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Esipuhe
Tässä julkaisussa raportoitava työ on osa projektia nimeltä Petoke – Perinteisten
toteutusmuotojen kehittäminen. Projektissa pyritään kehittämään uudenlaisia infra-
hankkeiden ja infran kunnossapidon hankinta- ja toteutusprosesseja valtion ja kau-
punkien hankinnoissa käytettäviksi. Lähtökohtana ovat tutut ja paljon käytetyt, pe-
rinteiseen työjakoon perustuvat toimintatavat.

Petoke-projekti on Liikenneviraston, Infra ry:n ja yhdeksäntoista Kehto-foorumi-
kaupungini,ii keväällä 2017 käynnistämä kehittämishanke, jonka tutkimuskumppa-
nina toimii VTT. Projektin lopputavoitteena on, että yhteiskehittämisen, kokeilujen ja
kokemusten arvioinnin kautta olisi mahdollista vakiinnuttaa käyttöön uudenlaisia,
aiempaa toimivampia käytäntöjä. Yleisemmin kyse on yhteistoiminnallisista proses-
seista, eli projektin johtoajatukseksi on nostettu yhteistyö ja sen parantaminen inf-
rahankkeiden ja infran kunnossapidon toteutuksen kehittämisen keinona.

Käsillä oleva julkaisu on ensimmäinen osatulos Petoke-projektista. Kyseessä on
käynnistysvaiheen toimintatapakartoitus, jonka tarkoituksena on tuoda uusia ideoita
kartoitusta seuraavaan kehitystyöhön. Julkaisu kuvaa valikoituja ulkomaisia han-
keprosesseja periaatetasolla ja paneutuu niihin ratkaisuihin, joilla parannetaan yh-
teistyöedellytyksiä riittävää kilpailullisuutta unohtamatta. Rajaus on tässä vielä in-
vestointien hankinnoissa, vaikka koko projektin tavoiteltu sovellusalue on laajempi.

Kartoitusvaiheen työn toteutus tarjosi samalla allekirjoittaneelle mahdollisuuden
syventyä hetkeksi niihin moniin hanke- ja hankintaprosesseihin, jotka ovat tulleet
vastaan hankkeiden toteutusmuotojen kehittämisen ja siihen liittyvän kansainväli-
sen toiminnan sivutuotteena, mutta joita ei ole ollut aikaa tuoda vakavampaan kes-
kusteluun kotimaisessa rakentajayhteisössä. Projektin myötä sekin tuli nyt tehtyä.
Kiitokset hankeosapuolille tästä mahdollisuudesta.

Tampere, elokuu 2017

Pertti Lahdenperä

i  Kehto-foorumi on suurimpien kaupunkien teknisen toimen yhteistyökonsortio, joka pyrkii
tekemään kehitystyötä kaupunkien välisenä yhteistyönä. Kyseessä on avoin yhteistyöfoo-
rumi ja sen toimintaa koordinoi Suomen Kuntaliitto.

ii  Projektiin osallistuvat kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä,
Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.
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1. Johdanto

1.1 Tausta

Rakennushankkeiden toimintatavat ovat uudistuneet viime vuosina merkittävästi
vaativissa ja monimutkaisissa hankkeissa käyttöön otettujen uusien toteutusmuoto-
jen myötä. Saadut hyvät kokemukset ovat auttaneet tiedostamaan aiempaa selvem-
min sen, että myös perinteisissä toteutusmuodoissa on kehitysmahdollisuuksia.
Tämä potentiaali tulee hyödyntää, sillä monet erityyppiset rakennushankkeet ja pal-
veluhankinnat huomioon ottaen perinteisillä toteutusmuodoilla on oma, vahva ase-
mansa rakennetun ympäristön tuotannossa myös jatkossa.

Perinteisillä toteutusmuodoilla toimittaessa monia mahdollisuuksia jätetään hyö-
dyntämättä, kun vuorovaikutus on puutteellista, riskiä siirretään toimijoille summit-
taisesti ja osapuolten intressien koetaan olevan erisuuntaisia eikä kannustimia ti-
laajan tavoitteiden mukaiseen suoritukseen ole. Osaamista oikein yhdistämällä, yh-
teistyöllä ja oikeanlaisilla kannustimilla myös perinteisiä toteutusmuotoja on mah-
dollista kehittää nykyistä toimivammaksi.

1.2 Tavoitteet

Työn tavoitteena on kartoittaa ulkomaisia, kehityshakuisia rakennushankkeiden to-
teutustapoja lähtökohdaksi perinteisten toteutusmuotojen kehittämiselle erityisesti
hankintaprosessin näkökulmasta. Kartoitus kohdistuu ensisijaisesti sellaisiin yhteis-
toiminnallisiin hankeprosesseihin, jotka poikkeavat kotimaisesta valtavirrasta.

Työn on tarkoitus koota idea-aihioita jatkokehitystyölle monipuolisesti, mutta ei
varsinaisesti arvioida kartoitettavia malleja tai ehdottaa kehittämisen pohjaksi otet-
tavia ratkaisuja.1 Esitys ei myöskään pyri olemaan kattava tai tarkka kuvaus käsi-
teltävistä malleista ja niiden toiminnallisista ratkaisuista. Tavoitteena on vain tuoda
ratkaisujen keskeiset ideat laajempaan keskusteluun siten, kun se pikaisella kirjal-
lisuuskartoituksella on mahdollista. Tulkinnat voivat siten olla tässä astetta suora-
viivaisempia, mitä ne ehkä olisivat syvällisemmän tutkimuksen jälkeen.

1  Työ on ensimmäinen vaihe laajemmassa projektissa, jossa infra-alan tilaajien ja palvelun-
tuottajien yhteistyönä pyritään kehittämään aiempaa paremmin toimivia hankeprosesseja.
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1.3 Työn toteutus ja rajaus

Työn on osa laajempaa kehityshanketta, jonka johtoajatukseksi on nostettu yhteis-
työ ja sen parantaminen hankkeiden toteutuksen tehostamisen keinona. Yhteistyö
merkitsee tiedon ja ajatusten vaihtoa ja edelleen kokonaisnäkemyksen kehittymistä
ja hankeratkaisujen parantumista. Se linkittyy toiminnan inhimilliseen puoleen, mm.
luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen olemassa oloon. Nämä eivät synny pel-
kästään oikeanlaisilla prosesseilla ja pelisäännöillä, jotka ovat kuitenkin usein edel-
lytyksinä hyvälle yhteistyölle. Siksi tässä kartoituksessa keskitytään näihin muodol-
lisiin tekijöihin, jotka luovat perustan, jolle toimiva yhteistyö on mahdollista rakentaa.
Psykologisia ja inhimillisiä elementtejä ei kartoituksessa tarkastella.

Yhteistyö ei kuitenkaan tässä tarkoita myöskään kilpailusta luopumista tai sen
oleellista keventämistä. Hankkeessa haetaan ratkaisuja nimenomaan niihin perin-
teisiin toteutusmuotoihin, joita käytetään julkisten hankintojen suuren hankemassan
toteuttamiseksi. Ei niinkään niihin suhteellisen harvoihin vaativiin hankkeisiin, jotka
puoltavat kyvykkyyteen painottuvaa palveluntuottajan valintaa. Näin hintaelementti
on tyypillisesti mukana vahvana myös kartoitettavissa prosesseissa, niiden palve-
luntuottajien valintakriteerinä. Kyse on eräänlaisista hybridimalleista.

Kärjistetysti voidaankin sanoa, että ratkaisuja haetaan olemassa olevien, Suo-
messa käytettyjen toteutusmuotojen välimaastosta kuvan 1 mukaan: ns. perinteisiä
toteutusmuotoja viedään suuntaan, joka mahdollistaa toimivamman yhteistyön, ja
samalla tutusta allianssimallista poiketaan suuntaan, jossa mm. palveluntuottajien
valinnassa korostuu kyvykkyyden rinnalla myös hintakilpailu aiempaa enemmän.

Projektiallianssi

Kokonais-
urakka

Suunnittele ja
toteuta

Projektinjohto-
toteutus

Tarkasteltavat
hybridimallit

Myötä-
vaikutus

Yhteistyö,
avoimuus

Hinta-
kriteeri

Kyvykkyys-
kriteeri

Kuva 1. Toteutusmuotojen nykyisten sovellusten ja tavoiteltujen mallien asemointia.
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Julkaisussa ei varsinaisesti paneuduta kuvassa 1 esiintyviin toteutusmuotoihin,
vaan lukijan oletetaan tuntevan ne käytössä olevia sovelluksia myöten. Julkaisussa
raportoidaan kuitenkin tarkasteltavien hybridimallien potentiaaliset toteutusmuodot,
joten seuraavassa esitetään mainittujen toteutusmuotojen pääperiaatteet:

· Kokonaisurakka (KU).2 Tilaajalla on eri sopimukset suunnittelusta ja raken-
tamisesta, joista vastaavat näin ollen eri osapuolet. Suunnittelu edeltää suu-
relta osin urakoitsijan valintaa, eikä urakoitsija näin ollen osallistu suunnitte-
luun. Pääurakoitsija vastaa yhdellä sopimuksella hankkeen rakentamisesta,
mutta teettää yleensä suuren osan töistä valitsemillaan aliurakoitsijoilla. Ura-
kan maksuperuste on tyypillisesti kiinteä hinta.

· Suunnittele ja toteuta (ST).3 Yksi yritys, tyypillisesti urakoitsija, vastaa
suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena, vaikka suunnittelu ja suuri
osa töistä teetetään alihankintoina urakoitsijan valintojen mukaisesti. Suun-
nitteluviipeet tai -virheet eivät vähennä urakoitsijan vastuuta hankkeen val-
mistumisesta virheettömästi ja sovitussa aikataulussa. Maksuperuste on tyy-
pillisesti kiinteä, mutta voi olla myös tavoitehintainen.

· Projektinjohtototeutus (PJ).4 Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat
eri osapuolet PJ-organisaation osallistuessa sekä suunnittelun että toteutuk-
sen ohjaukseen. Varsinainen työ teetetään yleensä lukuisilla muilla toimi-
joilla ja tilaajalla on rooli myös aliurakoitsijoiden valinnassa. Myös sopimuk-
set saatetaan tehdä toisinaan tilaajan nimiin.5 Maksuperusteissa yhdistyvät
aikaperusteiset ja kiinteät hinnat ja tavoitehintamallit.

· Projektiallianssi (PA).6 Tilaaja ja allianssin palveluntuottajat (urakoitsijat ja
yleensä myös suunnittelijat) vastaavat yhdellä sopimuksella suunnittelusta
ja rakentamisesta kokonaisuutena yhteisesti. Palveluntuottajat valitaan tyy-
pillisesti kyvykkyyspainotteisesti ja toteutusta edeltää erillinen kehitysvaihe.7

Maksuperuste on tavoitekustannukseen perustuva; yleensä myös laadullis-
ten mittareiden toteumat vaikuttavat palveluntuottajien maksuihin.

Edellä esitetyt ja julkaisussa jäljempänä tarkasteltavat toteutusmuodot kattavat
vain investointivaiheen tehtäviä eikä rakentamisen ja yllä/kunnossapidon yhdistäviä
ns. elinkaarimallin mukaisia toimintatapoja tms. ole otettu mukaan katsaukseen.

2  Synonyymejä ovat ”toteutusurakka” ja yleiskielessä usein myös ”perinteinen urakka”.
3  Menettelystä käytetään mm. suunnittele ja rakenna -urakan (SR) ja KRV-urakan (kokonais-

vastuurakentaminen) nimityksiä, jotka tällä tasolla katsotaan toistensa synonyymeiksi. Eri
variaatioita esiintyy myös esim. tilaajan suunnittelun valmiusasteen mukaan (esim. Design
and Construct vs. Develop and Construct), mutta näihin kysymyksiin ei tässä paneuduta.

4  Käsitteellä viitataan yleisesti erilaisiin, ns. osaurakkamalleihin eli katsauksessa ei tehdä
eroa variaatioiden, eli lähinnä projektinjohtourakan ja projektinjohtokonsulttimallin välille.

5  Näin PJ-konsulttimallia käytettäessä; PJ-urakassa sopimukset ovat PJ-organisaatiolla.
6  Allianssiurakka ja projektiallianssi katsotaan tässä toistensa synonyymeiksi.
7  Tässä allianssilla viitataan ensisijaisesti kyvykkyyspainotteista valintaa hyödyntävään ja

yhden konsortion kanssa kehitysvaiheeseen etenevään toimintatapaan, joka on Suomessa
käytössä yleisesti. Käytännön kielenkäytössä kyseiseen menettelyyn viitataan usein ter-
millä ”puhdas/aito allianssi” (pure alliance), vaikka allianssia toteutusmuotona ensisijaisesti
määrittelevät sopimukset ovat eri malleissa sisällöllisesti samanlaisia. Tämä todettakoon,
koska raportissa paneudutaan tunnettujen mallien väliin asettuviin hybridimalleihin, siis
myös tässä kuvattavasta ”puhtaasta” mallista poikkeaviin allianssivariaatioihin.
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1.4 Julkaisun sisältö ja rakenne

Julkaisu pitää sisällään katsauksen yhteentoista ulkomaiseen hankeprosessiin,
joita kutsutaan tässä yhteisesti hybridimalleiksi.8 Tarkoitus on hakea uusia ideoita
kehitystyöhön laaja-alaisesti, mutta sikäli kun kotimarkkinoilla on käytössä tai luon-
nosteltuna uusia tunnettujen prosessien variaatioita, näiden oletetaan tulevan jat-
kovaiheen kehitystyöhön osallistuvien käytännön asiantuntijoiden raportoimina.

Ulkomaisuuden lisäksi toinen ehto hybridimallin mukaan ottamiselle oli se, että
mallia on käytetty todellisissa rakennushankkeissa, ja sillä on väitetty saavutettavan
parannuksia tavanomaisiin hankeprosesseihin nähden. Mallien toimivuutta ei ole
kuitenkaan ollut edellytyksiä arvioida tässä kartoituksessa, vaan esitys paneutuu
korostetusti vain mallien pääperiaatteisiin.

Tarkasteltavat hybridimallit listataan taulukossa 1. Malleista kahdeksan ensim-
mäistä kuvataan tarkemmin ja kolmen viimeisen osalta tyydytään yleisluonteiseen
esittelyyn.9 Taulukossa tuodaan mallikohtaisesti esiin myös ne toteutusmuodot,
jotka lähdeaineistossa on todettu mallin mahdollisiksi sovelluskohteiksi.

Julkaisun loppuun on koottu lista yhteistyön edistämisen ja toteutuksen tehosta-
misen keinoista ja ratkaisuista käytettäväksi tarkistuslistana uusien toimintaproses-
sien suunnittelussa. Lista perustuu sekä julkaisussa aiemmin esitettyjen hybridimal-
lien ratkaisuihin että kirjallisuudessa yleisemmin käsiteltyihin menettelytapoihin.

Taulukko 1. Tarkasteltavat hybridimallit ja niiden mahdolliset toteutusmuodot.10

Hybridimalli KU ST PJ PA

· Two Stage Open Book ü ü ü
· Cost Led Procurement ü ü
· Early Contractor Involvement ü
· Early Tenderer Involvement ü
· Novation Contract ü
· Bridging Method ü
· Innovative Contractor Engagement ü
· Partial Price Selection ü
· Integrated Project Delivery ü ü ü ü
· Full-Price Selection ü
· Project Partnering ü ü

8  Hybridimalli-termi vastaa tarpeeseen löytää referoitaville toimintatavoille yhteinen nimitys.
Samalla termi antaa vihiä niiden luonteesta: mallit ovat organisaatiorakenteeltaan tiettyjä,
tuttuja toteutusmuotoja, mutta niihin on haettu vaikutteita ja/tai osaratkaisuja esim. allians-
siurakan yhteydessä tutuksi tulleista toimintatavoista (vrt. kuva 1) – tai päinvastoin.

9  Menettelyistä yksi (Full Price Selection) on pelkistys aiemmin esitetystä mallista (Partial
Price Selection) ja kaksi muuta ovat siksi yleisiä tuotantonäkemyksiä ja periaatekokoelmia,
ettei riittävän yksikäsitteisen prosessin esittäminen niiden osalta ole edes mahdollista.

10  Hybridimallien nimiä ei ole tässä suomennettu, sillä myöskään alkuperäiset nimet eivät aina
valota mallin sisältöä ja käännöksistä tulisi siten hyvin teennäisiä. Mallien nimet ovatkin
tyypillisesti jonkinlaisia brändejä, mistä syystä ne on perusteltua esittää alkuperäisinä.
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2. Two Stage Open Book

Two Stage Open Book -menettelyssä tilaaja kilpailuttaa palveluntuottajat, suunnit-
telijan ja urakoitsijan11, aikaisen vaiheen kyvykkyyspainotteisella kilpailulla ja valitut
toimijat kehittävät hankeratkaisua siten, että ennen urakkahinnan kiinnittävää ja ra-
kentamisen käynnistävää sopimuksen vahvistamista myös merkittävimmät alihan-
kinnat on kilpailutettu/tehty ja tuotu läpinäkyvästi osaksi ”avoimin kirjoin” tehtävää
kustannusarviota. Yleisemmin menettelyn avainelementit ovat:12

· Aikaisin käynnistyvä tilaaja-suunnittelija-urakoitsijayhteistyö.
· Urakoitsijavalinnan perustuminen kyvykkyyteen ja palkkiotarjoukseen.
· Palkkiotasojen kiinnittäminen valintaa seuraavassa kehityssopimuksessa.
· Toteutussopimusta edeltävä (muu) hinnoittelu kehittämisen yhteydessä.
· Kustannusten avoimuus (ainakin) kehitysvaiheessa ja tarjoustyössä.

2.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto voi olla KU tai ST-urakka. Myös eri PJ-variaatiot eli PJ-konsultti- ja
PJ-urakkamallit ovat mahdollisia. Valitun menettelyn myötä tiimin integroitumisessa
ja toimintaperiaatteissa on luonnollisesti eroja.

2.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 2):
· Tilaaja pyytää urakoitsijoilta (ja heidän suunnittelijoiltaan) tarjouksia jo ai-

kaisessa vaiheessa suunnittelun etenemiseen nähden.
· Palveluntuottajien valintaperusteena korostuu kyvykkyys, minkä lisäksi va-

linta perustuu tarjoajien antamiin palkkioperusteisiin.
· Valitun konsortion tai valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään ehdolli-

nen sopimus hankkeen toteuttamisesta.
· Sopimuksen teon jälkeen suunnittelija ja urakoitsija kehittävät hankeratkai-

sua tilaajan kanssa yhdessä avointen kustannusten periaatteella.

11  Yksinkertaisuuden vuoksi julkaisussa käytetään eri roolien osalta kauttaaltaan yksikkö-
muotoja, vaikka käytännössä organisaatiot ovat usein paljon moniulotteisempia.

12  Procurement and Lean Client Task Group (2012); Mosey (2014); myös: Mosey (2009).
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· Konsortiossa mukana olevien alihankkijoiden kanssa kehitetään niiden to-
teutettavaksi tulevat hankeosat muille osapuolille hyväksyttäväksi.13

· Muut alihankinnat kilpailutetaan ja valittujen toimijoiden hinnat tulevat lä-
pinäkyvästi osaksi rakentamisen suorien kustannusten kustannusarviota.

· Rakentamisen kokonaishinta-arvio saadaan, kun kustannusarviota täy-
dennetään urakoitsijan tarjousvaiheessa antamilla palkkioperusteilla.

· Rakentaminen käynnistyy tilaajan erillisellä päätöksellä, kun se on toden-
nut ratkaisun täyttävän vaatimukset ja olevan budjetin puitteissa.

· Maksuperuste on kiinteä, kattohintainen tai tavoitehintaperusteinen (kus-
tannusriskin jakoa toteuttaen) ja voi sisältää laadulliset kannustimet.

2.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Osa kilpailuvaiheessa arvioitavaa kyvykkyyttä on, tai voi olla, tarjouskon-

sortiossa mukana olevien aliurakoitsijoiden kyvykkyys.
· Palkkion lisäksi kilpailuvaiheessa voidaan pyytää joitakin kustannusele-

menttejä, esim. riskivaraumaa tai tiettyjen hankeosin alustavia hintoja.
· Laajennettu projektitiimi organisoi kehitysvaiheessa yhteisiä aktiviteetteja

hankeriskien tunnistamiskeksi ja niiden minimoimiseksi.
· Urakoitsijan itsensä toteuttamaksi kaavailemat työt tulee suunnitella ja pe-

rustella huolella siten, että perustelu kattaa vertailuhinnan markkinoilta.
· Palkkioperusteiden osittelu voi olla tarpeen esim. työmaan käynnistä-

miseksi ja alkuvaiheen töiden tekemiseksi jo ennen lopullista sopimusta.
· Tilaajan budjettikatto on tavallista isommassa roolissa, jotta taloudellisuu-

den toteutuminen voidaan varmentaa yhden toimijan kehitysvaiheessa.
· Monen osapuolen yhteisten sopimusten käyttö on tavanomaista, jolloin ai-

nakin tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija ovat saman sopimuksen piirissä.14

· Liittymissopimuksella mukaan kiinteään yhteistyöhön voidaan ottaa uusia
kumppaneita koska tahansa kehitys- ja toteutusvaiheiden aikana.

2.4 Käyttö

Menettely sopii haastaviin hankkeisiin, joissa on tarve epävarmuuden minimointiin
ja moninaisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen ilman, että tarjousvaihe muodos-
tuu erityisen raskaaksi. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 2.

13  Mosey (2014). Julkaisussa tuodaan esiin mahdollisuus tehdä lähempää yhteistyötä kehit-
tämisessä myös alihankkijoiden kanssa (Supply Chain Collaboration), mutta sen todetaan
edellyttävän projektien yli jatkuvaa yhteistyötä ja/tai puitesopimuksia, mistä syystä sitä ei
tarkastella lähemmin tässä hanketason menettelyihin rajatussa katsauksessa.

14  Mosey (2003).
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Kuva 2. Two Stage Open Book -hankkeen kulku.
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Taulukko 2. Näkökulmia Two Stage Open Book -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Yhteiskehittäminen mahdol-
listaa aiempaa parempien rat-
kaisujen kehittämisen.

· Alihankkijat suhtautuvat va-
kavammin yhden konsortion
aikaiseen kehittämiseen.

· Hinnoittelu on läpinäkyvää ja
se tehdään vasta huolellisen
yhteissuunnittelun jälkeen.

· Konsortion toimittajien käyttö
vie läpinäkyvyyden ja vertail-
tavuuden kustannuksista.

· Pääurakoitsijan oman työn ja
riskihinnoittelun kohtuullisuu-
den arvioinnin vaikeus.

· Ns. ulkopuolisten kustannus-
ja talousasiantuntijan tarve,
kustannukset ja järjestelyt.

2.5 Variaatiot

Menettelyn lähtökohta on ottaa palveluntuottajat mukaan hankkeen kehittämiseen
hyvin aikaisin siten, että tarjouskustannukset pidetään samalla alhaisina.15 Näin ky-
vykkyyspainotteinen valinta on oletusarvoinen menettely mallia käytettäessä.

Vaihtoehtona tuodaan esille menettely, jossa osia hankkeesta voidaan suunnit-
teluttaa ja hintakomponentteja kysyä vastaavilta osin jo kilpailuvaiheessa. Näin voi
olla erityisesti pääurakoitsijan itsensä toteuttamiksi kaavailtujen hankeosien koh-
dalla. Yleisemmällä tasolla ideoita projektin kehittämiseksi kysytään toki myös ky-
vykkyyspohjaisen valintamenettelyn yhteydessä.

Myös kustannusten avoimutta voidaan soveltaa eri tavoin. Tavoitekustannuspe-
rusteisella sopimuksella toimittaessa avoimuusperiaatteen tulee olla voimassa koko
hankkeen ajan, kun taas kiinteähintaista urakkaa käytettäessä vastaavaa avoi-
muutta ei edellytetä enää lopullisen sopimuksen vahvistuttua. Myös vaihtoehtojen
yhdistelmät ovat mahdollisia eli hankkeen eri osia käsitellään tällöin eri tavoin.16

15 Procurement and Lean Client Task Group (2012); Cabinet Office (2014)
16 ACA (2008)
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3. Cost Led Procurement

Cost Led Procurement -menettelyssä teollisuuden osaamista hyödynnetään siten,
että palveluntuottajakonsortiot – urakoitsijat, suunnittelijat ja ainakin tärkeimmät ali-
hankkijat – kilpailevat vaiheittain etenevässä tarjouskilpailussa tilaajan toimivuusta-
voitteet täyttävän ja tarkoituksellisen tiukaksi asetetun kustannuskaton alittavan pro-
jektiratkaisun kehittämällä. Menettelyn avainelementit ovat:17

· Kilpailullinen, projektiratkaisun suunnittelua edellyttävä hankinta.
· Urakoitsijoiden aikainen mukaan ottaminen hankkeen suunnitteluun.
· Alihankkijoiden osaamisen hyödyntäminen jo kilpailuvaiheessa.
· Avointen kustannusten periaatteella toimiminen.
· Tilaajan kanssa vuorovaikutteisesti tehtävä hankkeen suunnittelu.

3.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuodon on määritelty olevan aina ST eli tilaajalla olisi näin yhden pisteen
vastuun takaava sopimus suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.18

3.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 3):
· Tilaaja määrittää hankkeen tavoitteet ja vaatimukset ja määrittely tehdään

mahdollisuuksien mukaan toimivuusvaatimuksin.
· Tilaaja asettaa hankkeelle huolella mietityn, mutta haasteellisen kustan-

nuskaton mm. aiempien hankkeiden kustannustietouden perusteella.
· Tarjoajiksi valitaan kyvykkyysperusteisesti 2 tai 3 tiimiä, joiden tulee omata

suunnittelijan ja pääurakoitsijan lisäksi tärkeimmät alihankkijat.19

17  Burnand (2014); Cabinet Office (2014); Procurement and Lean Client Task Group (2012)
18  Julkaisun Burnand (2014) Q&A-osiossa pohditaan suunnittelijan asemaa ja todetaan, että

sovellus voi olla perinteinen tai ST. Perinteisellä viitattaneen siinä KU:n käyttöön. Tältä osin
ajatus poikkeaa kuitenkin raport(e)issa muutoin esitetystä (ml. muu Q&A-osio).

19  Menettelyn kuvauksissa valintaperusteena nousee esiin myös puitesopimukset ja niiden
toteutettu kilpailuttaminen sekä onnistuminen aiempien puitesopimushankkeiden toteutuk-
sessa. Projektin yli jatkuva yhteistyö linkittyy luontevasti myös siihen, että ideoiden olete-
taan tulevan paremmin esiin jo tarjousvaiheessa (eikä vasta sopimuksen jälkeen) ja että
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· Kilpailevat tiimit ideoivat ja suunnittelevat ratkaisunsa ja osoittavat, että
ovat kykeneviä toteuttamaan hankkeen alle kustannuskaton.20

· Parhaan vaatimukset täyttävän tarjouksen tehnyt konsortio valitaan sopi-
muskumppaniksi eikä alihankkijoita ei ole lupa kilpailuttaa enää erikseen.21

· Kattohinnan alittaminen on ensisijainen valintakriteeri; useamman hinnan
alittaessa kustannuskaton kriteerinä on kokonaistaloudellinen edullisuus.

· Sopimus hankkeen läpiviennistä tehdään vasta/heti parhaan tiimin tultua
valituksi eikä tarjous- tai työpalkkiota makseta tätä edeltävältä ajalta.

· Mikäli yksikään kilpaileva konsortio ei kykene alittamaan ennalta määritet-
tyä kustannuskattoa, avataan kilpailu muille toimijoille.

· Kaikkien tiimin jäsenten tulee olla sitoutuneita kustannustiedon avoimuu-
teen sekä suunnittelussa että toteutuksessa koko hankkeen ajan.

3.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Kilpailuvaiheessa pyritään kilpailijoiden ja tilaajan vuorovaikutukseen ja ti-

laaja antaa työn edistyessä myös palautetta tarjoajien ehdotuksiin.22

· Tiimin kehittämisen ja integroinnin keinojen käyttö korostuu niin kilpaile-
vien konsortioiden sisällä kuin tilaajan ja valitun konsortion kesken.

· Alihankkijat nähdään innovaatioiden lähteenä ja kontrollin sijaan toimin-
nassa korostuu alihankkijoiden tukeminen ja vapausasteet suunnittelussa.

· Toimitusketjun hallinta on oleellinen osa toimivaa menettelyä ja tilaajan in-
tressinä tulee olla valita toimija, jolla tämä strategia on selkeä ja toimiva.

· Urakoitsijan hankintamenettelynä tulee olla ensisijaisesti neuvottelullinen
hankinta muutamilta avaintoimittajilta laajan (hinta)kilpailuttamisen sijaan.

· Toiminta perustuu kokonaisuudessaan kustannusten avoimuuteen eli kus-
tannukset ovat avoimia myös toteutusvaiheessa.

· Sopimus on tavoitehintaperusteinen kustannusylitysten ja -alitusten jaolla;
suorituksen mittaaminen ja vastaavat kannustimet ovat tavanomaisia.23

· Sopimuksen jälkeen työ käynnistyy osapuolten yhteisellä työpajatyöllä,
jonka tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle yhteistyölle hankkeessa.24

kustannusten avoimuus ulottuu alihankkijoihin asti. Silti myös yksittäiset hankkeet voivat
olla mallin käyttökohteita ja alihankkijoita koskee sama avoimuusvaatimus myös tällöin.

20  Kyseessä ei ole kattava tarjoussuunnittelu tarkoin/kattavin tarjoushinnoin, vaan riittävät toi-
met, joilla voidaan vakuuttua siitä, että tilaajan asettama hintakatto on aidosti alitettavissa,
koska hanke jatkuu avointen kustannusten periaatteella (Burnand, 2014; Hynes, 2013).

21  Mallin ilmeisenä lähtökohtana on ajatus, että tilaajan kustannuskatto on niin haastava, että
siihen ei ole mahdollista päästä ilman aliurakoitsijoiden tai toimittajien tuomaa vahvaa ke-
hittämispanosta. Tällaista lisäarvoa tuovaa panostusta ei voi olettaa saatavan, jos on pel-
koa siitä, että aliurakoitsijoita saatetaan vielä vaihtaa innovatiivisen ratkaisun löydyttyä. Sa-
malla eliminoidaan myöhemmän hintakilpailuttamisen mukanaan tuomia ongelmia.

22  Tämä näkyy myös siinä, että kilpailijoiden määrän kasvattamisen todetaan lisäävän tilaajan
työmäärää. Alkuperäinen ilmaisu oli, että tarjoajia olisi kaksi tai korkeintaan kolme.

23  Cabinet Office (2014)
24  Työpajassa luodaan yhteistyön periaatteet, ongelmien ratkaisuperiaatteet ja toiminnan ar-

vioinnin menetelmät sekä varmistetaan sopimuksen periaatteiden sisäistäminen.
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Kuva 3. Cost Led Procurement -hankkeen kulku.
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3.4 Käyttö

Käyttökohteina korostuvat samankaltaisina toistuvat hankkeet, joissa tavoitteellisen
kustannuskaton asettaminen on mahdollista aiempien hankkeiden kokemusten pe-
rusteella niin luotettavasti, että se voi muodostaa jopa ehdottoman edellytyksen
hankkeen etenemiselle.25 Muissa tapauksissa menettely voi olla sellaisenaan epä-
tarkoituksenmukainen. Soveltuvissa hankkeissa korostuvat tyypillisesti selkeät toi-
minnalliset ominaisuudet. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3. Näkökulmia Cost Led Procurement -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Toimivuusvaatimuksin kuvat-
tavat tavoitteet antavat va-
pausasteita kehittämiselle.

· Kustannuskatto pakottaa ke-
hittämään ja hakemaan talou-
dellisia ratkaisuja.

· Aliurakoitsijoiden aikainen
mukaan ottaminen parantaa
innovaatioedellytyksiä.

· Epäonnistuminen kustannus-
katon asettamisessa heijas-
tuu ongelmina prosessissa.

· Kustannusohjatussa toimin-
nassa laatutason varmistami-
nen voi olla haastavaa.

· Aliurakoitsijoiden mielenkiinto
voi jäädä vähäiseksi työlään
tarjousprosessin johdosta.

3.5 Variaatiot

Menettelyn yleisohjeistus on lähinnä hyviä periaatteita listaava ja toteaa menettelyä
voitavan soveltaa monin eri tavoin.26

25  Soveltamisen osalta tuodaan esille (johdonmukaisesti samankaltaisten toistuvien hankkei-
den kanssa) se seikka, että toimijat voivat jatkaa yhteistyötä useamman hankkeen ajan.

26  Vastaavasti kappaleessa esitettävä prosessikuva on vain yksi tulkinta siitä, mitä hankepro-
sessi voisi yleisten kommenttikuvausten mukaan olla. Tarkkaa vaiheistusta ei esitetä eikä
selvää ole myöskään se, missä määrin ja missä vaiheissa valinnassa korostuvat ns. ky-
vykkyystekijät ja missä määrin itse projektiratkaisua ja sen hinta-arvio. Kilpailun keveyttä
tavoitellaan kuitenkin siten, ettei yksikäsitteisen hinnan ja ratkaisun tarvitsisi välttämättä
olla valmiita konsortionvalinnan ajankohtana vaan vasta suunnittelun sittemmin edetessä.
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4. Early Contractor Involvement

Early Contractor Involvement 27 -menettely pyrkii yhdistämään ratkaisuhakuisen kil-
pailun sekä tilaajan ja palveluntuottajien yhteissuunnittelun mahdollisimman hyvän
hankeratkaisun tuottamiseksi. Menettelyn keskeinen periaate on useamman kuin
yhden palveluntuottajakonsortion mukaan ottaminen sopimusperustaiseen, kilpai-
lulliseen kehitysvaiheeseen. Yleisemmin menettelyn avainelementit ovat:28

· Urakoitsijoiden aikainen mukaan ottaminen hankkeen suunnitteluun.
· Kilpailullinen, projektiratkaisun suunnittelua edellyttävä hankinta.
· Tilaajan kanssa vuorovaikutteisesti tehtävä hankkeen suunnittelu.
· Avointen kustannusten periaatteella toimiminen kehitysvaiheessa.29

4.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on lopulta ST eli tilaajalla on yhden pisteen vastuun takaava sopi-
mus suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.

4.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 4):
· Ehdokkaat ilmoittautuvat kilpailuun suunnittelija-urakoitsijakonsortioina (eli

ns. erillisvalinta ei ole mielekäs rinnakkaiskehitysmenettelyn johdosta).
· Osallistumisilmoituksensa jättäneistä konsortioista valitaan esim. kolme

parasta ehdotus/tarjousvaiheeseen (kirjallisen aineiston perusteella).

27 Early Contractor Involvement (ECI) on myös yleinen termi, jolla voidaan viitata erilaisiin
urakoitsijan aikaisen mukaan ottamisen sovelluksiin. Kyse voi olla vaikkapa urakoitsijan
tuomisesta mukaan jo hankesuunnitteluun (esim. Nichols, 2007; NZTA, 2014), jolloin ura-
koitsijan valinta ei voi edellyttää suunnittelua siten kuin tässä yhteydessä on tarkoitettu.
Tällöin yhteistyövaihetta voi seurata hankkeen toteutuksen yleinen kilpailuttaminen, vaikka
joissakin muissa sovelluksissa sama ECI-kumppani yleensä myös toteuttaa hankkeen.

28  Esim. DIRD (2015b).
29  Avoimuus (open books -käytäntö) ei korostu DIRD (2015b) -julkaisussa. Silti aiempi (sa-

man kehityslinjan) aineisto (Swainston, 2006; Edwards, 2009; AAA, 2010) korostaa avoi-
muusperiaatteella kehitysvaiheessa tehtävää hinnoittelua, minkä lisäksi myös muut lähteet
korostavat ECI-hankkeen ensimmäisen yhteistyövaiheen olevan samanlainen allianssi-
hankkeiden kanssa (esim. Casey & Bamford, 2014).
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· Jatkoon valitut kolme konsortiota kilpailevat vuorovaikutteisessa valin-
nassa hankeohjelmalla ja hintakomponenteilla/tiedoilla.

· Kahden parhaimmaksi arvioidun konsortion kanssa laaditaan sopimus ke-
hitysvaiheen läpiviennistä yhdessä tilaajan kanssa.

· Kehitysvaiheessa kilpailevat konsortiot laativat kukin omat ehdotussuunni-
telmansa, jotka ne hinnoittelevat sitovasti osana tehtävää tarjousta.

· Kokonaisuutena parhaan ehdotuksen tuottanut konsortio valitaan hank-
keen toteuttajaksi ja sen kanssa tehdään toteutussopimus.

4.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Tilaaja korvaa kilpailevien konsortioiden kehitysvaiheessa tuottamia pal-

veluja ennakolta sovittavalla palkkiolla.
· Kehitysvaiheen korvaus on kiinteä ja sen oletetaan kattavan vain noin puo-

let palveluntuottajien kehitysvaiheen kustannuksista.
· Kilpailullisen kehitysvaiheen palkkio on mielekäs, koska hanke sitoo ylem-

piä toimihenkilöitä ja vaiheessa tehtävä tilaajayhteistyö lisää työmäärää.
· Kehitysvaiheen palkkiota puoltaa myös valitsematta jääneen tarjoajan

hankkeelle oletettavasti tuottamat innovatiiviset ratkaisut ja lisäarvo.
· Kehitysvaiheen jälkeen tilaajalla on mahdollisuus kääntyä myös muiden

kuin kehitysvaiheeseen osallistuneiden palveluntuottajien puoleen.30

· Yhteiskehittämisestä huolimatta toteutusvaihe viedään läpi normaalina
ST-urakkana eikä tilaajalla ole siinä tavanomaisesta poikkeavaa roolia.

· Toteutusvaiheen maksuperuste on tyypillisesti kiinteä hinta eli kustannus-
toteuma ei vaikuta urakoitsijalle maksettavaan korvaukseen.

4.4 Käyttö

Menettely on tarkoituksenmukainen ennen muuta sellaisissa haastavissa hank-
keissa, joissa niihin liittyvä epävarmuus on pääosin eliminoitavissa jo kehitysvai-
heessa toteutettavan yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinoin. Näin hankkeeseen
sopii jo kehitysvaiheen päätteeksi käytävä hintapainotteinen kilpailu ja kiinteähintai-
nen sopimus, kun toteutusvaiheeseen jäävä epävarmuus on enää suhteellisen vä-
häistä. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 4.

30  Käytännössä tämä on mielekästä vain, jos kehitysvaiheessa on selvästi epäonnistuttu.
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Taulukko 4. Näkökulmia Early Contractor Involvement -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Hankeriskit ja urakkasisältö
käydään huolella läpi kehitys-
vaiheen yhteistyössä.

· Tilaajatarve ja -näkemys sekä
teollisuuden innovaatiokyky
yhdistyvät oivallisella tavalla.

· Hinnoittelu tehdään vasta kun
siihen on täydet edellytykset;
silti viivehankinnat ajoissa.

· Tilaajan ja palveluntuottajien
johdon osallistumistarpeesta
syntyvä työkuorma.

· Potentiaalinen ns. ulkopuoli-
sen kustannus- ja talousasi-
antuntijan tarve.

· Kompleksinen sopimuskäy-
täntö, jossa eri vaiheiden so-
pimukset ovat eriluonteisia.

4.5 Variaatiot

Katsaus tarkasteli oletusarvoisena esitettyä menettelyä, jossa hankkeen kehitys-
vaihe viedään läpi kahden kilpailevan konsortion kanssa. Vaihtoehtoisesti kehitys-
vaihe voidaan toteuttaa siten, että siihen otetaan mukaan vain yksi, kyvykkyysarvi-
oinnissa parhaaksi arvioitu konsortio.31 Tällöin kyvykkyysvalinnan perusteella tehty
toteuttajan valinta ratkaisee jo toteuttajan edellyttäen, että osapuolet pääsevät sit-
temmin yhteisymmärrykseen siitä, että kehitysvaiheen tavoitteet on onnistuttu täyt-
tämään.32 Tämä menettely ainakin edellyttää myös itsenäisten talous- ja kustan-
nusasiantuntijoiden käyttöä.

Riippumatta kehitysvaiheeseen mukaan otettavien konsortioiden määrästä, voi-
daan edellä esitetystä poiketen menetellä myös seuraavasti:

· Alun valintaperusteissa on mukana yleiskustannukset ja yksikköhintoja
käytettäväksi myöhemmin kustannusarvioissa tai niiden verifioinnissa.

· Varsinaisen urakkavaiheen maksuperusteena voidaan käyttää erilaisia ta-
voitehintaurakan ja/tai kattohintaurakan sovelluksia.33

· Toteutusvaiheessa hyödynnetään jo kehitysvaiheessa luotua yhteistyöky-
kyä hankkeen parhaaksi jonkinlaisin kumppanuusjärjestelyin.

31  DIRD (2015b)
32  Tällöin menettely vastaa valinta- ja kehitysvaiheiden osalta Suomessa yleisesti sovellettua

allianssihankkeiden käytäntöä (vrt. DTF, 2006), vaikka toteutusvaihe poikkeaa allianssista.
Uudempi aineisto viittaa läheiseen käytäntöön nimellä non-price selection (DIRD, 2015c).

33  DIRD (2015c) ei kuitenkaan pidä käytäntöä tarkoituksenmukaisena tässä yhteydessä.
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5. Early Tenderer Involvement

Early Tenderer Involvement 34 -menettely pyrkii yhdistämään perinteisen toteu-
tusurakan kilpailu- ja sopimuskäytännön kilpailevien urakoitsijoiden kuulemiseen ja
asiantuntijuuden hyödyntämiseen jo tarjousta edeltävässä tilaajan suunnittelussa.
Menettelyn keskeinen periaate on useamman kuin yhden urakoitsijan mukaan otta-
minen sopimusperustaiseen suunnitelmien kommentointivaiheeseen. Yleisemmin
menettelyn avainelementit ovat:35

· Tilaajaan sopimussuhteessa oleva suunnittelija.
· Urakoitsijoiden aikainen mukaan ottaminen suunnittelun kommentointiin.
· Suunnitteluvaihetta seuraava kilpailullinen rakentamisen hankinta.

5.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on KU (kokonais-/toteutusurakka) eli suunnittelusopimus on tilaa-
jalla ja valittava urakoitsija vastaa varsinaisesti vain rakennustyön toteuttamisesta.

5.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 5):
· Tilaaja tekee hankkeen suunnittelusopimukset omiin nimiinsä ja tilaajan

suunnittelijat vastaavat hankkeen koko suunnittelusta.
· Osallistumishakemuksensa jättäneistä urakoitsijoista valitaan kolme tai

neljä parasta seuraavaan vaiheeseen (kirjallisen aineiston perusteella).
· Esivalitut urakoitsijat kilpailevat seuraavaksi hankeohjelmalla ja hintakom-

ponenteilla/tiedoilla pääsystä mukaan suunnitteluvaiheeseen.
· Kahden parhaimmaksi arvioidun urakoitsijan kanssa laaditaan sopimus

osallistumisesta palveluntuottajana suunnittelu/kehitysvaiheeseen.
· Suunnittelun edetessä urakoitsijat arvioivat mm. suunnitelmien rakennet-

tavuutta ja taloudellisuutta sopimuksen määrittämässä laajuudessa.

34  Australialainen nykykäytäntö tekee käsite-eron ST-urakkaan tukeutuvan ECI-mallin (Early
Contractor Involvement) ja KU-urakkaa hyödyntävän ETI-mallin (Early Tenderer Involve-
ment) välillä, mutta muutoin ECI-termillä saatetaan viitata myös KU-sovelluksiin.

35  DIRD (2015b), State of Queensland (2017).
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· Kehitysvaiheessa mukana olevat urakoitsijat saavat tarjouspyynnön; vaih-
toehtoiset tarjoukset saatetaan hyväksyä perustarjouksen rinnalla.

· Parhaan tarjouksen hintapainotteisessa valinnassa tehnyt urakoitsija vali-
taan hankkeen toteuttajaksi ja sen kanssa tehdään toteutussopimus.

5.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
§ Verrattuna ECI-menettelyyn36 suunnitelmat ovat urakoitsijoiden mukaan

ottamisen ajankohtana nyt jo selvästi valmiimpia.
§ Suunnitelmien arviointi ja kommentointi ei vaadi vastaavaa työpanosta

kuin ECI-prosessiin kuuluva suunnitelmaehdotuksen laatiminen.36, 37

§ Urakoitsijat palkkaavat usein omia suunnittelijoita, joiden tehtävänä on
osoittaa ja konkretisoida urakoitsijoiden muutosehdotusten toimivuus.37

§ Tilaaja korvaa kilpailevien urakoitsijoiden kehitysvaiheessa tuottamia pal-
veluja ennakolta sovittavalla palkkiolla.

§ Kehitysvaiheen palkkio on mielekäs, koska hanke sitoo ylempiä toimihen-
kilöitä ja vaiheessa tehtävä tilaajayhteistyö lisää työmäärää.

§ Kehitysvaiheen palkkiota puoltaa myös valitsematta jääneen tarjoajan
hankkeelle oletettavasti tuottamat innovatiiviset ratkaisut ja lisäarvo.

§ Kehitysvaiheen korvaus on kiinteä ja sen oletetaan kattavan vain noin puo-
let palveluntuottajien kehitysvaiheen kustannuksista.

§ Kehitysvaiheen jälkeen tilaajalla on mahdollisuus kääntyä myös muiden
kuin kehitysvaiheeseen osallistuneiden palveluntuottajien puoleen.38

§ Yhteiskehittämisestä huolimatta toteutusvaihe on tavanomainen kokonais-
urakka eikä tilaajalla ole siinä tavanomaisesta poikkeavaa roolia.

§ Toteutusvaiheen maksuperuste on tyypillisesti kiinteä hinta eli kustannus-
toteuma ei vaikuta urakoitsijalle maksettavaan korvaukseen.

5.4 Käyttö

Menettelyn käyttökohteita ovat lähinnä sellaiset hankkeet, joiden suunnittelun tilaaja
haluaa pitää omassa ohjauksessaan, mutta joissa teknisiä ratkaisuja ja yksityiskoh-
tia kehittämällä voidaan parantaa hankkeiden rakennettavuutta ja kustannustehok-
kuutta. Tämä taas edellyttää urakoitsijoiden osaamisen ja kustannustietoisuuden
hyödyntämistä ennen kuin suunnitelmaratkaisut lopullisesti kiinnitetään. Muita nä-
kökulmia käyttöön esitetään taulukossa 5.

36  ECI viittaa Early Contractor Involvement -menettelyyn (luku 4); esitys perustuu tältä osin
lähteessä (DIRD, 2015b) esitettyyn menetelmien vertailuun.

37  Myös: Wilson & Abson (2010).
38  Käytännössä tämä on mielekästä vain, jos urakoitsijoiden hinnoittelu ei tyydytä tilaajaa.
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Taulukko 5. Näkökulmia Early Tenderer Involvement -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Urakoitsijan osaamisen mu-
kaan tuonti haastaa ja testaa
suunnitteluratkaisut.

· Suunnitelmien kehittäminen
tuo parannuksia rakennetta-
vuuteen ja taloudellisuuteen.

· Eri osapuolten aikainen yh-
teistyö edistää innovatiivisten
ratkaisujen kehittymistä.

· Tilaajan ja palveluntuottajien
johdon osallistumistarpeesta
syntyvä kuorma.

· Potentiaalinen ns. ulkopuoli-
sen kustannus- ja talousasi-
antuntijan tarve.

· Kompleksinen sopimuskäy-
täntö, jossa eri vaiheiden so-
pimukset ovat eriluonteisia.

5.5 Variaatiot

Variaatiot voivat muodostua mm. sen perusteella, miten vaihtoehtoisiin tarjouksiin
suhtaudutaan varsinaisessa, tilaajan suunnittelun valmistumista seuraavassa tar-
jouskilpailussa. Vaihtoehtoiset etenemispolut ovat:39

· Tilaaja teettää tarpeellisiksi arvioimansa suunnitelmamuutokset urakoitsi-
jaehdokkaiden tuottamien kommenttien perusteella ja vain näin syntynyttä
suunnitteluratkaisua vastaavat tarjoukset hyväksytään kilpailussa.

· Urakoitsijoilla on mahdollisuus hyväksyttää tilaajan suunnitteluratkaisua
edelleen parantavien ideoidensa kelpoisuus (luottamuksellisissa keskus-
teluissa) ja tehdä myös niitä vastaava vaihtoehtoinen tarjous.

Lähtökohtaisesti myös tätä menettelyä on mahdollista soveltaa siten, että vain yksi
urakoitsija on mukana suunnitteluyhteistyössä ja ensisijaisena tarjoajana.

39  State of Queensland (2017). Vaihtoehtoisen tarjouksen / rinnakkaistarjouksen hyväksymi-
sen edellytyksenä todetaan olevan se, että tarjoaja jättää myös alkuperäistä suunnitelma-
ratkaisua vastaavan tarjouksen. Menettelyä kutsutaan nimellä Guided Tender Alternative.
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6. Novation Contract

Novation Contract 40 -menettelyn tavoitteena on yhdistää tilaajan tavoitteiden hy-
vään toteutumiseen tähtäävä, pitkälti tilaajan ohjaama suunnittelu sekä urakoitsijan
tuomalla suunnittelua ja toteutusta koskevalla yhden pisteen vastuulla saavutettava
toteutuksen tehokkuus ja riskittömyys. Yleisemmin menettelyn avainelementit ovat:

· Alkuvaiheessa tilaajaan sopimussuhteessa oleva suunnittelija.
· Urakoitsijan (kokonaishinta)valinta ilman mittavaa tarjoussuunnittelua.
· Suunnittelijan sopimussuhteen siirtäminen valitulle urakoitsijalle.
· Urakoitsijan kokonaisvastuu sisältäen myös alkuvaiheen suunnittelun.

6.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on ST eli tilaajalla on yhden pisteen vastuun takaava sopimus suun-
nittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.

6.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 6):
· Tilaaja solmii suunnittelusopimuksen ja suunnitelmat viedään tilaajan reu-

naehdot määrittelevään valmiustasoon tilaajan ja suunnittelijan kesken.41

· Urakoitsijat valitaan kilpailemaan toteutuksesta ja suunnitteluratkaisua ke-
hitetään yhdessä ehdokkaiden kanssa käytävässä vuoropuhelussa.42

40 Novation contract -termin (Chan, 1996) ohella samaan käytäntöön viitataan myös sellaisilla
termeillä kuin Novated design and build (Hughes et al., 2006), Novated design and
construct (Doloi, 2008), Design, novate and construct (Standards Australia, 2000) tai pel-
kästään termillä Novation (esim. DIRD, 2016).

41  CACC (2005) toteaa Design, novate and construct -menettelyn vastaavan työnjaon osalta
tyypillisesti Design development and construct -menettelyä eli urakoitsijalle jää lähinnä
“suunnitelmien kehittäminen” eikä vapausasteita urakoitsijan suunnittelulle olisi näin vas-
taavassa määrin kuin tavanomaisessa ST-mallissa (design and construct) tyypillisesti on.

42  Teemaa käsittelevä aineisto on tyypillisesti hyvin yleisluonteista tai paneutuu sopimuksel-
lisiin haasteisiin eikä urakoitsijan valinnan kilpailuprosessia varsinaisesti käsitellä. Walker
& Hampson (2003) sekä Griffith et al. (2003) korostavat kuitenkin ajatusta suunnitelmien
yhteisestä kehittämisestä varsinaisen tarjoussuunnittelun sijaan, minkä lisäksi esityksissä
käytetään yleisesti lähinnä hintatarjoukseen viittaavia käsitteitä. Silti myös urakoitsijan
omien suunnittelijoiden käyttö tarjousvaiheessa tuodaan esiin joissakin yhteyksissä.
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· Suunnitteluratkaisun täsmennyttyä urakoitsija valitaan kilpailevien urakoit-
sijoiden antamien hintaan painottuvien tarjousten perusteella.

· Suunnittelusopimus siirretään tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhtei-
sellä sopimuksella valitulle urakoitsijalle muuttamattomana.43

· Osapuolet jatkavat suunnittelua toteutusratkaisun määrittelemiseksi siihen
tasoon, että suunnitteluratkaisun tavoitteidenvastaavuus voidaan todeta.

· Tilaaja tekee erillisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta eli sitä ennen
tilaajalla on mahdollisuus irtaantua jo tehdyistä sopimuksista.

· Toteutussuunnittelu ja rakentaminen viedään läpi urakoitsijan vastatessa
suunnittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.

6.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Suunnittelusopimusten siirto voi joissakin tapauksissa koskea vain osaa

suunnittelijoista, jolloin tilaajalle jää jokin taho valvomaan tilaajan etua.44

· Urakoitsija kantaa vastuun suunnitelmien oikeellisuudesta ja tarkoituksen-
mukaisuudesta myös urakkasopimusta edeltävän suunnittelun osalta.

· Tilaaja maksaa osapuolille hankeratkaisun suunnittelu- ja kehitystyöstä ja
saa näin oikeudet suunnitelmiin myös sopimuksesta irtautuessaan.

6.4 Käyttö

Menettelyn tyypillinen käyttökohde on hanke, jossa on tarve yhdistää tilaajan yksi-
tyiskohtainen suunnittelun ohjaus (ainakin hankkeen tiettyjä osia koskien) ja jaka-
maton vastuu suunnittelun ja rakentamisen osalta. Tavoite omaan, vahvaan suun-
nittelun ohjaukseen voi periytyä tilaajan erityistarpeista, jolloin saman suunnittelijan
käyttö koko hankkeen ajan edistää tarpeiden huomioon ottamista myös suunnitel-
mien viimeistelyssä, vaikka menettelyn myötä rakennettavuus yms. tekijät tulevat
myös huomioon otetuiksi. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 6.

43  Malli yhdistää tilaajan tavanomaisen suunnittelunohjauksen yhden pisteen vastuuseen
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä onnistuisi myös muulla tavoin, mutta me-
nettelyn idea onkin siinä, että sen uskotaan varmistavan vaihtoehtoja paremmin suunnitte-
lijan lojaalisuuden myös alkuperäiselle sopimuskumppanille (eli tilaajalle) myös ST-toteu-
tuksen aikana. Suunnittelijoiden käytös on myös heijastanut tätä oletusta, vaikka toisaalta
suunnittelijan on myös vaikea ajatella riskeeraavansa suhdetta urakoitsijaan (Griffith et al.,
2003; Greenhalgh & Squires, 2011). Toinen merkittävä menettelyn käyttöä puoltava syy
on, että saman suunnittelijan jatkaessa varmistuu kumuloituneen hankeosaamisen hyö-
dyntäminen (suunnitteluperusteiden tiedostaminen) myös loppuvaiheen suunnittelussa.

44  Tämä koskee erityisesti talonrakennushankkeita, joissa mm. arkkitehdin rooli poikkeaa
merkittävästi teknisten järjestelmien suunnittelijoiden roolista.
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Taulukko 6. Näkökulmia Novation Contract -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Tilaajatarve ja jatkuvuus to-
teutuvat yhdistettynä yhden
pisteen hankevastuuseen.

· Tarjoustyön keventäminen
edistää osallistumista ja lisää
kilpailua tilaajan eduksi.

· Urakoitsijan vaikutusmahdol-
lisuus parantaa rakennetta-
vuutta ja tehostaa toteutusta.

· Sopimussuhdemuutokset
ovat haasteellisia vastuiden
määrittelyn näkökulmasta.

· Sitoutuminen kumppaniin,
jota ei vielä tiedetä, voi olla
kynnys monelle toimijalle.

· Organisoinnin ja suunnittelu-
vastuiden riskit heijastuvat
riskivarauksina tarjouksissa.

6.5 Variaatiot

Mallin käytössä tunnistetaan kaksi päävariaatiota:45

· Tavanomainen, edellä kuvattu menettely (”novation”), jossa tilaaja tekee
sopimuksen suunnittelijan kanssa hankkeen koko suunnittelusta ja urakoit-
sijan valinnan jälkeen tämä sopimus siirretään samansisältöisenä urakoit-
sijalle tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteisellä sopimuksella.

· Vaihtoehtoinen menettely (”switch”), jossa tilaaja tekee sopimuksen suun-
nittelijan kanssa vain urakoitsijan valitsemiseksi tarvittavan suunnittelun te-
kemisestä ja valittavan urakoitsijan edellytetään tekevän suunnittelusopi-
mus tarkentavasta suunnittelusta saman suunnittelijan kanssa.

45  Vaihtoehdoista ensin mainittu (novation) vastaa kirjaimellisesti kappaleessa esitettyä me-
nettelyä ja sen voisi olettaa olevan vaihtoehdoista tavallisempi. Urakoitsijan vastatessa ti-
laajalle lopulta myös jo ennen urakoitsijan hankkeeseen kytkemistä tehdystä suunnittelusta
tai tilaajan pitäessä joitakin oikeuksia itsellään sopimussuhteen siirtyessä yms., voi menet-
telystä kuitenkin tulla sopimuksellisesti haastava (Cowan & Hanson, 2004; CIC, 2008) ja
siksi eräät tahot suosittelevat jälkimmäisen vaihtoehdon (switch) käyttöä.
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7. Bridging Method

Bridging Method -prosessin lähtökohtana on tilaajan tavoitteiden toteutumisen edis-
täminen keskittymällä tarjouspyyntöön sisältyvässä suunnittelussa (mahdollisuuk-
sien mukaan vain) vaatimusten kuvaamiseen. Toteutusratkaisujen etsimisessä tu-
keudutaan urakoitsijan suunnitteluun. Tämä tapahtuu kuitenkin tarjoamisen help-
poutta tavoitellen niin, että kilpailuvaiheessa ei vielä vaadita ratkaisujen suunnittelua
(muutoin kuin mitä urakoitsija itse tarvitsee tarjouksen hinnoitellakseen), sillä vaati-
musmäärittely on pääosin riittävä tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Me-
nettelyn avainelementit ovat:46

· Tilaajan (yksikäsitteinen) vaatimus- ja toimivuusperusteinen suunnittelu.
· Hintapainotteinen kilpailu ilman teknisen ratkaisun suunnittelua.
· Toteutussuunnittelun teettäminen vain valitulla yhdellä urakoitsijalla.
· Tilaajan irtaantumismahdollisuus vielä suunnittelun valmistuttua.

7.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on ST eli tilaajalla on yhden pisteen vastuun takaava sopimus suun-
nittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.47

7.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 7):
· Menettelyssä tilaaja suunnitteluttaa hankkeen niin pitkälle, että hankkeen

vaatimukset ja toimivuus ovat riittävän yksikäsitteisesti kuvattu/määritelty.
· Urakoitsijat kilpailutetaan vaatimussuunnitelmiin sitouttamalla ja tarjouk-

sen tulee sisältää hinta vaatimusten mukaisen hankkeen toteuttamisesta.
· Urakoitsijan valinnassa kokonaishinta on keskeinen kriteeri eikä hankkeen

tarjoaminen edellytä eikä tarjous sisällä teknistä suunnittelua.
· Tarjous tulee tehdä kiinteähintaisena eikä hinta tämän jälkeen muutu, ellei

tilaaja päätä tehdä muutoksia vaatimuksiinsa (tai määräykset muutu).

46  BIA (2013), Heery (2010).
47  Vaikka Bridging-sopimuksen todetaan olevan muodollisesti ST-sopimus, mm. Heery

(2010) korostaa menettelyn olevan perinteisen KU-menettelyn ja ST-urakan väli/seka-
muoto siten, että se muistuttaa jopa enemmän ensin mainittua toteutusmuotoa.
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· Parhaan tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa tehdään sopimus hank-
keesta, joskin sen toteutus on vielä ehdollinen myöhemmille päätöksille.

· Sopimuskumppaniksi valikoitunut yksi urakoitsija laatii tekniset suunnitel-
mat hankkeen toteutusratkaisuksi ja rakennustyön toteuttamiseksi.

· Aliurakoitsijat on nyt helppo saada mukaan suunnitteluun, kun kyse ei ole
enää kilpailuvaiheen suunnittelusta, jolloin toteutus on vielä epävarmaa.

· Urakoitsijan tulee hyväksyttää laatimansa suunnitelmat tilaajalla, jotta ti-
laaja voi tehdä päätöksen toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

7.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Vaatimussuunnittelussa kohteen käyttöön ja toiminnallisuuteen vaikuttavat

hankeosat suunnitellaan tarvittavaan yksityiskohtaisuuden tasoon asti.
· Vaatimussuunnittelun taso ja esitystapa voivat vaihdella hyvinkin paljon

hankkeen osien ja järjestelmien välillä hankkeen tavoitteiden mukaan.
· Vaatimussuunnittelussa ns. insinöörirakenteet voidaan jättää ilman eri-

tyistä suunnittelua silloin, kun viittaus määräyksiin on riittävä taso.
· Pyrkimyksenä tulee olla mahdollisimman suurten vapausasteiden antami-

nen urakoitsijan suunnittelulle, joskin tavoitteiden täyttyminen varmistaen.
· Tilaaja käyttää urakoitsijan suunnitelmien tarkastamiseen ja hyväksymi-

seen vaatimussuunnitelmat tehneitä omia asiantuntijoitaan.
· Suunnitelmien hyväksyminen ei poista urakoitsijan vastuuta vaatimusten

täyttämisestä; kyse on muodollisesti maksatuskelpoisuuden toteamisesta.
· Tilaajalla on hankkeen keskeyttämismahdollisuus siinä vaiheessa, kun

urakoitsijan suunnitelmat ovat valmistuneet ja tarkastettu.
· Urakoitsijan rakentamisen valmisteluvaiheen suunnittelulle on omat kilpai-

luvaiheessa määritetyt korvausperusteet eikä kyse ole enää tarjoustyöstä.
· Maksamalla urakoitsijan suunnitelmavaiheen työn tilaajalla on oikeus näi-

hin suunnitelmiin myös yhteistyön mahdollisesti keskeytyessä.
· Yksi heti valinnan jälkeen solmittava ST-sopimus määrittelee hankkeen

ehdot kokonaisuutena, vaikka toteutus on ehdollinen tilaajapäätökselle.

7.4 Käyttö

Menettely on tarkoitettu tehostamaan hankkeiden toteutusta sellaisissa kohteissa,
joissa vaatimukset ovat pääosin toiminnallisia ja sellaisenaan yksikäsitteisiä, eikä
ratkaisutavoilla ole juuri merkitystä tilaajalle/käyttäjälle, eikä toteutusvaiheessa ole
enää erityisiä riskejä. Tehostumisen oletetaan tulevan tarjoustyön kevenemisestä
ja tämän myötä kasvavasta tarjoushalukkuudesta, suunnitelmamuutoksista johtu-
vien poikkeamien ja konfliktien välttämisestä sekä tuotanto-osaamisen hyödyntämi-
sestä suunnittelussa. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 7.
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Kuva 7. Bridging Method -hankkeen kulku.
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Taulukko 7. Näkökulmia Bridging method -menettelyn käyttöön.48

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Keventää ja nopeuttaa kilpai-
luvaihetta tarjoussuunnittelun
puuttumisen johdosta.

· Vähentää tilaajan altistumista
perinteiselle urakalle tyypilli-
sille muutostyötulkinnoille.

· Mahdollistaa tilaajan suo-
rassa ohjauksessa tehtävän
kriittisen suunnittelun.

· Yksityiskohtainen vaatimus-
suunnittelu voi rajata tarjo-
ajan vapausasteita liiaksi.

· Urakoitsijan kannettavaksi tu-
lee vastuu ratkaisuista, joihin
se ei voi vaikuttaa.

· Vaatimussuunnittelun myötä
vastuut voivat olla epäselviä
joissakin tapauksissa.

7.5 Variaatiot

Mallin osalta ei ole varsinaisesti tiedossa erilaisia variaatioita, mutta kirjallisuudessa
tuodaan esiin muutamia perusratkaisusta poikkeavia sovellusmahdollisuuksia.49

48  BIA (2013); Drewry & Toops (2008); Quatman & Holt (2007).
49  Heery (2010) nostaa esiin mahdollisuuden tuoda toteuttajat mukaan hankeyhteistyöhön

neuvonantajiksi jo aiemmin ilman hintakilpailua, mutta muistuttaa vaatimussuunnittelun tär-
keydestä myös näissä tapauksissa (koska kyse on sopimussuunnitelmista). Kysymys kyt-
keytyy myös pohdintaan menettelyn käytöstä PJ-urakan yhteydessä.
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8. Innovative Contractor Engagement

Innovative Contractor Engagement -menettely kulminoituu ehdottoman luottamuk-
sellisena läpi vietyyn tarjouskilpailuun, jonka on tarkoitus rohkaista tarjouskonsorti-
oita tuomaan uusia, merkittäviä kehitysideoita hankkeeseen ilman pelkoa ideoiden
vuotamisesta kilpailijoiden tietoon. Kannusteena toimii myös hyödynnettävien ide-
oiden korvaus ne tuottaneelle osapuolelle. Menettelyn avainelementit ovat:50

· Hankkeen aikaisessa vaiheessa toteutettu vaatimusperusteinen kilpailu.
· Esivalittujen ehdokkaiden kanssa solmittava salassapitosopimus.
· Tarjousta edeltävä luottamuksellinen tilaaja-tarjoajavuorovaikutus.
· Aliurakoitsijoiden/toimittajien sitominen mukaan tarjoussuunnitteluun.
· Hävinneille tarjoajille maksettavat korvaukset hyödynnettävistä ideoista.

8.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on ST eli tilaajalla on yhden pisteen vastuun takaava sopimus suun-
nittelusta ja rakentamisesta kokonaisuutena.

8.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 8):
· Kilpailu toteuttajan valitsemiseksi käydään suunnitteluun nähden hyvin ai-

kaisin, jolloin hankintaa ohjaavat lähinnä toiminnallisuusvaatimukset.
· Prosessin periaatteet viestitään potentiaalisille tarjoajille, jotta heillä on

selvä käsitys siitä, että osallistuminen vaatii mittavaa sitoutumista.
· Varsinaiseen kilpailuun valittavien tarjoajien esivalinta tehdään kyvykkyy-

den perusteella erityisesti innovaatiokyvykkyyttä korostaen.
· Tilaajan valitsemien ehdokkaiden kanssa solmitaan juridisesti sitova sopi-

mus luottamuksellisuudesta ja immateriaalioikeuksista prosessissa.
· Tilaaja käy kunkin tarjoajaksi valitun kanssa kahdenkeskistä vuoropuhelua

hankesuunnitelmasta ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista.
· Dialogivaiheessa tarjoajille luodaan luottamuksellinen mahdollisuus tes-

tata erilaisten ratkaisujen kelpoisuutta tilaajan avainhenkilötiimillä.

50 London Underground (2014); Infrastructure Client Working Group (2013).
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· Dialogivaiheen päätteeksi tarjoajat toimittavat tilaajalle omat, alustavat tek-
niset ratkaisunsa dokumentoiden samalla immateriaalioikeutensa.

· Tilaaja antaa ratkaisuista palautteen, jossa yksilöidään mahdollinen tarve
vaatimustenmukaisuuden todentamiselle lopullisessa tarjouksessa.

· Tarjouspyyntö laaditaan tilaajan aiempien suunnitelmien ja dialogivai-
heessa ilmenneiden väljennysmahdollisuuksien/tarpeiden perusteella.

· Ehdokkaat laativat tarjouksensa ja parhaaksi arvioitu ratkaisu valitaan to-
teuttavaksi ja kyseisen osapuolen kanssa solmitaan urakkasopimus.

8.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Dialogivaiheeseen osallistuu tilaajalta vain rajattu avainhenkilötiimi, joka ei

osallistu hankkeen muuhun suunnitteluun tämän vaiheen aikana.
· Dialogia varten tulee olla erityiset käytännöt kirjeenvaihtoon, tiedon luokit-

teluun ja aineiston käsittelyyn sekä kokousten järjestämiseen yleisesti.
· Palaute dialogissa on passiivista ja tilaaja vastaa vain oleellisiin kysymyk-

siin välttäen mielipiteitä, suosituksia tai johdattelua mihinkään suuntaan.
· Tarjoajien tasapuolisen ja luottamuksellisen kohtelun varmistamiseksi ul-

kopuolinen tarkkailija osallistuu dialogivaiheen tapaamisiin.
· Dialogivaiheen päättyessä annettavien alustavien teknisten ehdotusten

yksi tarkoitus on määritellä tarjoajien omistamikseen katsomat ideat.
· Lopullista tarjouspyyntöä laadittaessa noudatetaan erityistä huolellisuutta

sen osalta, ettei vaatimuksiin tule kilpailijoiden innovaatioelementtejä.
· Tilaajan hinnoiteltu riskirekisteri annetaan tarjoajille, joiden tulee kertoa nä-

kemyksensä siitä, miten heidän ratkaisunsa vaikuttavat tilaajan riskeihin.
· Innovaatioiksi määriteltävien ratkaisujen osalta tarjouksissa tulee määri-

tellä myös niiden arvo, jota saatetaan käyttää korvausten arvioinnissa.
· Tarjouspalkkioita maksetaan hävinneille tarjoajille niiden tuottamien, hank-

keessa sittemmin hyödynnettävien ainutkertaisten ideoiden perusteella.
· Luottamuksellinen prosessi edellyttää myös luottamuksellista, muut yrityk-

set poissulkevaa yhteistyötä urakoitsijan ja sen avaintoimittajien kesken.51

51  Muodollinen menettely ei juuri paneudu urakoitsijan ja sen toimittajien väliseen yhteistyö-
hön, mutta toteaa hanketasolla käytävän luottamuksellisen kilpailuprosessin edellyttävän
luottamuksellista, muut yritykset poissulkevaa prosessia myös näiden toimijoiden välillä.
Aikaisin aloitetun yhteistyön todetaan myös olevan keskeinen menestystekijä. Urakoitsijan
voittaessa tarjoussuunnitteluun osallistuneet toimittajat saavat työn, mikä lisää osallistu-
mismotivaatiota. Häviön kohdatessa toimittajien osallistumispalkkio voi tulla tilaajan mak-
samista innovaatiokorvauksista. Tilaajan näkökulmasta yhteistyön ilmeisiä hyötyjä ovat ali-
urakoitsijoiden kehitysideat ja aikainen tiimiytyminen. (London Underground, 2014)
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Kuva 8. Innovative Contractor Engagement -hankkeen kulku.
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8.4 Käyttö

Menettelyn käyttökohteena korostuvat ennen muuta haastavat, paljon ratkaisumah-
dollisuuksia ja kehityspelivaraa omaavat kohteet, joissa voidaan asettaa selkeät toi-
minnallisuusvaatimukset52 ja vastaavat mittarit ohjaamaan tarjoussuunnittelua.
Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 8.

Taulukko 8. Näkökulmia Innovative Contractor Engagement -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Prosessi hyödyntää urakoitsi-
joiden osaamista jo perusrat-
kaisujen määrittelyssä.

· Luottamuksellisuus ja palk-
kiot kannustavat tarjoamaan
innovatiivisia ratkaisuja.

· Vuorovaikutteinen etenemi-
nen pohjustaa hyvän yhteis-
työsuhteen syntymistä.

· Tilaajan johdon osallistumis-
tarpeesta tuleva kuorma sekä
raskas tarjouksen laadinta.

· Raskas hankehallinto ja mm.
ulkopuolisten kustannus- ja
talousasiantuntijoiden tarve.

· Hyvin erilaisten tarjousten ta-
pauksessa hävinneiden ide-
oita ei kyetä hyödyntämään.

8.5 Variaatiot

Yleisellä tasolla variaatioita ei ole tiedossa.53

52  Toiminnallisuusvaatimuksilla viitataan tässä kohteen käyttösuoritteita ja -määriä tms. mää-
ritteleviin ylätason tavoitteisiin erona julkaisussa muuten esiintyvään ja tyypillisesti teknistä
näkökulmaa korostavaan toimivuusvaatimukseen.

53  Sovelluskohteita on ollut toistaiseksi vain muutama (Masters, 2016; Thomas, 2015), mikä
selittänee sitä, ettei variaatioita varsinaisesti vielä ole tai niitä ei ole yleisesti käsitelty.
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9. Partial Price Selection

Partial Price Selection (Alliance) -menettely54 korostaa palveluntuottajien vaiheit-
taista valintaa siten, että sopimuspohjaiseen kehitysvaiheeseen valituilta ehdok-
kailta edellytetään sekä suunnittelu- että hintatietojen toimittamista valintaa varten
kehitysvaiheen ollessa vielä kesken – siis alustavina tai osittaisina. Suunnitelmat
viimeistellään sitten valitun yhden tiimin kanssa ja tavoitteena on jatkaa hankkeen
toteutukseen yhteistyössä. Yleisemmin menettelyn avainelementit ovat:55

· Kilpailun ylläpitämiseksi suunnittelua teetetään aluksi kahdella tarjoajalla.
· Suunnittelua pyritään viemään eteenpäin yhdessä tilaajan kanssa.
· Kuormaa vähennetään valitsemalla toteuttaja alustavilla suunnitelmilla.
· Valinta on ehdollinen ja edellyttää onnistumista jatkovaiheen työssä.
· Valintavaiheen hinnat ovat arvioita ja/tai sitovia komponenttihintoja.

9.1 Hankeorganisaatio

Toteutusmuoto on PA eli tilaaja, urakoitsija ja suunnittelija ovat allianssin osapuolina
yhteisvastuussa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisuutena.

9.2 Hankeprosessi

Hankkeen kulku on pääpiirteissään seuraava (kuva 9):
· Ehdokkaat ilmoittautuvat kilpailuun suunnittelija-urakoitsijakonsortioina (eli

ns. erillisvalinta ei ole mielekäs rinnakkaiskehittämismenettelyn johdosta).
· Kyvykkyyttä ja palkkiota arvioivassa valinnassa kaksi ehdokastiimiä vali-

taan kehittämään hankeratkaisua vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa.56

54  Menettelyn nimeä selittää sen syntyminen perinteisesti kyvykkyysvalintaan tukeutuneen
allianssin käytön yhteydessä, joten tällaisen, siitä poikkeavan menettelyn korostaminen
vaati terminologisen viittauksen hintaan, vaikka sillä ei muutoin olisi samaa uutuusarvoa.

55  DIRD (2015c)
56  Verrattuna vain yhden konsortion kanssa toteutettavaan kehitysvaiheeseen (ns. kyvyk-

kyyspainotteinen valinta) tilaajan on nyt oltava passiivinen toimija (luottamuksellisuuden ja
tasapuolisen kohtelun vuoksi), ellei tilaaja osoita eri asiantuntijoita eri kilpailijoiden kanssa
tehtävään yhteiskehittämiseen (vrt. DIRD, 2015a), mikä tekee menettelystä raskaan. Eri
valintamenettelyjen mielekkyyttä pohtivat lisäksi mm. Ross (2008); Main Roads (2008).
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· Valittujen toimijoiden kanssa laaditaan kehitysvaiheen sopimus hankerat-
kaisun kehittämisestä joko konsepti- tai toteutussuunnitelmatasolle.

· Kilpailevat konsortiot laativat molemmat omat alustavat suunnitelmansa,
jotka ne hinnoittelevat osin ja/tai alustavasti osana ehdotustaan.

· Kokonaisuutena parhaan osittaisen ehdotussuunnitelman tuottanut toi-
miva konsortio valitaan ehdollisesti hankkeen toteuttajaksi.

· Tilaaja ja valittu konsortio jatkavat kehitystyötä yhteistyössä valmiin ja kat-
tavan projektiratkaisun tuottamiseksi.

· Kehitystyön tulosten perusteella tilaaja tekee päätöksen toteutusvaihee-
seen siirtymisestä, mikä edellyttää toteutussopimuksen solmimista.

9.3 Muita periaatteita

Menettely noudattelee myös seuraavia periaatteita:
· Kehitysvaiheen aikana tehtävää valintaa varten tuotetun hinnoittelun ei

oleteta olevan kaikilta osin ehdokasta sitovaa (vaan lähinnä budjettiarvio).
· Annetut alustavat hintatiedot ja hintakomponentit muodostavat viitetiedon,

jota vasten tilaajan on helppo arvioida lopullista kustannusarviota.
· Tilaaja hyödyntää kehitysvaiheen aikana tehtävässä valinnassa myös al-

kuvaiheen kokemuksiaan ehdokkaiden kanssa tehdystä yhteistyöstä.
· Tilaaja korvaa kilpailevien konsortioiden kehitysvaiheessa tuottamia pal-

veluja ennakolta sovittavalla, luokkaa puolet työstä kattavalla palkkiolla.
· Väliarvioinnissa hankeratkaisu on pitkälti valmis teknisesti ja kehitysvai-

heen jälkimmäinen osio painottuu yleensä kustannussuunnitteluun.
· Kehitysvaiheen päättyessä hankeratkaisun osana kiinnitetään myös toteu-

tuksen riskinjaon vertailukantana toimiva hankkeen tavoitekustannus.
· Kehitysvaiheessa tuotettujen innovatiivisten ratkaisujen immateriaalioikeu-

det siirtyvät tilaajalle kehitystyöstä maksetun palkkion myötä.
· Kehitysvaiheen jälkeen tilaajalla on mahdollisuus kääntyä toiseksi jääneen

ehdokkaan puoleen, mikäli ensisijaisen ehdokkaan kanssa ei onnistuta.
· Kustannussuunnittelun ja hinnoittelun sekä kustannusseurannan osalta

noudatetaan avoimuudenperiaatetta osapuolten välillä.

9.4 Käyttö

Menettelyä käytetään, kun laaja kilpailullisuus halutaan mukaan hankintaan kehi-
tyskatalyytiksi, vaikka hankkeen vaativuus ja epävarmuudet puoltavat viime kä-
dessä yhden yritysryhmän kanssa tehtävää avointa ja läheistä yhteistyötä niin ke-
hitys- (esimerkiksi riskien minimoinnissa tai sidosryhmätyössä) kuin toteutusvai-
heissa (yhteinen riskien kantaminen mukaan lukien). Suurten, laaja-alaisten hank-
keiden kyseessä ollen niiden vaiheittainen toteutus voi myös puoltaa menettelyn
(sovellettua) käyttöä. Muita näkökulmia käyttöön esitetään taulukossa 9.
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Kuva 9. Partial Price selection -hankkeen kulku.
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Taulukko 9. Näkökulmia Partial Price Selection -menettelyn käyttöön.

Vahvuudet ja mahdollisuudet Heikkoudet ja uhkat

· Ratkaisua voidaan kehittää
alusta asti tilaajan ja ehdok-
kaiden vuorovaikutuksessa.

· Kilpailullinen alkuvaihe toimii
kehityksen katalyyttinä ilman
liiallista hintakeskeisyyttä.

· Kiinteä yhteistyö ja riskien
kokonaisvaltainen minimointi
edeltää lopullista hinnoittelua.

· Osittainen hintatarjous voi vi-
noutua ja näyttää siksi todel-
lista edullisemmalta.

· Ehdotushintojen ollessa alus-
tavia tämä heijastuu liiallisena
optimismina suunnitelmissa.

· Ulkopuolisen kustannus- ja
talousasiantuntijan tarve sekä
johdon osallistumiskuorma.

9.5 Variaatiot

Keskeinen variointimahdollisuus liittyy tässä (kilpailullisen) kehitysvaiheen keskellä
tehtävään hinnoitteluun, jolla voidaan viitata koko hankkeen alustavaan tavoitekus-
tannukseen tai esim. tiettyjen hankeosien tai kustannuserien alustaviin tai sitoviin
hintoihin siten, kun kulloinkin on tarkoituksenmukaista.57 Hintatarjous voi koskea
myös kaupallista mallia, sen jako-osuuksia, tai yleiskustannuksia ja kateosuutta.
Eräänlaista osittaisen hinnan menettelyä on sovellettu hintakomponenttiajattelua
noudattaen myös jo tarjouskilpailuvaiheessa ilman kehitysvaiheen sopimuksia ja
vastaavaa ehdokasjoukon määrällistä rajaamista kahteen kilpailijaan.

57  Hintakomponenttinäkökulmaa ja -variaatioita käsitellään lähinnä allianssiurakan yleisoh-
jeistusta (DIDR, 2015c) täydentävässä, kustannussuunnitteluun keskittyvässä yhdessä lii-
teosiossa (DIDR, 2015a).
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10. Muut hybridimallit

10.1 Integrated Project Delivery

Integrated Project Delivery -menettely (IPD) on kehitetty ennen muuta tarpeeseen
minimoida hankkeen toteutuksen aikaiset suunnitelmamuutokset ja hyödyntää
uutta teknologiaa ja tehokkaita tuotannonohjauksen menetelmiä. Laajan palvelun-
tuottajajoukon aikainen mukaan ottaminen hankkeen suunnitteluun ja tämän osal-
listujajoukon mahdollisimman hyvä ja tehokas yhteistoiminta hankkeen toteuttami-
sessa on menettelyn ydin. Avainelementit ovat pääpiirteissään seuraavat:58

· Palveluntuottajat otetaan mukaan hankkeeseen hyvin aikaisin ja monipuo-
linen osaaminen integroidaan tehokkaasti hankkeen hyödyksi.

· Keskeisten toimijoiden valinta edeltää suunnittelun käynnistämistä ja myös
hankeprosessi suunnitellaan yhdessä vasta valittujen toimijoiden kanssa.

· Useiden perinteisesti alihankkijoina toimivien yritysten mukaan ottaminen
aikaisen vaiheen yhteistyöhön on tavoiteltavaa ja tavanomaista.

· Valittavien toimijoiden edellytetään sitoutuvan tilaajan budjettiin samalla
kun kyvykkyys ja yhteistoimintaosaaminen korostuvat valintakriteerinä.

· Hankkeen tavoitteet täsmennetään ja validoidaan yleisesti yhdessä valitun
palveluntuottajajoukon/tiimin kanssa.

· Suunnitteluratkaisun kehittämistä ohjaa asetettu kustannustavoite eikä
kustannusten sallita olevan vain seurausta ratkaisun suunnittelusta.

· Hoikan tuotannon menetelmien59 ja erityisesti tietomallintamisen hyödyn-
täminen ovat korostetusti esillä jo hankkeen lähtökohtina.

· Hankkeessa laaditaan monen osapuolen yhteinen sopimus osapuolten yh-
teiseen riskinjakoon ja kustannusten avoimuuteen tukeutuen.

· Avoin kommunikointi, yhteinen päätöksenteko, yhteiset toimitilat ja muut
tiimityön edellytysten kehittämisen keinot ovat osa toimintatapaa.

Menettelyä puhtaasti sovellettaessa toteutusmuoto vastaa allianssia (PA), mutta
IPD on toisinaan nähty myös tuotantofilosofiana, jolloin hankkeet voivat olla myös
PJ- tai ST-hankkeita, joissa tiimin integrointi saa tavallista suuremman painon.60

58  AIA (2007a; 2014); NASFA (2010); Cheng & Johnson (2016)
59  Tämän korostamiseksi käytetään toisinaan myös termiä Integrated Lean Project Delivery.
60  Menettelytapojen monimuotoisuutta kuvaa myös käytössä olevat termit ”True IPD”, ”IPD-

ish” ja ”IPD-Lite” (NASFA, 2010). Sittemmin ”puhdas” IPD on korostunut määritelmänä (vrt.
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10.2 Full Price Selection

Full Price Selection (Alliance) -menettely kytkee tarjoussuunnittelun ja kokonaishin-
takriteerin käytön allianssin palveluntuottajien valintaan. Se pyrkii vastaamaan sii-
hen epäilyyn, ettei kehittäminen olisi aina innovatiivista tai hinnoittelu riittävän haas-
tavaa niissä tapauksissa, joissa allianssikonsortion valinta tehdään kyvykkyyttä pai-
nottaen ennen suunnittelua. Silti kyse on allianssin käytöstä eli mm. tilaajan ja pal-
veluntuottajien yhteiseen organisaatioon ja riskien yhteiseen kantamiseen perustu-
vasta toteutuksesta. Menettelyn avainelementit ovat pääpiirteissään seuraavat:61, 62

· Ehdokkaat ilmoittautuvat kilpailuun suunnittelija-urakoitsijakonsortioina (eli
ns. erillisvalinta ei ole mielekäs rinnakkaiskehittämismenettelyn johdosta).

· Kyvykkyyttä ja palkkiota arvioivassa valinnassa kaksi ehdokastiimiä vali-
taan kehittämään hankeratkaisua vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa.

· Valittujen toimijoiden kanssa laaditaan kehitysvaiheen sopimus hankerat-
kaisun kehittämisestä toteutussuunnitelmatasolle hinta sisältäen.

· Tilaaja korvaa kilpailevien konsortioiden kehitysvaiheessa tuottamia pal-
veluja ennakolta sovittavalla, luokkaa puolet työstä kattavalla palkkiolla.

· Kehitysvaiheessa tuotettujen innovatiivisten ratkaisujen immateriaalioikeu-
det siirtyvät tilaajalle kehitystyöstä maksetun palkkion myötä.

· Kilpailevat konsortiot laativat molemmat oman projektiratkaisunsa kuvaa-
van ehdotuksen, jonka ne myös hinnoittelevat osana tarjoustaan.

· Suunnitteluratkaisun ja hinnan63 lisäksi valintakriteereinä toimivat ehdo-
tettu organisaatio ja sen kehitysvaiheen työssä toteennäytetty kyvykkyys.

· Kokonaisuutena parhaan tarjouksen tehnyt konsortio valitaan hankkeen
toteuttajaksi ja osapuolet solmivat sittemmin toteutussopimuksen.64

· Toteutusvaihe etenee allianssina tilaajan ja palveluntuottajien yhteisorga-
nisaatiolla ja mm. yhteisen riskin kantamisen periaatteita noudattaen.

· Kustannussuunnittelun ja hinnoittelun sekä kustannusseurannan osalta
noudatetaan avoimuudenperiaatetta osapuolten välillä.

Toteutusmuodon osalta kyseessä on siis projektiallianssi (PA).

AIA, 2007b vs. AIA, 2014). Silti sovellukset ovat hyvin erilaisia myös puhdasmuotoista mal-
lia käytettäessä (vrt. AIA, 2012; Cheng & Johnson, 2016) yleisohjeistuksen ollessa periaa-
tetasoista eikä esimerkiksi yleispäteviä prosessikuvauksia ole tiettävästi olemassa.

61  DIRD (2015c; 2015a)
62  Menettely pelkistää toisaalla kappaleessa 9 kuvattavaa Partial Price Selection -menettelyä,

kun siihen kuuluvan kaksiosaisen kehitysvaiheen sijaan molemmat kilpailevat konsortiot
ovat nyt mukana koko kehitysvaiheen ajan. Kehitysvaihe vastaa periaatetasolla myös kap-
paleen 4 Early Contractor Involvement -menettelyä, jossa toteutusmuoto on lopulta kuiten-
kin ST-urakka tässä käytettävän allianssin sijaan.

63  Allianssikäytäntöä mukaillen kyseessä on oikeammin tavoitekustannus.
64  Valinnan jälkeen sopimusta voi vielä edeltää mm. kilpailussa valitsematta jääneen konsor-

tion joidenkin suunnitteluratkaisujen vienti voittaneeseen ehdotukseen (vrt. lunastetut im-
materiaalioikeudet), jos tällä tavoin on mahdollista parantaa sitä tai sen taloudellisuutta.
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10.3 Project Partnering

Project Partnering -menettely viittaa kokonaisuutena niihin keinoihin ja käytäntöihin,
joilla hankeosapuolten yhteistyötä voidaan parantaa muutoin hyvinkin perinteisiin
prosesseihin ja sopimusrakenteisiin perustuvissa hankkeissa.65 Lähtökohtana on
tuoda hankkeisiin sellaisia toimintatapoja, joilla parannetaan toimijoiden yhteistyötä
ja tehostetaan siten myös toteutusta ilman, että kokonaisprosessi oleellisesti muut-
tuu. Menettelyn avainelementit ovat pääpiirteissään seuraavat:66

· Hankeosapuolet järjestävät kumppanuustyöpajan, jossa käydään läpi toi-
mijoiden rooleja ja yhteistyöhön liittyviä mahdollisia huolia.

· Työpajaa vetää puolueeton, neutraali toimija ja tavoitteena on muodostaa
hankkeelle osapuolten yhteiset visio, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

· Yhteisesti sovitut visio, tavoitteet ja toimintaperiaatteet kirjataan kumppa-
nuussitoumukseen ja osapuolet sitoutuvat siihen allekirjoituksillaan.

· Toinen keskeinen työpajassa määriteltävä kokonaisuus sisältää menette-
lytavat ja/tai ns. päätösportaat esiin nousevien ongelmien ratkaisemiseksi.

· Tavoite on edetä ongelmien ratkaisemisessa ennen kuin ne kehittyvät var-
sinaisiksi ristiriidoiksi, jolloin huomio pysyy vielä asioissa eikä henkilöidy.

· Menettelyssä on keskeistä määritellä kaikista yhteistyöorganisaatioista,
niiden eri organisaatiotasoilta vastaavan tason henkilöt (yhteystietoineen).

· Menettely sisältää aikarajat sille, kun ratkaisemattomat asiat siirtyvät orga-
nisaatiotasolta toiselle, toisten henkilöiden keskenään ratkaistavaksi.

· Kolmas työpajassa tai osapuolten muutoin yhteistyössä tuottama suunni-
telma on arviointi- ja palautemenettely ja sen soveltamisen aikataulu.

· Toimintaa hankkeessa arvioidaan määrävälein (mm. suhteessa kumppa-
nuussitoumukseen) tarvittavien korjaustoimien määrittelemiseksi.

· Arvioinnissa paneudutaan yhteistyön toimivuuteen ja toiminnan sujuvuu-
teen, kuten tiedonvaihtoon sekä ongelmienratkaisun toimivuuteen.

· Arviointiin liitetään hankkeen varsinaisten tavoitteiden toteutumisen arvi-
ointi vähintään siten, kun niitä on kumppanuussopimuksessa korostettu.

· Arviointi muodostaa lähtökohdan toteuttaa hankkeessa jatkuvan paranta-
misen tavoitetta, mitä tukevat myös toistuvat kumppanuustyöpajat.

· Palkitsemiskäytännöt ja onnistumisten juhlistaminen ovat osa toimintaa ja
auttavat viestimään myönteisiä asioita ja korostamaan hyviä esimerkkejä.

· Yhteistyöprosessin kehittämistä varten hankkeessa on mukana valmen-
taja, joka valmentaa osallistujia myös erityisissä tiimiyttämistilaisuuksissa.

Menettely ei ole toteutusmuotosidonnainen, vaan sitä voidaan käyttää eri to-
teutusmuotojen yhteydessä, jolloin esim. KU ja ST ovat sen sovelluskohteita.

65 Project Partnering on vanha käsite, jolla voidaan nykyisin viitata jopa allianssia mukaile-
vaan malliin. Siksi tässä unohdetaankin monet menettelyn uudemmat sovellukset ja keski-
tytään nimenomaan sen alkutaipaleen toimintatapoihin, jotka olivat vain täydennyksiä pe-
rinteisiin prosesseihin. Mm. allianssi ja IPD ovatkin sittemmin syntyneen näistä alkuvuosien
partnering-hankkeiden toimintatapamuutoksista käynnistyneen evoluution tuloksena.

66  McIntyre (1995); CIB (1997); Schultzel & Unruh (1996).
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11. Yhteenveto

Julkaisussa tarkastellaan kehityshakuisia rakennushankkeiden toteutusprosesseja,
ns. hybridimalleja, jotka pyrkivät tehostamaan hankeyhteistyötä ja hankkeiden to-
teutusta kukin omalla tavallaan. Esitys pyrkii avaamaan mallien eräänlaiset perus-
ratkaisut pyrittäessä yksinkertaiseen, pelkistettyyn esitykseen.67 Mallit koostuvat
joukosta erilaisia toimintataparatkaisuja ja ovat sellaisenaan toistensa vaihtoehtoja.
Näin on selvää, että myöskään kaikki esitetyt osaratkaisut eivät ole keskenään yh-
teensopivia. Silti on oletettavaa, että monia eri hybridimallien osaratkaisuja ja peri-
aatteita voidaan myös yhdistää käytettäväksi samassakin hankeprosessissa.

Hybridimallien hyödyntämisen ja yleisen muokkaamisen lisäksi jatkokehittämi-
sessä onkin syytä pohtia myös niiden täydentämistä muilla kehittämisperiaatteilla.
Taulukko 10 kokoaa hybridimallien pääperiaatteita yhteen tällaisia pohdintoja var-
ten. Taulukko ei kuitenkaan rajaudu vain edellä esitettyyn vaan toimintaperiaatteita
on koottu kuvattujen hybridimallien lisäksi myös muusta rakennushankkeiden yh-
teistoiminnallisia toteutustapoja käsittelevästä kirjallisuudesta – itse asiassa ehkä
jopa pääosin muista lähteistä. Tästä johtuen listalla on hyvin erityyppiä periaatteita
ja jopa samoja teemoja eri suunnista lähestyviä ja toistavia ehdotuksia.

Taulukon osalta kyse on ensisijaisesti tarkistuslistasta, jota voidaan käyttää, kun
jonkun edellä esitetyn tai muutoin ideoidun prosessiaihion pohjalta lähdetään kehit-
tämään konkreettista, käyttöön otettavaa toimintatapaa. Vaikka aineiston lähteenä
on lähinnä ulkomainen kirjallisuus ei näiden toimintatapojen oleteta olevan sinällään
välttämättä uusia. Tarkistuslistaluonne puoltaa kuitenkin moninaisten, tavanomais-
tenkin asioiden listaamista, vaikka niiden sisällön tarkempi selittäminen tai auki kir-
joittaminen ei ole ollut tässä yhteydessä mahdollista.68 Monet esitetyt periaatteet
voivat myös edellyttää joidenkin muiden taulukon periaatteiden soveltamista, vaikka
nämä vaikutussuhteet eivät ole mahtuneet tiivistelmälistaukseen.

67  Joiltakin osin yksinkertaiset ideat eivät ehkä olisi vaatineet koko prosessin hahmottelua, tai
saman muodollisen esitystavan tavoittelu ei ehkä palvele täysin kaikkia hybridimalleja,
mutta kuvat on haluttu koostaa kattavasti samalla otteella kaikista malleista, koska näin on
varauduttu niiden käyttöön kehityshankkeen työpajatyössä uusia ratkaisuja kehiteltäessä.
Samaisesta syystä julkaisu ei tuota varsinaisia suosituksia, sillä tarkoitus on tässä vasta
etsiä erilaisia mahdollisuuksia varsinaisessa kehitystyössä tarkemmin arvioitavaksi.

68  Periaatteet liittyvät monien hankkeen toimijoiden välisiin suhteisiin ja yhteistoimintaan,
mutta ennen muuta tilaaja-urakoitsijasuhteeseen, vaikka tiivis esitystapa ei tätä korosta.
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Taulukko 10: Osa 1/4. Hankeprosessien kehittämisperiaatteita.69

Hankinnan valmistelu
· Markkinavuoropuhelu tarkoituksenmukaisista hankintamenettelyistä en-

nen toteutusmuodon valintaa ja hankinnan käynnistämistä.
· Tavoitellun yhteistyökulttuurin ja sen keskeisten periaatteiden korostami-

nen hankkeen alkuvaiheen kanssakäymisessä ja asiakirjoissa.
· Tarjousten tekoa edeltävät yleiset ohjaustyöpajat tilaajan (minimivaati-

mukset ylittävän) vision, tarpeen ja näkemyksen viestimiseksi.
Aikaisen vaiheen yhteistyö

· Tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan yhteistyönä vahvassa vuorovaiku-
tuksessa tehtävä hankkeen kehittäminen ja tekninen suunnittelu.

· Urakoitsijoiden palkkioperusteiden kiinnittäminen yhteistyön käynnisty-
essä mahdollistamaan aikainen yhteistyö (kustannusten avoimuus).

· Hyvin valmisteltu haastava hankebudjetti rohkaisemaan tilaajaa (maltilli-
sesti hintakilpailua korostavan) yhteistoiminnallisen prosessin käyttöön.

· Esivalittujen urakoitsijaehdokkaiden mukaan ottaminen hankkeen suun-
nitteluun (sitä kommentoimaan) suunnittelun ollessa tilaajan vastuulla.

Valinnan organisointi
· Vuorovaikutteinen toteuttajan valintaprosessi hankinnan rajauksen, ris-

kinjaon ja toteutuksen pelisääntöjen täsmentämiseksi.
· Konsortiovalinnan käyttö mahdollistamaan palveluntuottajien omaehtoi-

nen tiiminmuodostaminen ja mahdollisimman toimivat kokoonpanot.
· Projektiratkaisun ja sen toteutuksen suunnittelua edellyttävä kilpailullinen

hankinta erilaisten vaihtoehtojen tuottamiseksi ja vertailemiseksi.
· Kahden rinnakkaisen konsortion mukaan ottaminen yhteiskehittämistä

hyödyntävään kehitysvaiheeseen kehitysmotiivin ylläpitämiseksi.
· Konseptitason ehdotuksiin perustuva kilpailijoiden vähentäminen ennen

tarjouksen viimeistelyä keventämään suunnittelua edellyttävää kilpailua.
Kilpailuvaiheen työpajat

· Tarjouspyyntövaiheen (tarjoajakohtaiset) työpajat tarjouspyynnön puut-
teiden täydentämiseksi ja epäselvyyksien poistamiseksi.

· Tarjousvaiheen tarjoajakohtaiset työpajat ratkaisuideoiden ja -ehdotus-
ten vaatimuksenmukaisuuden varmentamiseksi (kilpailutekijät).

· Valintavaiheen työpajat tarjoutuvan tiimin ja tilaajan organisaaton yhteis-
toimintakyvyn todentamiseksi ja kehitysideoiden kartoittamiseksi.

· Tarjousten esittelytilaisuudet auttamaan tilaaja ymmärtämään tarjousrat-
kaisun toimivuutta ja taustavaikuttimia sekä sillä saavutettavia hyötyjä.

69  Taulukossa esitettyjen ajatusten lähteinä ovat aiemmin esillä olleen kirjallisuuden lisäksi
mm. OGC (2007), Hutchinson (2010), DIT (2012) ja erityisesti Dingwall et al. (2015) sekä
satunnaiset muut listaamattomat lähteet.
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Taulukko 10: Osa 2/4. Hankeprosessien kehittämisperiaatteita.

Valintakriteerit
· Innovaatio- ja yhteistoimintakyvykkyyden huomioon ottaminen ja painot-

taminen tarjoajien arvioinnissa ja toteuttajan valinnassa.
· Palkkioiden (yleiskustannukset ja kate) sekä osittaisten hintakomponent-

tien käyttö mahdollistamaan aikaisen vaiheen urakoitsijavalinta.
· Vaatimus tärkeimpien aliurakoitsijoiden mukanaolosta jo tarjouskonsorti-

oissa ohjaamassa yhteiskehittämiseen hintakilpailuttamisen sijaan.
· Vaatimuspohjainen hinnan sisältävä valinta teknisen suunnittelun jää-

dessä valintaa seuraavaan kehitysvaiheeseen kilpailun keventämiseksi.
· Toiminnallisuus- tai toimivuusvaatimusperustainen tilaajan suunnittelu

vapausasteiden luomiseksi palveluntuottajien kehitystyölle.
Riskien jako ja kantaminen

· Riskiskenaarioiden laadinta ja riskienjakoehdotusten kysyminen ehdok-
kailta tarkoituksenmukaisimman jaon määrittelemiseksi tarjouspyyntöön.

· Yksittäisten hinnoiteltujen riskien mukaan ottaminen tarjouksiin (vaihto-
ehtoiset tarjoukset) taloudellisimman hankintavaihtoehdon löytämiseksi.

· Tiettyjen erikseen valittujen, eri sopimusosapuoliin toteutuessaan vaikut-
tavien riskien kantaminen yhteisesti sopimusosapuolten kesken.

· Kattava riskien yhteinen kantaminen ja sen myötä yhteiset riskirekisterit
ja yhteinen riskien hallinta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tueksi.

· Tavoitekustannus/hintaperustaisen sopimuksen käyttö yhdessä siihen
liittyvän toteutuvien kustannusalitusten ja -ylitysten jaon kanssa.

Riskienhallinta
· Riskejä ja mahdollisuuksia koskevien osapuolten rekisterien avaaminen

muille osapuolille riskitietoisuuden ja yhteiskehittämisen edistämiseksi.
· Yhteisen riskit ja eriävät näkemykset kattavan rekisterin ylläpito ja sen

ennakoiva käsittely yhteisesti eri osapuolten johdon toimesta.
· Kustannusarvion ja -toteuman avoimuus kannustamassa tulokselliseen

yhteistyöhön ja eliminoimaan päällekkäisiä riskivaraumia.
· Maksuprosessin läpinäkyvyys hankkeen pääosapuolten kesken (ml. toi-

mittajat) luomassa perustaa luottamuksellisten suhteiden syntymiselle.
· Haasteellisen hankkeen kyseessä ollen tietyn taloudellisen minimipalk-

kion takaaminen palveluntuottajille myös haasteiden realisoituessa.
Ryhmäyttäminen

· Eri osapuolten yhteiset perehdyttämis- ja tiimiyttämistyöpajat yhteis-
työedellytysten parantamiseksi ja sitoutumisen edistämiseksi.

· Yhteistoimintaan ja kanssakäymisen sujuvoittamiseen keskittyvän val-
mentajan käyttö koulutuksessa ja yleisemmin arkisen toiminnan tukena.

· Tilaajan tarjouspyynnössä esittämä sitoumus ulkopuolisen valmentajan
käytöstä toteutuksen tukena ja tämän sitoumuksen lunastaminen.
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Yhteistoiminta
· Käytöskoodiin asti ulottuvat yhteistyöperiaatteita ja -käytänteitä koskevat

keskustelut ja käytänteistä sopiminen yhteisesti osapuolten kesken.
· Kirjallisen yhteenvedon laadinta yhteistyöperiaatteista ja monien keskeis-

ten avaintoimijoiden sitoutuminen niihin allekirjoituksin.
· Aito yhteiskehittäminen eli tilaajan aktiivinen osallistuminen kilpailevien

tiimien kehitystyöhön (ehkä eriytettyjen resurssien mahdollistamana).
· Sidosryhmien kuuleminen ja mukaan ottaminen projektiratkaisun kehittä-

miseen työpajojen ja kuulemistilaisuuksien muodossa.
· Kumppanuus- ja yhteistyöperiaatteiden sisällyttäminen varsinaisiin (juri-

disesti päteviin) sopimuksiin periaatteiden merkityksen korostamiseksi.
Työtavat ja -järjestelyt

· Määritettyjen tavoitteiden taustalla olevan tilaajan kirjoittamattoman vi-
sion ja näkemyksen viestiminen työpajoissa yhteistyön käynnistyessä.

· Yhteisen projektitoimiston käyttö tai määräajoin samoissa tiloissa tapah-
tuva työskentely tiedonvaihdon ja ideoinnin tehostamiseksi.

· Visuaalisten, osallistavien (mukaansatempaavien), tiimiä integroivien ja
muutoin toimivien hankkeen toiminnanohjauksen menetelmien käyttö.

· Yhteiset prosessit ja tietojärjestelmät sekä yleisesti tiedonjaon organi-
sointi siten, ettei tietoihin käsiksi pääsyyn projektin sisällä ole rajoituksia.

· Organisaatiorajat ylittävien teematyöryhmien käyttö osaamisen integroi-
miseksi ja keskeisten haasteiden ja tehtävien ratkaisemiseksi.

Ongelmienratkaisu
· Muodollisen menettelytavan luominen esiin nousevien osapuolten erilais-

ten näkemysten sovittelemiseksi (esim. ajoitetut päätösportaat).
· Hankkeen päivittäiseen toteutukseen osallistumattoman ja eri osapuolet

kattavan hankkeen johtoryhmän säännöllinen käyttö hankkeen tukena.
· Erillisen yhteistyöelimen käyttö erimielisyyksien ratkaisemiseen ja pitä-

mään operatiiviset toimijat erimielisyyksien ulkopuolella.
· Puolueettoman neuvonantajan ja/tai sovittelijan käyttö orastaviin erimie-

lisyyksiin liittyvien kysymysten tulkinnassa ja ratkaisemisessa.
Arviointi ja palaute

· Yhteistyön toimivuuden ja hankkeen tavoitteiden toteutumisen arviointi
hankkeen edetessä jatkuvan parantamisen hengessä.

· Tarjousprosessin molemminpuolinen välitön jälkiarviointi ja palaute poh-
justamaan hankkeessa käyttöönotettavaa arviointikäytäntöä.

· Laadullisten mittarien kehittäminen ja käyttö koskien hankkeen tärkeim-
piä tulosalueita sekä mittausten nostaminen yhteistyön keskiöön.

· Ulkopuolisen toimijan kytkentä yhteistoiminnan arviointiin (toteuttamaan
haastatteluja ja kyselyjä) arvioinnin systemaattisuuden lisäämiseksi.

·
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· Sopimusosapuolten johdon yhteiskokoukset hankkeen toteutuman arvi-
oimiseksi ja mahdollisesti uhkaavien ongelmien ennakoimiseksi.

Palkkiot ja kannustimet
· Hävinneille tarjoajille maksettavat palkkiot käyttöön otettavista, tilaajalle

taloudellista hyötyä tuottavista tarjousratkaisuissa esitetyistä ideoista.
· Laadullisiin tms. tavoitteisiin kytkettävät tulossidonnaiset palkkio- ja kan-

nustinjärjestelmät osapuolten intressien yhdenmukaistamiseksi.
· Hyödynjaon mekanismien määrittäminen ennalta edistämään kehityside-

oiden käyttöönottoa (ettei se kaadu erimielisyyksiin hyödynjaosta).
· Palveluntuottajien palkkiorakenteiden määrittäminen siten, että ne edis-

tävät hyvää yhteistyötä ja hankkeen onnistunutta/taloudellista toteutusta.
· Palveluntuottajien palkkioiden sitominen osittain hankkeen eri osapuolten

kustannukset kattavaan kustannussummaan (kokonaistaloudellisuus).
Sopimukset

· Vakiosopimusten muokkaaminen keskeisten asiakohtien ja ehtojen
osalta edistämään hyvän yhteishengen/työn toteutumista hankkeessa.

· Aikaisen vaiheen sopimukset vaikkakin ehdollisina säädös- ja lupakysy-
mysten tulkinnan keskeneräisyyden ja päätösten puuttumisen johdosta.

· Irtaantumismahdollisuuden sisällyttäminen sopimukseen rohkaisemaan
tilaajaa aikaisen vaiheen kiinteään yhteistyöhön yhden toimijan kanssa.

· Kilpailuun osallistuvien ehdokkaiden kanssa laadittava salassapitosopi-
mus edistämään ideoiden esilletuontia vuorovaikutteisessa prosessissa.

· Tilaajan yleissuunnittelu yhdistettynä suunnittelijan sopimussuhteen (ja
suunnitteluriskien) siirtoon sittemmin valittavalle urakoitsijalle.

Muut teemat
· Yhteisvastuu ja siirtyminen osapuolten erillisestä vakuuttamisesta hanke-

kohtaisiin vakuutuksiin mm. parantamaan alan toimintakulttuuria.
· Projektikohtaisen pankkitilin käyttö ilman alihankkijoiden maksujen ketju-

tusta ja viipeitä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
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