessa (läsnäolo Big Roomilla)

© Destia

14.9.2022

Ryhmäkeskustelut:

1. Mikä projektinne integroinnissa
on onnistunut hyvin?
2. Mikä integroinnissa haastaa?

• Lähiryhmät jakautuvat 5 henkilön
pienryhmiin.

• Teamsin kautta osallistujat Veera jakaa 5
henkilön pienryhmiin.

• Kirjatkaa keskustelussa nousseita näkemyksiä
menti.com, koodi 9926 1947

• Keskusteluaikaa ~ 15 min, perään tauko ~ 10
min. Tauon jälkeen jatketaan klo 10.00
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IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Miten ohjata IPT-projektit maaliin?
Jani Saarinen, Vison Oy

Miksi IPT-malli?
Kyvykkäimpien kumppanien aikainen valinta

• Hankkeen suunnittelu ja toteutus osapuolten yhdessä eri osapuolten kesken vaiheittain
täsmentämällä ja tarkentamalla suunnitelmia hankkeen edetessä

• Muutosten hallinta yhdessä eri osapuolten kesken
Yhteinen sopimusperusta

•
•
•
•
•
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Yhteistoiminta

Open book
Yhteinen ansaintalogiikka
Yhteiset kannustimet
Riskien ja hyötyjen jakaminen

Strategiavaihe
Tilaajan budjetti

Tilaajan arvio
tavoitekustannuksesta

Tavoitekustannus

Toteutunut kustannus

Hankkeen ja sen sisällön täsmentyminen sen edetessä
Strategiavaihe

Muodostamisvaihe

Allianssin kesto
Kehitysvaihe

Toteutusvaihe
Rakentamisvaihe

Tilaajan
tavoitteiden ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutusmallin
valinta
Hankintamenettely valinta
Hankinnan
suunnittelu
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Jälkivastuu

Tilaajan exit- tai investointipäätös
Tarjouspyyntö-aineiston
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle
(laatu)
▪ Palkkio (%)

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen
määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja
mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman
laatiminen

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

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus

IPT-työpaja 23.3.21, soveltaen Jim Ross, Alliance Contracting, lessons from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

IPT-hankkeen läpivienti

Projektisysteemin
suunnittelu

Hankinnan
suunnittelu
Kehitysvaihe

Toteutusmuodon
valinta

Markkinavuoropuhelut

Tilaajan perehdytys

Investointipäätös

Hankepäätös

Yleissuunnittelu YVA

Toteutusvaihe

Hankinta

Tilaajan perehdytys

2022

Jälkivastuu 5 v

2023

2024

Hankinta

2025

Toteutussuunnittelu

2026

2027

Toteutus

Käyttöönotto

PROJEKTIN STRATEGINEN SUUNNITTELU
Projektin strateginen suunnittelu on projektisysteemin
suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa että
hankekokonaisuus ja sen yksityiskohdat ovat tavoitteiden
mukaisia.
Projektisysteemi tarkoittaa projektin osia ja niiden
vuorovaikutussuhteita.
Projektisysteemin suunnittelussa keskeistä on
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•

tilaajan tavoitteiden toteuttaminen

•

hankekokonaisuuden ja sen toisiaan täydentämien osien
hahmottaminen ja integrointi

•

vakioitavien toimintamallien tunnistaminen

•

osapuolten integrointi ja yhteistoiminnan perustan
rakentaminen niin, että kaikki osapuolet voivat toimia
samansuuntaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa
•

tilaajan tavoitteiden tunnistamista

•

projektissa tarvittavien resurssien tunnistamista

•

sopimusmallin ja kaupallisten ehtojen määrittämistä

•

yhteisten toimintatapojen määrittämistä

•

projektin menestystekijöiden määrittämistä

•

päätöksenteon ja hankinnan suunnittelua

Projektisysteemin suunnittelu varmistaa prosessin ja sen
lopputuotteen onnistuneeseen ohjaukseen, suunnitteluun ja
toteuttamiseen tarvittavien resurssien ja osaamisen hankinnan
riittävän aikaisin kaikkien osapuolten sitouttamiseksi yhteisiin
tavoitteisiin sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen
Integraatiosuunnitelmassa määritetään, miten integraatiota eri
osapuolten kanssa rakennetaan.

Tilaajan tavoitteisiin johtaminen
Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu (Target Value Design / Delivery)

Tilaajan tavoitteet

Tarjoajien valinta

Suunnittelu ja toteutus

Lopputuote

▪
▪
▪
▪

▪ Soveltuvuusvaatimukset
▪ Valintaperusteet
▪ Vertailuperusteet

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Budjetti M€
Aikataulu
Hanke
Prosessi yms.

Big room
TVD-prosessi
Integroinnin aste
Prosessit yms.

Sopimus ja kaupalliset ehdot
▪ Tilaajan tehtävät vs. tarjoajan tehtävät / sopimusmuoto
▪ Maksuperusteet
▪ Riskien ja hyötyjen jakaminen / kannustinjärjestelmä yms.

Vison Oy

Toimivuus
Hinta & laatu
Joustavuus
Elinkaari yms.

Tavoitteiden asettaminen
• Perustana tilaajan tavoitteet ja arvoa rahalle –ajattelu > mihin halutaan vaikuttaa ja mitä
ohjata?

• Tavoitteet
̵ Prosessille (suunnittelu, toteutus, yhteistoiminta, TVD-prosessi, tahtituotanto, luovutus ja
̵

käyttöönotto tms.)
Lopputuotteelle (kaupunkikuva, toimivuus, käyttäjätyytyväisyys, energiankulutus,
muuntojoustavuus tms.)

• Osapuolten yhteisen intressin löytäminen > jokaisen osapuolen toiminnan kehittäminen
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Hankkeen kustannusohjaus

Business case
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Validation

Design and build
to targets

Vison Oy

Kannustinjärjestelmän määrittäminen etukäteen
Strategiavaihe

Kannustimien tasapaino

• Tavoitteiden kiteyttäminen
• Kannustinjärjestelmän kuvaaminen jo alustavassa

• Bonusten ja sanktioiden todennäköisyys/suurus sekä

tarjouspyynnössä

Hankintavaihe

• Kannustinjärjestelmän avaaminen ja tarjoajien
sitouttaminen

Kehitysvaihe

• Käyttöönotto jo kehitysvaiheen alussa
• Vaiheistaminen toteutus- ja jälkivastuuajan tehtäviin
• ATA-mittareiden valinta (max bonus / max sanktio), ei

tarvitse käyttäytyä samalla tavalla molempiin suuntiin

• Järkyttävä tapahtuma ja sen seuraukset, ei

korvausvelvollisuutta, mahdollinen bonusten menetys

• Ei liikaa virittelyä – kaikki vaikuttaa kaikkeen
50

keskinäinen painotus)

• Tavoitekustannuksen alituksen yläraja (leikkuri)
• Bonuspooli 2 % tavoitekustannuksesta
̵ lisäksi 25-50 % tavoitekustannuksen alituksesta

• Palveluntuottajien max bonus / sanktio
̵ Suunnittelu 50 % palkkiosta
̵ Toteuttaja 100 % palkkiosta
̵ Suunnittelun ja toteuttajan jakosuhde 20 % / 80 %
• Järkyttävä tapahtuma 1,5 x bonuspooli

Kannustinjärjestelmän tasapainottaminen
OSAPUOLTEN KANNUSTIMET

TOTEUTTAJAN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
1 500 000
818 000
818 182

818 182

818 182

1 000 000

8 181 818

8 181 818

500 000

M€

8 181 818

MAX BONUS

0-TULOS

0
Max sanktio

MAX SANKTIO

Max bonus

-818 000

Korvattavat kustannukset

Palkkio

Max bonus

Max sanktio

-500 000
Suunnitteluryhmä
Toteuttajaryhmä

SUUNNITTELUN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
-1 000 000
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250 000
500 000
500 000

500 000
500 000

500 000
500 000

MAX BONUS

0-TULOS

M A X-250
S A N000
KTIO

-1 500 000

Yhteensä

Tilaajan päätös hankkeen resursoinnista
Tilaajan resurssit ja osaaminen

•
•
•
•
•

Projektisysteemin suunnittelu
Hankinnan suunnittelu
Hankinta
Kehitysvaihe
Toteutusvaihe

Tilaajan ulkopuoliset asiantuntijat
Keskeiset palveluntuottajat

• Suunnittelu
• Rakennustekninen urakointi
Myöhemmin hankittavat osaaminen ja resurssit

• Telematiikka
• Palo- ja turvallisuus
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.. ja hankittavista
resursseista ja
osaamisesta
• IPT-projektin osapuolten tehtävät ja vastuut

•
•

kannattaa hahmottaa näiden resurssi- ja
osaamisvaatimuksina
Tilaajan ja tämän konsulttien tehtävät tulee
ilmoittaa tarjoajille jo hankintavaiheessa
Samalla tilaaja voi ilmoittaa hankkeen
parhaaksi myöhemmin hankittavat resurssit ja
osaamisen

Hankkeen tehtävät

Tilaaja

Suunnittelu ja toteutus

Hankkeen
parhaaksi

Projektinjohto
Allianssin johtaminen
Suunnittelun ja tuotannon johtaminen
Kustannusohjaus
YKT yhteistyö
Turvallisuuskoordinaattori
Turvallisuusjohtaminen
Kaavoitus, maankäyttö ja maanlunastus
Lupa-asiat
Suunnitelmien tarkastus ja hyväksyminen
Tiedonhallinta ja tietomallikoordinointi
Elinkaarisuunnittelu ja -laskenta
Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

(x)
(x)
(x)
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
(x)
x

(x)
(x)
(x)
x
(x)
x

x

(x)
(x)

(x)

Suunnittelu ja toteutus
Pääsuunnittelu
Katutyöt
Kunnallistekniikka
Kaupunkiympäristö
Liikenne
Liikenteen ohjaus
Liikennejärjestelyt
Raitiotie
Ratatekniset järjestelmät
Ratasähkö
Sillat ja muut taitorakenteet
Pohjarakennus
Tärinä- ja melusuunnittelu
Valaistus

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

x
x
x
x

x
x

x
x
x
(x)
(x)
x
(x)
(x)

x
x
(x)
(x)
x
(x)

(x)
(x)

x
x
x
x
x

Muut
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Joukkoliikenne
Kalusto
Varikko
Käyttöönotto
Ylläpito
Hankinnat

x
x
x
(x)
(x)
(x)

x
(x)
x

(x)
(x)
x

(x)
(x)
(x)
x

Integraation suunnittelu etukäteen
Tilaaja voi hyödyntää
integraatiosuunnitelmaa työkaluna
projektisysteemin rakentamisessa
Hankintavaiheen integraatiosuunnitelma
kuvaa tilaajan strategisen tahtotilan
siihen,

• mitkä osapuolet, millä keinoilla ja
missä vaiheessa integroidaan
hankkeeseen

• millä yhteisillä toimintatavoilla
integraatiota tuetaan

• millä teknologia-alustoilla

Sopimuksilla
sitouttaminen

Jatkuva
parantaminen

Johtaminen ja
ihmisten
kehittäminen

Työympäristö ja
-käytännöt

Tiedonhallinta
ja tilannekuva

Arvot,
tavoitteet ja
toimintaperiaatteet

Suunnittelun ja
toteutuksen ohjaus
Tavoitteisiin
suunnittelu ja
kustannusten hallinta

Piia Sormunen,
Granlund

tiedonhallinta
ja kommunikaatio varmistetaan
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Lähde: Vison

..ja laajentaminen keskeisiin toimijoihin
Hankintastrategiassa päätetään, mille tasolle
ja miten toimijoita integroidaan.
Ihannetilana on integroinnin ulottaminen
”viimeiseen työn tekijään”:
kaikki allianssille töitä tekevät suunnittelutoimistot,
alaurakoitsijat ja toimittajat ja niiden työn tekijät on
integroitu allianssin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin
– tuottamaan arvoa asiakkaalle, vähentämään
hukkaa ja parantamaan tuotantosysteemiä.

Ydinryhmä muodostaa
allianssin
Alaurakoitsija
Alaurakoitsija

Toimittaja

Suunn.tsto A

Toimittaja A

Alaurakoitsija

S

T

Alaurakoitsija

R

Alaurakoitsija B

Aliurakoitsija A

Suunn.tsto
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Keskeiset suunnittelijat /
alaurakoitsijat /
toimittajat integroidaan
IPT-hankkeeseen /
allianssiin yhteisillä
sopimus- ja
kannustinperiaatteilla

Alaurakoitsija
Toimittaja

Osa suunnittelijoista /
aliurakoitsijoista /
toimittajista / perinteisillä
sopimuksilla
(voidaan käyttää
kannustimia)

Ydinryhmän muodostaminen –
ryhmittymänä vai erikseen
Yksi ryhmittymä

Suunnittelijat ja rakentajat
erikseen

+

Yksi hankinta

+

Edullisempi tarjota

+

Palveluntuottajat
integroituvat valmiiksi

+

Ryhmittymän kokoonpano

-

Kalliimpi tarjota:
ryhmittymän panostus
ryhmän integroitumiseen ja
suunnitelmien
yhteensovittamiseen

-

Kaksi eri hankintaa
(lisääntynyt työmäärä ja
haasteita kaupallisissa
neuvotteluissa)

-

Integroituminen alkaa vasta
kehitysvaiheessa

Osapuolten valinnassa on huomioitava markkinat sekä
palveluntuottajien valmius.
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Johdettu target value delivery -prosessi
Business
case
planning

Validation

Value delivery: Steering to target in design
and construction

Value post
construction

Integroitu projektiorganisaatio

Kannustinjärjestelmä

Projektisuunnittelu
Kustannusten ja arvon määrittely & jatkuva arviointi
Konseptisuunnittelu
Suunnittelu
Tuotannon suunnittelu & tuotanto
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Source: InsideOutConsulting & Southland Industries & Lean Construction Institute

IPT-projektien haasteet
hankintalain näkökulmasta
Juha Virolainen, Vison Oy

Hankintaprosessiin liittyvät tavoitteet
• Ensisijaisena tavoitteena on valita

vertailuperusteiden avulla paras tarjous, toteuttaa
hankinta hankintalain määräysten mukaisesti ja
siten, että sopimuskauden aikana voidaan toimia
hankintalain mukaisesti

• Lisäksi tavoitteena on varmistaa:
• Osapuolet ymmärtävät toteutusmuodon ja
sopimusehdot samalla tavoin

•

Esim. palkkio, korvattavat kustannukset, laajuuden
muutos, riskien ja mahdollisuuksien kartoitus

• Rakentaa luottamusta
• Kehittää hanketta
• Tutustua tarjoajiin ja aloittaa integroituminen
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Kuva: Microsoft kuvapankki

IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Hankintailmoitus ja sen sisältö
• Hankintailmoitus on aina ensisijainen,

mikäli hankintailmoituksen ja hankintaasiakirjojen välillä on ristiriitoja

• Hankinnan laajuus, sisältö sekä
enimmäisarvo tulisi ilmoittaa
hankintailmoituksessa

• Hankinnan ja sopimuskauden aikana

tehtäviä muutoksia peilataan aina
hankintailmoituksessa ilmoitettuihin
tietoihin (HankL 136 § ja EHankL 124 §)

Kuva: Microsoft kuvapankki
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IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Hankintamenettely
• Mikäli halutaan varmistua tarjoajien osaamisen tasosta ja yhteistoiminnallisen
toteutusmuodon ymmärryksestä sekä antaa tarjoajille mahdollisuus
kommentoida sopimusta, käyttökelpoisena vaihtoehtona on
neuvottelumenettely

• Kilpailullinen neuvottelumenettely edellyttää, että neuvotteluissa

ratkaisuvaihtoehtoja karsitaan vaiheittain tai neuvottelujen päätyttyä valitaan
ratkaisu tai ratkaisut, joista lopulliset tarjoukset annetaan

• yhteistoiminnallisissa toteutusmuodoissa ratkaisut valitaan kehitysvaiheen aikana, jolloin
tälle menettelylle ei välttämättä tarvetta
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IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Hankintaprosessi
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IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Markkinakartoitus
• Markkinoiden informointi on tärkeä osa
hankinnan valmistelua

• Tavoitteena:
• Alan toimijoiden informointi ryhmittymien
muodostamiseksi tai alihankkijoiden
hankkimiseksi

• Ehdokkaiden ns. turhien virheiden

karsiminen osallistumishakemuksista

• Palautteen saaminen alan toimijoilta
hankintayksikön hankintaa koskeviin
esityksiin
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Kuva: Microsoft kuvapankki

IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset
• Soveltuvuusvaatimuksina ovat yleensä:
• Kaupparekisteriin kuuluminen
• Liikevaihto
• Luottoluokka- ja/tai riskiluokka tai muu vastaava selvitys
• Yritysreferenssit

• Vähimmäisvaatimuksina taas:
• Tilaajavastuulain vaatimukset
• Pakotteita koskevat vakuutukset

• Lisäisin tarjouspyyntöön myös keskeisten alihankkijoiden integrointia ja

hankkeessa käytettäviä työkaluja sekä menetelmiä koskevat vaatimukset
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IPT4-hanke 2022-25

14.9.2022

Vertailuperusteet 1/2
•

Ns. laatuun liittyvien vertailuperusteiden
avulla pyritään saamaan käsitys nimettyjen
avainhenkilöiden osaamisesta, kokemuksesta
ja yhteistoiminnallisen toteutusmuodon
ymmärryksestä

• Tiimin osaaminen ja kokemus
• Tentti / Case-tehtävä

• Pelkkä tiimi ei vielä riitä, joten pitäisi

pystyä myös varmistumaan
organisaation kyvystä kouluttaa ja
valmentaa henkilöstöään sekä yrityksen
johdon kyvystä ymmärtää
yhteistoiminnallisen mallin toiminta
Kuva: Microsoft kuvapankki
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Vertailuperusteet 2/2
•

Hinnan vertailuperusteena on
palkkioprosentti

• Miksi? -> koska ei ole riittävän yksilöityjä
suunnitelmia esim. kokonais- tai
tavoitehinnan tarjoamiseen

• Onko palkkioprosentti hankintalain

mukaan sallittu? -> Laki ei ota kantaa
hintatarjouksen muotoon

• Vertailuperusteiden tulee liittyä

hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa
tarjousten puolueeton arviointi

•
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Hankinta-asiakirjoista on käytävä ilmi tilaajan
budjetti tai kustannusarvio, mistä pystytään
päättelemään käytettävissä oleva rahamäärä

Kuva: Microsoft kuvapankki
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Hankintaprosessin ja sopimuskauden aikana
tehtävät muutokset 1/2
• Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä tulisi pystyä kertomaan mahdollisista
muutoksista mahdollisimman tarkasti ja parasta olisi jos muutos:

• ”...perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa
mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden
rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja
yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä
luonnetta”

• Tällöin muutos on sallittu ja siitä ei tarvitse tehdä erillistä muutosilmoitusta Hilmaan
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Hankintaprosessin ja sopimuskauden aikana
tehtävät muutokset 2/2
• Mikäli tulevia muutoksia ei voida em. tarkkuustasolla ilmoittaa, tulisi
muutoksia kuvata niin tarkalla tasolla kuin se on mahdollista, esim:

• Muutosten sisältö tulisi kuvata (tehtävät, esim. johtosiirrot)
• Muutoskohteiden sijainti ja/tai laajuus (esim. infrakohteissa karttapohjaan merkitty
sijainti, määrät yms.)

• Muutosten arvo (arvioitava maksimiarvo, mikäli mahdollista yksilöitynä esim.
tehtävittäin)

• Sopimusmuutos vai optio?
• Tällöin muutosten hyväksyttävyys selviää vasta konkreettisessa tilanteessa
hankkeen aikana

• Silloin peilataan tulevaa muutosta tehtyihin kirjauksiin

• Joistakin muutoksista tulee tehdä muutosilmoitus Hilmaan
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Hankinnan päättäminen
• Hankintapäätöksestä on hyvä käydä
ilmi:

• Laatuarvioinnin sanalliset perustelut ja
pisteytys

• Hinnan pisteytys
• Kokonaispisteet

• Palautekeskustelu
• Palautekeskustelussa voidaan oikaista
väärinkäsityksiä

• Tarjoajat voivat antaa palautetta
hankinnasta
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Kuva: Microsoft kuvapankki
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IPT-projektin
käynnistäminen ja
vaiheistuksen
tavoitteet
Sari Koskelo ja Hannu Ratamäki, Vison Oy

IPT-hankkeen vaiheet

Strategiavaihe

Muodostamisvaihe

Allianssin kesto
Kehitysvaihe

Toteutusvaihe
Rakentamisvaihe

Tilaajan
tavoitteiden ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutusmallin
valinta
Hankintamenettely valinta
Hankinnan
suunnittelu
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Jälkivastuu

Tilaajan exit- tai investointipäätös
Tarjouspyyntö-aineiston
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle
(laatu)
▪ Palkkio (%)

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen
määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja
mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman
laatiminen

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

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus

IPT-työpaja 23.3.21, soveltaen Jim Ross, Alliance Contracting, lessons from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

IPT-HANKKEEN KEHITYS- JA TOTEUTUSVAIHE
Kehitysvaiheen tavoitteena on ratkaisun kehittämisen
lisäksi suunnitella koko hankkeen läpivienti ja laatia siitä
suunnitelma.
Hankkeesta riippuen kehitysvaiheen sisältö voi vaihdella
paljonkin: joskus hankesuunnitelma tehdään osana
kehitysvaihetta, joskus hankkeesta on kehitysvaiheen alussa
olemassa jo laaja hankesuunnitelma. Kehitysvaihe päättyy, kun
hankkeen osapuolet ovat suunnitelleet hankkeen ratkaisua niin
pitkälle, että voivat yhteisesti sopia tilaajan tavoitteiden
mukaisen suunnitelman tavoitekustannuksesta.

Toteutusvaiheessa keskeistä on suunnitelmien tuottaminen
ja hankkeen tehokas toteutus yhdessä. Kun IPT-hankkeissa
suunnittelua ja rakentamista tehdään usein yhtäaikaisesti,
hankkeen dynamiikan hallinta on merkittävässä roolissa.
Toteutusvaiheeseen sisältyy jälkivastuuaika.
72

Integroidun projektitoimituksen keskeisin prosessi on
tilaajan tavoitteisiin suunnittelun ja toteutuksen prosessi.
Sillä pyritään varmistamaan lopputuotteen vastaavuus
tilaajan asettamiin tavoitteisiin.
Tilaajan tavoitteisiin suunnittelun prosessista puhutaan usein
TVD-prosessina (Target Value Design/Delivery), jossa korostuu
suunnitellun ratkaisun kustannus. Kokonaisuudessaan se on
avainosapuolten toteuttama yhteistoiminnallinen
suunnitteluprosessi. Tavoitteena on yhteistyössä suunnitella
ratkaisut ja niiden toteuttaminen niin, että varmistetaan paras
mahdollinen arvontuotto tilaajalle ja käyttäjille. Todellisuudessa
tilaajan budjetti on yksi toimintaa ohjaava kriteeri, joka luo
reunaehdon kustannuksille. Onnistuneen TVD-prosessin
taustalla on usein osapuolten yhteistoiminta, jonka mekanismeja
ovat esimerkiksi big room –toiminta, tehokas riskienhallinta ja
innovaatioprosessi.

Esimerkki: Peruskorjauksen
vaiheistus

1
3

2

HUOM! Osavaiheen 3 osia voidaan peruskorjata jo
aiemmin, jotta yliopiston keskeytymätön toiminta
voidaan turvata.

Allianssin kehitys- ja toteutusvaiheet
Tilaajan budjetti

Tilaajan arvio
tavoitekustannuksesta

Tavoitekustannus

Toteutunut kustannus

Hankkeen ja sen sisällön täsmentyminen sen edetessä
Strategiavaihe

Muodostamisvaihe

Allianssin kesto
Kehitysvaihe

Toteutusvaihe
Rakentamisvaihe

Tilaajan
tavoitteiden ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutusmallin
valinta
Hankintamenettely valinta
Hankinnan
suunnittelu
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Jälkivastuu

Tilaajan exit- tai investointipäätös
Tarjouspyyntö-aineiston
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle
(laatu)
▪ Palkkio (%)

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen
määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja
mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman
laatiminen

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

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus
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Kehitysvaiheen tehtävät
TVD

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

Hankesisällön määritys:

Suunnitelma- ja
toteutusratkaisujen
kehittäminen:
•
•

•
•
•

• Hankelaajuuden määrittely (laajuus ja sisältö)
• Conditions of Satisfaction
• Tavoitekustannus
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Luonnos- ja esisuunnittelu
Suunnitelma- ja toteutusratkaisujen
kehittäminen
Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
Laajuuden muutosten periaatteet
Vastaanoton ja jälkivastuun
suunnittelu

Toteutusvaiheeseen
siirtyminen:

• Toteutusvaiheen organisointi ja
johtamisjärjestelmä
• Toteutussuunnitelma
• Tavoitekustannus sisältäen
riskivarauksen
• Toteutusvaiheen kannustinmalli
• Vakuutukset

TVD – Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu ja toteutus
Tilaajan tavoitteet ja reunaehdot
Tavoitteet
ja
reunaehdot

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen menestystekijät
Vaatimusmalli (toiminnalliset ja tekniset vaatimukset)

Päätöksenteko
Hankesisällön määrittäminen ja hallinta

Prosessit ja
työkalut

Tavoitekustannuksen määrittäminen ja hallinta
Aikataulun hallinta (LPS)
Riskienhallinta (sis. kustannusriskit ja -mahdollisuudet)

Ideat ja Innovaatiot
Suunnitteluprosessin määrittäminen ja ohjaus
Tuotannonohjaus (imuohjaus, eräkoot)

Organisaatio
ja
toimintatavat
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Tiimin muodostaminen ja organisointi (päätöksenteko)
Muut vakioidut projektin toimintatavat

Tilaajan rooli kehitysvaiheessa on tuoda
selvyyttä hankkeeseen (bring clarity)
• Tilaajan tavoitteet ja reunaehdot – mikä
hankkeessa tuottaa arvoa?

• Lähtötietojen/käyttäjien

tarpeiden/toiveiden kommunikointi

• Resurssit osana projektitiimiä – tilaajan
moninainen rooli projektissa (omistaja,
käyttäjä)

• Päätöksenteko – läpinäkyvyys ja
sitoutuminen kaikilla tasoilla

• Selkeä viestintä
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Allianssin toteutusvaihe: Rakentaminen ja jälkivastuu
Tilaajan budjetti

Tilaajan arvio
tavoitekustannuksesta

Tavoitekustannus

Toteutunut kustannus

Hankkeen ja sen sisällön täsmentyminen sen edetessä
Strategiavaihe

Muodostamisvaihe

Allianssin kesto
Kehitysvaihe

Toteutusvaihe
Rakentamisvaihe

Tilaajan
tavoitteiden ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutusmallin
valinta
Hankintamenettely valinta
Hankinnan
suunnittelu
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Jälkivastuu

Tilaajan exit- tai investointipäätös
Tarjouspyyntö-aineiston
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle
(laatu)
▪ Palkkio (%)

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen
määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja
mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman
laatiminen

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

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus
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Toteutusvaiheessa lunastetaan
kehitysvaiheessa määritelty arvo
• Keskeisiä onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä

• Yhteinen tilannekuva –

läpinäkyvyys ja tiedolla
johtaminen

• Yhteistoimintakyvykkyys

– ylläpito ja kehittäminen

• Ongelmanratkaisu-/

päätöksentekokyky –
nopea reagointi
muuttuviin tilanteisiin
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Digby Christian, Sutter Health / RAIN2-työpaja
16.9.2021
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Kehitys- ja toteutusvaihe
Tilaajan budjetti

Tilaajan arvio
tavoitekustannuksesta

Tavoitekustannus

Toteutunut kustannus

Hankkeen ja sen sisällön täsmentyminen sen edetessä
Strategiavaihe

Muodostamisvaihe

Allianssin kesto
Kehitysvaihe

Toteutusvaihe
Rakentamisvaihe

Tilaajan
tavoitteiden ja
reunaehtojen
määrittely
Toteutusmallin
valinta
Hankintamenettely valinta
Hankinnan
suunnittelu
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Jälkivastuu

Tilaajan exit- tai investointipäätös
Tarjouspyyntö-aineiston
laatiminen
▪ hankintailmoitus
▪ tarjouspyyntö
▪ allianssisopimus
▪ kaupallinen malli
Kilpailuttaminen
neuvottelu-menettelyllä
▪ Allianssikyvykkyys
▪ kyky tuottaa arvoa rahalle
(laatu)
▪ Palkkio (%)

Kehitysvaiheen läpivienti
▪ suunnittelu tilaajan
tavoitteisiin
▪ tavoitekustannuksen
määrittäminen
▪ avaintulosalueiden ja
mittareiden määrittäminen
▪ toteutussuunnitelman
laatiminen

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

Jälkivastuuaika
▪ käyttöönotto
▪ takuuajan tehtävät
▪ hoidon ja ylläpidon ohjaus
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LCI-valmennuspäivä 19.9.2022, Helsinki
How to create the true north
indicators for your organization
or project, Paolo Napolitano,
Allele Network
- Tiimien muodostaminen
- Tavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen
- Oppiminen ja jatkuva
parantaminen

Ilmoittautuminen

Opit, kokemukset ja
tavoitetila 2025
Lauri Merikallio, Vison Oy

Tavoitteiden asettaminen
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IPT4-hankkeen tavoitteet
Artturi Lähdetie, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

IPT4- ja RAIN3-hankkeiden yhteistoiminta
IPT4-hanke

RAIN3-hanke*

Keskinäiset IPTtyöpajat
RAIN3-ohjausryhmä

2-3/vuosi

IPTohjaus
-ryhmä

Tilaajaorganisaatiokohtainen valmennus ja
perehdytys

IPT4-pilotit
(projektit sovitaan
erikseen)
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Yhteiset
RAIN3työpajat
Muu RAIN3-hankkeen
toiminta
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IPT4-hankkeen tavoitteet
Tilaajien roolin ja potentiaalin parempi hyödyntäminen

• Tavoitteiden kirkastaminen ja tilaajalle tuotettavan arvon (value) kuvaaminen
• Ympäristö-, kiertotalous- ja elinkaaritavoitteiden toteuttaminen
• Projektien johtamisen kehittäminen

RAKLI 2022:
KIRA-kasvuohjelman
tavoitteet toimialalle

Projektien eri osapuolten laajempi integrointi
• Tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä alihankkijoiden ja materiaali- ja järjestelmä-

• Hiilineutraaliuden

toimittajien aikaisempi integrointi sekä resurssien ja osaamisen hyödyntäminen
• Sopimusjärjestelyt ja kaupalliset ehdot, riskien ja hyötyjen jakaminen
• Luottamuksen rakentaminen ja vastakkainasettelun vähentyminen

Projektien toimintamallien uudistaminen ja vakiointi lean-rakentamista hyödyntäen
• Projektien tilannekuvan hallinta ja tiedolla johtaminen, datan virtaus ja digitalisointi
• Suunnittelun ja tuotannon ohjausmenetelmien uudistaminen, tuotannon virtautus sekä tahtituotannon ja

logistiikan käytännön pilotit
• Toimintamallien vakiointi ja skaalaus erilaisiin projekteihin
• Kokemusten ja oppien siirtäminen tilaajaorganisaatioiden projektisalkun hallintaan sekä laajemmalle joukolle
asiantuntijoita yli projektirajojen

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
• IPT-ohjelman ja toimialan yritysten RAIN-hankkeiden integrointi
• Korkeakouluopetuksen ja alan tutkimustyön integrointi käytännön tekemiseen
• Kansainvälinen tiedonvaihto
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saavuttaminen ja
kiertotalouteen siirtyminen

• Tuottavuuden ja
digitalisaation kasvun myötä
asiakastyytyväisyyden
parantaminen

• Arvonluontia läpi elinkaaren
parantavien
ratkaisukokonaisuuksien
kehittäminen
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Tilaajakohtaiset odotukset ja IPT4-hankkeen
teemat
• Osaamisen vahvistaminen ja laajentaminen
• esim. hankinnat ja tilaajan tavoitteet hankkeiden valmistelussa
• Vastuullisuuden edistäminen
• esim. kestävyys- ja ympäristötavoitteiden konkretisointi ja ohjaaminen
• Toimintaympäristöön vaikuttaminen
• esim. hankintalainsäädäntö/ ei-kiinteähintaisten urakoiden hyväksyttävyys
• RT-kortit/ kehittyvät mallit
• Yhteistoiminnan ja muutoksen johtaminen
• esim. yhteistoiminnallisen johtamismallin ja muutosjohtajuuden kehittäminen,
kaikkien osapuolten integraation kehittäminen, kulttuurin muutos
• Tilannekuva ja tiedolla johtamisen
• esim. tilannekuvan kehittäminen, ajantasainen kustannustieto päätöksenteossa
• Yhtenevien toimintamallien kehittäminen
• esim. laajuusmuutoskäytännöt, jälkivastuuajan hallinta
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Ryhmäkeskustelut:

Ehdottakaa mielestänne keskeisiä
IPT4-työpajateemoja sekä
mahdolliset toiveenne / ideat
työpajojen toteutustapaan

• Lähiryhmät jakautuvat 5 henkilön
pienryhmiin.

• Teamsin kautta osallistujat Veera jakaa 5-6
henkilön pienryhmiin.

• Kirjatkaa keskustelussa nousseita näkemyksiä
menti.com ja koodi 9926 1947

• Keskusteluaikaa ~ 15 min
• Jatketaan klo 12.20
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IPT4-hankkeen jatkot
Jani Saarinen, Vison Oy
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Tapahtumat 2022-23
IPT4-hanke
• 8-11/2022
Tilaajakohtaiset tapaamiset (1h)
• 14.9.2022 klo 8.30-12.30
Orientaatiotyöpaja; aloitusseminaari organisaatioiden
henkilöille, BIM Kampus Hki / Teams
• 14.9.2022 klo 13.00-15.00
Ohjausryhmän kick off, BIM Kampus Hki / Teams
• 1.12.2022 työpaja #01
IPT-hankkeen valmistelu- ja tilaajan tavoitteet
• Tilaajaorganisaatiokohtaiset valmennuspäivät (1-2 pv)
• 1/2023 Työpaja #02
• 5/2023 Työpaja #03

RAIN3-työpajat
• 31.8.2022 klo 8.30-13.00
• 28.9.2022 klo 11.30-16.00
• 26.10.2022 klo 8.30-13.00
• 30.11.2022 klo 8.00-16.00
Muut aiheeseen liittyvät tapahtumat
• 19.-21.9.2022
LCC-päivät, Dipoli, Espoo
• 18.-21.10.2022
LCC Congress 2022, New Orleans

14.9.2022 JaS

KIITOS!

