
Last Planner Systeemi – sen 
mahdollisuudet ja haasteet 

allianssiurakan kehitysvaiheessa
Virve Kuurne 
Suunnittelupäällikkö
SRV Rakennus Oy
virve.kuurne@srv.fi



Last Plannerin vaiheet

 Välitavoitteisiin perustuva suunnittelun yleisaikataulu (milestones)

 Osapuolten yhteisesti laatima suunnitteluvaihesuunnittelu 
(phase planning) 

 Järjestelmällinen valmisteleva suunnittelu (making ready), 
jossa luodaan seuraavien viikkojen tehtäville edellytykset 

 Viikkosuunnittelu (weekly planning): säännöllisesti pidettävissä palavereissa 
varmistetaan seuraavan kahden viikon tehtävät, tehtävien edellytykset ja 
osapuolten sitoutuminen tehtävien läpivientiin. 

 Viikkosuunnitelman tehtävien toteutumisen seuranta (Toteutuneiden 
Tehtävien Prosentti, TTP) ja aikatauluviiveiden syiden selvittäminen. Syihin 
vaikuttaminen, toiminnan kehittäminen ja oppiminen.



Last Planner Systeemi kehitysvaiheessa

• LPS käy suunnittelutehtävien 
suunnitteluun ja ohjaukseen 
hyvin samaan tapaan kuin 
rakennusvaiheessa.

• Oleellisia asioita suunnittelun 
johtamisessa:

• Kommunikaatio
• Milestones / välitavoitteet 

tahdittavat kokonaisuutta
• Viimeinen hetki/Last

Responsible moment ajattelu
• Säännöllisyys ja 

systemaattisuus 
suunnittelutehtävien 
käsittelyssä

Välitavoitteet aikataulussa

Suunnitteluvaiheen 
aikataulu

Viikkoaikataulut

Oppiminen

Jatkuva 2-3 
kuukauden  
suunnittelu

Esteiden 
poistaminen ja 

viikkosuunnitelma

Tehtävien 
toteuttamis-

prosentti



Yleisaikataulun laadinta/välitavoitteiden 
asettamisen näkökulmat

• Rakentamisen tarve (imuohjaus)
• Hankinnan tarve
• Kustannuslaskennan tarve
• Suunnittelun virtauttamisen tarve
• Päätöksenteon/lupamenettelyjen tarve



Kehitysvaihe

Toteutusvaihe

Yleisaikataulun laadinta/välitavoitteet
Viimeinen hetki (Last Responsible Moment)

Viimeinen hetki 
suunnitelmaratkaisun 

lukitsemiselle Viimeinen hetki 
suunnitelmamuutokselle

Suunnitelmamuutosten hallinta



Vaiheaikataulun laadinta
• Tärkeätä on riippuvuusketjujen 

määrittäminen. Se tehdään 
kahdella eri lapulla, joissa kuvataan 
tehtävä ja sen edellytykset.

Lupaukseni

Mikä on minun tuotos
• Riittävän yksityiskohtainen

• Pieniä eriä

Vaatimukseni

Mitä tarvitsen muilta
• Riittävän yksityiskohtainen

• Henkilö ja pvm

Imuohjaus ja vaiheaikataulu
(Pull – Creating Flow)

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Lupaus/ 
vaatimus

Informaatio

Työ ja tuotokset

Välitavoite



Kehitysvaiheen yleisaikataulu KAS3

• Kuva ja kuvaselitys



Välitavoitteet –
yhteisesti sovitut 
merkitsemme salmiakilla

Osapuolet ovat omilla 
uimaradoilla

Tietotarpeet toinen  
toisillemme laitamme 
osapuolen uimaradalle

Tuotoksemme laitamme 
omalle uimaradalle

SÄHKÖ-suunnittelija 
tarvitsee 
suunnittelijalta 
viikolla 22





Viikkokello kertoo LPS:n käyttämisen
Big Room toiminnan
perustana on viikkokello, 
jota mukautetaan projektin 
vaiheiden mukaan.

Big Room päivät ovat 
maanantai, tiistai ja 
keskiviikko. 

Maanantaina on 30-60 
minuutin LPS-sessio, jossa 
käydään läpi 
viikkosuunnitelmat ja edellisen 
viikon toteutuma

Perjantai on varattu 
ennakoivalle työsuunnittelulle 
toimialoittain omilla 
toimistoilla maanantain LPS 
sessiota varten sekä seuraavan 
viikon kalenterivarausten 
tekemiseen

AIKA
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI

BR päivä BR päivä BR päivä Erillissessioita ja työskentely konttorilla Työskentely konttorilla

8:30 Viikon avaus

9:00
Suunnitteluryhmä-

kokous
Suunnitteluryhmä-

kokous

Tehtävien käsittely

9:30
Smartsheet tehtävien käsittely 

suunnittelualoittain ja uusien aiheiden 
nostaminen agendalle. Valmistautuminen 

Last Planner aikataulusessioon.

10:00

10:30

11:00

11:30

TAUKO+VAPAA TYÖSKENTELY TAUKO+VAPAA TYÖSKENTELY TAUKO+VAPAA TYÖSKENTELY

Seuraavan viikon suunnittelu

12:00
Seuraavan viikon sessioiden agenda ja 

materiaalit lähetetään (PJ). Kalenterikutsu 
T2 kalenteriin ja osallistujille

12:30

13:00 Last Planner sessio
Suunnitteluryhmä-

kokous

Viikkoraportti

13:30
Suunnitteluryhmien puheenjohtajien 

raportin kirjoitus viikon merkittävimmistä 
tapahtumista. 

14:00
Suunnitteluryhmä-

kokous

PROJEKTIN VIIKKOKIRJE

14:30

15:00

15:30

16:00 PÄIVÄN PÄÄTÖS PÄIVÄN PÄÄTÖS PÄIVÄN PÄÄTÖS



Maanantai:
Big Room päivä

Last Planner 
aikataulusessio

Suunnitteluryhmä-
palaverit

Tiistai:
Big Room päivä

Erillissessioiden varaus 
tarpeen mukaan

Keskiviikko:
Big Room päivä

Suunnitteluryhmä-
palaverit

Viikon yhteenveto

Torstai:
Erillissessioiden varaus 

tarpeen mukaan
Viikkoraportin toimitus

Perjantai:
-seuraavan viikon agendan 

ja kokousmateriaalien 
toimitus osallistujille (PJ)

-avoimien tehtävien 
läpikäynti ja 

valmistautuminen Last
Planner aikataulusessioon

Ideat ja innovaatiot 



Viikkosuunnittelu

 Seuraavan viikon viikkosuunnittelu tehdään ryhmittäin 
perjantaina iltapäivällä

 Jokainen vastuuhenkilö eli Last planneri kertoo edellisen 
viikon toteutuman sekä alkavan viikon tehtävät



 Kaikista tehtävistä lasketaan Tehtävien 
toteutusprosentti TTP 

 TTP on myös kannustinjärjestelmän mittari

Oppiminen



Last Planner Systeemin henkilöroolit

Johtaja Fasilitaattori Last Plannerit

 Auktoriteetti
 Asettaa minimivaatimukset 

LPS:n käytölle
 Ymmärtää mitä pitää 

suunnitella ja rakentaa
 Auttaa priorisoimaan 

tehtäviä
 Osallistuu 

viikkopalavereihin
 Parantaa fasilitaattorin 

kanssa LPS-prosessia

 Kannustaa Last plannereita
toimimaan sovitulla tavalla

 Varmistaa, että esteet 
poistetaan

 Pitää yhteiset tilaisuudet
 Aikatauluttaa yhteiset 

tilaisuudet
 Tarkkailee Last

plannereiden toimintaa
 Parantaa LPS-prosessia

 Osallistuvat 
aikataulutyöpajoihin ja 
viikkopalavereihin

 Vastaavat oman 
vastuualueensa 
työnsuunnittelusta



Mikä toimii ja mikä haastaa

• Toimii
• Yhdessä tekeminen
• Visuaalisuus
• Edistää kokonaiskuvan saamista ja yhteistä ymmärrystä
• viikkokello

• Haastaa
• Hankesuunnitteluvaiheessa laajuuden määrittämisen haasteet aikataululle
• Last responsible moment/ratkaisujen lukitukset
• Vaiheaikatauluun ja viikkoaikatauluun oikean tarkkuustason asiat

Laajuuden määrittämisen jälkeen omantyön suunnittelu tulee helpottumaan



Mitä pitäisi parantamaan

• Last responsible moment ymmärryksen kiteyttäminen, 
lukituskäytäntö, suunnitelmamuutoskäytäntö

• Vaiheaikataulussa tietotarpeet ja lupaukset omista tuotoksista
• Valmisteleva suunnittelu/esteloki
• Viikkosuunnitelmaan vain omien tehtävien suunnittelu
• Viikkosuunnittelun tarkkuustaso





Kiitos!
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