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-Tehdään yhdessä -



TEHDÄÄN
YHDESSÄ –
teemalla tämä
vuosi ja
jatkossakin

”Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa

innovatiivisilla hankinnoilla .”

AGENDA

ñ Uudistamisohjelma lukuina

ñ Integroitu projektitoimitus; yhteistoimintamalli

ñ Yhteistyön rakentaminen

ñ Kannustimet



Tulevaisuuden
sairaala 2030

(www.oys2030.fi)



JULKISET
HANKKEET
- maan tapa?

ñ Olkiluoto 3,2 => 8,5 mrd (2009 => 2018)

ñ Länsimetro 452 + 636 M€ = 1088 M€

ñ pks kehärata 297 + 477 = 774 M€

ñ Oopperatalo 400 + 340 M€

ñ Musiikkitalo 73 + 116 M€

ñ Jorvin uusi sairaala 150 + 25 = 175 M€

ñ Uusi lasten sairaala + 15 M€

ñ Eduskunnan lisärakennus 36 + 20 = 56 M€

ñ Eduskuntatalon remontti 130 => 272 M€



Suurten
rakennushank-
keiden
kustannusten
paisuminen on
iso ongelma
Suomessa

ñ ”Keitä siinä suunnitteluvaiheessa
on mukana, miten se tehdään ja
minkälaisilla työkaluilla?
Johtamista pitäisi parantaa niin,
että isoissakin projekteissa
päästäisiin nykyistä tarkempiin
kustannus- ja aikatauluarvioihin
riittävän aikaisessa vaiheessa.” (Aalto
yliopiston rakentamisen tuotantotalouden apulaisprof. Antti
Peltokorpi pitää isona ongelmana suunnittelun johtamista)



Miksi?
Toteutus-
muotojen
soveltuvuus



Osapuolte
n aikainen
integrointi
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Osapuolien aikainen integrointi



Suunnitte-
lulla
lisäarvoa

Lähde: Phil Nedin/Arup



IPT/IPD
• Integroitu projektitoimitus on

sopimusjärjestely ja organisointitapa, jolla
korostetaan sopimusosapuolten yhteistä
vastuuta – riskien ja hyötyjen jakamista.

• Ideana on luoda osapuolten yhteinen
projektiorganisaatio, joka toimii yhtenäisillä
tavoitteilla ilman että organisaatiorajat
tulevat esteeksi.

• Pisimmälle yhteistoiminnallisissa urakoissa
mennään nk. allianssimallissa, jossa on yksi
yhteinen sopimus kaikkien osapuolten
kesken.

• Toinen vaihtoehto on yhteistoimintaurakka,
jossa käytetään esimerkiksi
projektinjohtourakan sopimusmallia, mutta
lisäksi laaditaan kaikkien osapuolten kesken
yhteistyösopimus.



Tiimin
valinta

ñ Kumppaneiden valinta on keskeisin asia
hankkeen onnistumisen kannalta

ñ Salliiko yrityskulttuuri uuden toimintatavan -
varmistettava kumppaneiden valinnan
yhteydessä

ñ Onko ymmärrys toimintatavoista yhteinen –
luodaan yhteinen johtamisjärjestelmä

ñ Kumppaneiden valinta mahdollisimman aikaisin

ñ Tiimiytyminen ja yhteistyöhengen luominen on
tärkeää ja hankkeen toimintamallit palvelemaan
tätä

ñ Koulutus, valmennus, sparraus, mentorointi



Allianssin
vaiheet

Toteutusvaiheen tehtävät
§ toteutussuunnitelman kehittäminen
§ suunnittelu ja toteutus tilaajan

tavoitteisiin
§ takuu- ja ylläpitovaiheen

suunnittelu

Kehitysvaiheen
tehtävät
§ johtamisjärjestelmä
§ suunnittelu tilaajan

tavoitteisiin
§ tavoitekustannus
§ avaintulosalueet ja

mittarit
§ toteutus-

suunnitelma

Luonnokset
§ hankesuunnitelma
§ allianssisopimus
§ kaupallinen malli

Kilpailuttaminen
neuvottelu-
menettelyllä
§ allianssikyvykkyys
§ kyky tuottaa arvoa

rahalle
§ palkkio

Tilaajan
tavoitteet ja
reunaehdot

Toteutus-
malli

Hankinta-
menettely

Strategia Allianssin
muodostaminen /
valmisteluvaihe

Allianssin kesto

Projektin
kehitysvaihe

Projektin
toteutusvaihe Takuuaika

Lähde: Jim Ross, Alliance Contracting, lessons from the Australian experience, LIPS-conference in Karlsruhe 9.-11.12.2009

Takuu ja
ylläpitovaiheen
tehtävät
§ käyttöönotto
§ takuuajan tehtävät

Tilaajan exit tai investointipäätös

Onko
kaikki tavoitteet

sovittu?



Joukkueen
rakentami-
sen
valinta-
perusteet



Kyvykkyyden
arviointikritee
rit

1. Yhteistoimintakyky ja vuorovaikutusosaaminen

2. Luottamuksen ja innostavan ilmapiirin rakentaminen

3. Erilaisten tilanteiden käsittely

4. Innovointi ja ratkaisujen kehittäminen

5. Jatkuva parantaminen



Avainhenki-
löiden
kyvykkyys
huomioida
käyttäjänäkö-
kulma

ñ Arvioidaan kahdessa työpajassa, jossa
käyttäjäarvioijat osallistuvat työskentelyyn

ñ Kriteerit:
ñ Kyky ottaa käyttäjät mukaan työskentelyyn
ñ Työskentelyilmapiiri



Tehdään
yhdessä

ñ Jokaisella urakkamuodolle on paikkansa

ñ YHDESSÄ TEKEMINEN edellyttää:
ñ Aikainen integraatio (edellytys yhdessä

tekemiselle)
ñ Yhteinen tavoite
ñ Yhdessä tekeminen – jatkuva parantaminen
ñ Yhteiset kannusteet (palkitsee yhteisen

tavoitteen saavuttamisestä / ylittämisestä)
ñ Avoimuus, yhteistyö, sitoutuminen, luottamus,

korkea suoritustaso
ñ Jaetut  mahdollisuudet ja riskit

ñ Bonuspalkkio jaetaan koko hankkeen
onnistumisen perusteella – ei oman suorituksen
perusteella
ñ Riskit jakaantuvat myös palveluntuottajille



Open books

Toiminnan
läpinäkyvyys -
Luottamus

ñ Allianssimalliin kuuluu oleellisena osana
toiminnan läpinäkyvyys ns. "open book" –
periaatteella. Osapuolten välisen luottamuksen
syntyminen sekä syvällinen tiimityöskentely ovat
mallin tärkeimpiä periaatteita.

ñ Allianssissa tieto kulkee avoimesti osapuolten
välillä ja kustannukset sekä aikataulut ovat
kaikkien nähtävillä ”open book”-periaatteella.

ñ Onnistuminen edellyttää allianssilta
innovatiivisia ratkaisuja kehitys- ja
toteutusvaiheessa sekä huippusuorituksia koko
projektin ajan (jatkuvaa parantamista).

ñ Toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti
luodaan edellytykset kustannustehokkaalle ja
asiakasarvoa tuottavalle toteutukselle.



Kannustimet
ñ Kannustimien tehtävänä on motivoida

saavuttamaan / ylittämään asetetut tavoitteet!

ñ Kannustimien on motivoitava matkaa
(tekemistä) – ei vain lopputilanteen mittaamista

=> haaste tavoitteille ja mittareille

Kuva: Reetta Moilanen



???

ñMiten varmistetaan
huippusuoritustaso?
ñ Allianssin johtaminen
ñ Allianssin tuki ja kehittyminen
ñ Innovatiivisuus
ñ Palkitseminen

ñOnko kannustinjärjestelmä
toteutusmuotoriippuvainen?

ñOnko toteutusmuoto (sopimukset)
yhteistyön este?

Kuva: Reetta Moilanen



???

ñHow the human being survive
70 000 years ago? And became a
leading species on the earth?

Kuva: Reetta Moilanen



Kysymyksiä/
palautteita?

Kari-Pekka Tampio
Ohjelmajohtaja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tulevaisuuden sairaala 2030 –uudistamisohjelma
www.oys2030.fi
kari-pekka.tampio@ppshp.fi

-Yhteispelillä -


