
RAIN2 Integraatiotyöpaja 18.11.
Työpaja-aineisto



Työpajan aikataulu

8.30-9.00 Avaus, orientaatio aiheeseen ja simulaation ohjeistus

9.00-10.00 Simulaatio – Kierros 1

10.00-10.15 Tauko

10.15-10.30 Kierroksen 2 pohjustus

10.30-11.30 Simulaatio – Kierros 2

11.30-12.15 Lounas

12.15-15.00 Integraatiomekanismit, analyysi ja johtopäätökset

15.00-15.30 Reflektio ja päätös



Isännän puheenvuoro
Piia Sormunen, Granlund Oy



Työpajan alustus
Piia Sormunen, Granlund Oy



RAIN2-hankkeen sisältö

Perusajatus
Integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien implementointi ja niiden 
jatkuva parantaminen

Pääteemat
1. Integraation laajentaminen ja syventäminen suunnitteluvaiheesta työn 

tekijöihin ja toimittajaketjuun asti

2. Yhteistoiminnan käytännön johtaminen ja työkalut (lean johtaminen)

3. Virtautetun toimintamallin omaksuminen rakentamisen eri vaiheissa ja sen 
esteiden poistaminen

Toteutustapa
• Teoria, tutkimukset, esimerkit ja kokemukset
• Soveltaminen yritysten piloteissa ja yhteispiloteissa
• Tiedonkeruu, analysointi, oppiminen ja parantaminen
• RAIN2-hanke tarjoaa puitteen ja jakamisalustan

Yhteinen
tavoite

Tutkimus 
ja 

kehitys

Soveltaminen, 
pilotointi ja 
analysointi

O
p

p
im

in
e

n
, j

at
ku

va
 p

ar
an

ta
m

in
en



Työpajan suunnittelun taustaa

• Millaisia vaikutuksia 
integroinnilla on 
projektinhallinnan näkökulmasta 
eri tilanteissa?
• Eri sopimusmallit

• Käytännön ongelmatilanteet

Kuva: Johtajiston työpaja, tammikuu 2020



RAIN2 – Työpajapäivän toteutus

Kokonais-
urakka

Allianssi

Kierros 1 Kierros 2

Mitä eri ryhmät tunnistivat 
toisella kierroksella?

Miten 
integraatiomekanismit 
olisivat voineet toimia?

Analyysi

Integraatio-
mekanismit

Alustus

Lounas

Tauko ja 
lyhyt 

pohjustus 
toiselle 

kierrokselle

Avaus



Työpajan tavoite

• Oivaltaa integraatiomekanismien tuomat hyödyt käytännön työhön 

• Tunnistaa ja oivaltaa kuinka soveltaa allianssihankkeissa käytettyjä 
integraatiomekanismeja muissakin toteutusmuodoissa



Peliohjeistus

• Työskentelette simulaatiossa hankkeessa, jossa Tuppukylään rakennetaan 
uusi koulu ja monitoimitalo.

• Tarkempi hankkeen kuvaus on esitetty kierroksen sivun alussa.

• Simulaation kierroksilla käydään läpi 4-5 kysymystä.

• Teidät on jaettu rooleihin: tilaaja, pääsuunnittelija/arkkitehti, muut 
suunnittelijat, pääurakoitsija ja tate-urakoitsija. 

• Tutustutte oman roolinne roolikorttiin ennen kummankin kierroksen 
käynnistämistä, josta saatte pohjan omalle käytöksellenne simulaation 
kierrokselle.

• Joka ryhmässä on mukana Game master, joka huolehtii pelin fasilitoinnista 
ja vastaa kysymyksiin peliin liittyen.



Kierros 1
Klo 9.00-10.00



Peliohjeistus: kierros 1 

• Ensimmäisellä kierroksella hanke toteutetaan kokonaisurakkana.

• Käytte tehtävät 1-4 numerojärjestyksessä läpi. Mikäli aikaa jää, voitte 
käydä myös tehtävän 5.

• Tehtävät sijoittuvat tietyille ajoille hankkeessa (kts. urakkakortti)

• Tehtävissä on tilannekuvaus, jonka pohjalta vastaatte ensin 
itsenäisesti kysymyksiin 1-3 roolikorttinne näkökulmasta, ja yhteisesti 
keskustellen kysymykseen 4.

• Heittäydy mukaan!



Kierros 2
Klo 10.30-11.30



Peliohjeistus: kierros 2 

• Toisella kierroksella olette samassa hankkeessa, mutta tällä kertaa se 
toteutetaan allianssina.

• Toteutus on muuten samanlainen kuin kierroksella 1, mutta tällä 
kierroksella kysymykseen 1 vastataan itsenäisesti ja kysymyksiin 2&3 
vastataan yhdessä keskustellen.

• Heittäydy mukaan!



Integraatiomekanismit



Oulun yliopisto

Integraatio ja aikainen osallistaminen

Lähde: RAIN-loppuseminaari 11.12.2018



Integraatiomekanismit – työkalut integraatioon

Sopimuksellinen:
• Yleisluontoiset suunnitelmat, viralliset säännöt ja käytännöt
• Kaupalliset mallit, kannustimet
• Allianssisopimus, IPT-sopimus

Organisatorinen: 
• Organisaatiot, integroivat henkilöt ja yhteyshenkilöt, 

koordinoivat elimet
• Määritellyt prosessit, yhteiset palaverit ja työskentelytilat

(big room)
• Last planner, TVD, VSM, 5S, tahti, ym.

Teknologinen:
• Standardoidut informaatio- ja kommunikaatiokanavat (Skype, 

Teams, Smartsheet…)
• BIM/VDC
• Projektipankki

(Mitropoulos & Tatum 2000)

Lähde: RAIN-hanke



Oulun yliopisto

Hankinta Kehitys Toteutus Takuu

Arvoa rahalle -ajattelu
Value Engineering

Target Value Design -prosessi

Innovaatiotoiminnan johtaminen

Systemaattinen/ketterä päätöksenteko

Ihmisten johtaminen
Tiimiytymisen tukiprosessit 

Yhteiset pelisäännöt

Projektin henkilöstön johtaminen 

Asioiden johtaminen
Big Room- toiminta

Poikkidisipliininen yhteistyö

Last Planner System

Visuaalinen ohjaus

Tuotetiedon ja 

informaation hallinta

Yhteistoiminnallisuuden prosessi
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Hankkeen 

osapuolten 

toiminta samaan 

suuntaan

Projektipäällikkö

(IPD-tiimi)

Tiedonhallinnan

koordinaattori

Yhteistoiminnan

koordinaattori

Sopimuksellinen

perusta

Organisatorinen 

operatiivisuus

Teknologinen

järjestelmä 

Process - People - ToolsLähde: RAIN-loppuseminaari 11.12.2018



Projektin integraatiosuunnitelma

Integraatio-
suunnitelma

Yhteiset tilat 
ja toiminta-

mallit

Tiedonhallinta

Tuotanto-
systeemi

TVD ja 
kustannusten

hallinta

Johtaminen 
ja ihmisten 

kehittäminen

Jatkuva 
parantaminen

Sopimuksellinen 
integraatio



RAIN2-työpaja 12.3.2020



Mitä työstettiin edellisessä integraatiotyöpajassa?

 Yleiset Tilaaja Suunnittelija Päätoteuttaja Alaurakointi 
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 Tavoitteisiin 
ohjaavan 
kannustin-
järjestelmän 
rakentaminen 
Yhteinen riskien ja 
hyötyjen 
jakaminen 

Yhteiset tavoitteet 
ja kannustimet 

Yhteiset tavoitteet 
ja kannustimet 
tilaajan ja 
suunnittelijoiden 
kanssa. Järkevä 
riskien ja hyötyjen 
jakaminen  

Järkevä 
ansaintalogiikka 
(kannustinmalli) 
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Koko projektin 
prosessien 
optimointi ja 
integrointi 
 
Muutosten 
määrän hallinta 
 
Yhteinen 
tilannekuva 
 
Läpinäkyvyys 

Hallittu 
projektinhallinnan 
prosessi 
 
Tavoitetta 
vastaava 
lopputuote 
 
Kustannussäästöt 
 
Kokonaisläpimeno
ajan lyhentäminen 

Läpinäkyvä ja 
selkeä prosessi 
(sis. 
päätöksenteko) 
 
Laadukkaiden ja 
toteutuskelpoisten 
suunnitelmien 
tuottaminen 
(urakoitsijan 
näkemys 
huomioidaan) 
 
Riippuvuuksien 
varhainen 
tunnistaminen 
 
Suunnittelun 
luotettava 
aikataulutus 
 
Riittävä työaika 
 
Luotettavat ja 
oikea-aikaset 
lähtötiedot 

Aikainen 
vaikuttaminen 
prosessiin 
 
Tuotanto-
osaamisen 
integrointi 
suunnitteluun → 
toteutuskelpoiset 
suunnitelmat 
 
Tuotannon 
tehokkaan 
aloituksen 
varmistaminen 
optimaaliseen 
aikaan 
 
Tehokas 
suunnittelun-
ohjaus 
 
Tiedon virtaus 
 
Läpinäkyvyys 

Vaikuttaminen 
esim. aikatauluun 
ja työjärjestykseen 
 
Oma ääni 
kuuluviin riittävän 
ajoissa 
 
Suunnitteluratkais
ujen optimointi 
 
Omien tehojen 
maksimointi 
kokonaisuus 
huomioiden 
 
Suunnitelmalli-
suus ja 
ennustettavuus 
tuotannossa 
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Yhteinen 
projektihenki 
 
Sitoutuneet 
henkilöt 
 
Luottamus 

Avoimuus ja 
luottamuksen 
rakentaminen 

Projektin 
toimintatapojen 
omaksuminen 
 
Suunnittelijoiden 
osaamisen käytön 
optimointi 

Tekijöiden 
sitouttaminen 
hankkeeseen 
 
Tutustuminen 
ihmisiin 

Sitoutuminen 
vaikuttamis-
mahdollisuuden 
myötä 
 
Tutustuminen 
ihmisiin 

 

Aikaisen integraation tavoitteet

 
Tarvittava 
osaaminen 

Osaamisen 
varmistaminen 

Ongelmat Vastatoimet 

P
ro

je
k
ti
n

jo
h

ta
m

in
e

n
 

Projektisysteemin 
muotoilun osaamista 
(sopimusmallit, 
toimintatavat) 
 
Kapellimestari, johtajuus 
 
Laajemman 
kokonaisuuden 
johtaminen 
 
Monialainen 
projektiosaaminen 
 
Kokemus 
 
Substanssiosaamista 
pienissä erissä (oikeat 
henkilöt varhaisessa 
vaiheessa) 
 
Koordinointi/fasilitointios
aaminen 

Aikaa systeemi- ja 
tuotantosuunnitteluun 
Roolitus ja työnkuvat 
sopiviksi 
 
Asiantuntijoiden 
käyttäminen esim. 
haastatteluilla tai 
työpajoihin 
osallistamisella 
 
Projektitiimin referenssit 
kokonaisuutena (vs. 
henkilön omat 
referenssit) 
 
Tiivis kilpailutus → 
nopeasti tiimin koon 
kasvattaminen 
kehitysvaiheessa 
 
Muutosten minimointi jo 
alusta lähtien 
(systemaattinen 
prosessi) 

Kokemusta ja 
monipuolista osaamista 
arvostetaan, eikä 
superosaajia ei ole 
(ainakaan vapaana) 
 
Vaatimukset 
avainhenkilöille on liian 
kovat, joka johtaa 
samojen henkilöiden 
kierrättämiseen 
projekteissa 
 
Oma osaaminen lukitsee 
ajattelua, innovatiivisuus 
rajoittuu 
 
Vääriin asioihin 
keskittyminen 
 
Ajan huono 
hyödyntäminen 
Henkilövaihdokset 
projektiin kuuluvien 
yritysten sisällä 

Hankintavaiheessa 
kehityskelpoisten 
henkilöiden 
tunnistaminen 
(kiinnostus kehittyä) 
 
Rekrytointi projektille 
työhaastattelu-
tyyppisesti 
 
Henkilövaihdosten 
estämisessä 
allianssin/projektin 
maksama lisät tai muut 
tavat estää vaihdokset 
 
Edistetään porukan 
kehittymistä projektin 
aikana 
 
Ohjaaminen, 
opettaminen, motivointi -
-> onnistumisen avaimet 
ja edellytykset 
 
Yhteishenki 
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Kokemus ja ymmärrys 
 
Luovuus 
 
Kokonaisuuden 
hahmottaminen 
 
Ratkaisuvaihtoehtojen 
tuottaminen ja vertailu 
 
Kyvykkyys määritellä jo 
alkuvaiheessa 
toteutuskelpoinen 
suunnitelma 
 
Päätöksentekoa tukevan 
aineiston tuottaminen 

Kokeneita osaajia 
mukana 
 
Sopimus tukee 
osaamisen integrointia 
projektille 
 
Läpinäkyvä prosessi 
 
Aktiivisuus ja 
vuorovaikutus 

Vaatimukset 
avainhenkilöille on liian 
kovat, joka johtaa 
samojen henkilöiden 
kierrättämiseen 
projekteissa 
 
Suunnittelutoimistojen 
rajalliset resurssit 
 
Ei resurssipankkia 

Hankintavaiheessa 
kehityskelpoisten 
henkilöiden 
tunnistaminen 
(kiinnostus kehittyä) 
 
Vähimmäisvaatimusten 
löysääminen 
 
Tiimin osaamisen 
korostaminen yksilöiden 
sijaan  
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Hanketyyppien 
ymmärrys 
 
Kustannustietous 
 
Tuotanto-osaaminen 
oikealla tasolla 
 
Hankkeen parhaaksi –
ajattelu 
 
Hankintaosaaminen 
 
Sopimusosaaminen → 
urakoitsijoiden 
ansaintamalli linjaan 
projektin edun kanssa 
 

Referenssiprojektit ja 
sitä kautta kokemusta ja 
kustannusosaamista 
 
Nuorten henkilöiden 
systemaattinen 
kehittäminen 
 
Sopimuksessa 
avainhenkilöiden 
pysyminen projektilla 
 
Suunnittelunohjauksen 
roolin tärkeys 

Kokonaisuuden ohjaus 
 
Päätöksentekokyky ja 
päätöksissä pysyminen 
 
 
Osaavien resurssien  
sitominen riittävän 
varhaisessa vaiheessa 

Yhteinen dokumentointi; 
projektin päätös- ja 
estelokit 
 
Yhteistoiminnallinen ja 
läpinäkyvä 
aikataulusuunnittelu 
  

Miten osapuolia tulisi 
integroida ja miten 
varmistetaan, että 
tarvittava osaaminen 
saadaan hankkeen 
käyttöön?



Integraatiomekanismeja…

• Osapuolten aiempi mukaan ottaminen
• Yhteiset arvot, tavoitteet ja kannustimet, riskien/hyötyjen jako
• Avoimet, yhteistoimintaan tähtäävät sopimukset
• Yhteinen kehitysvaihe
• Päätöksenteon ketteryys

• Ihmisten integrointi: yhdessä tekeminen ja tutustuminen
• Jatkuvan parantamisen kulttuuri
• Yhteiset prosessit (laadunhallinta,  TVD ym.)
• Yhteinen aikataulusuunnittelu (last planner, tahtituotanto ym.)
• Big room -toiminta ja työpajatyöskentely
• Läpinäkyvä riskienhallinta ja innovointi yhdessä

• Virtuaalinen työympäristö / big room
• Digitaalinen tilannekuva 
• BIM/VDC

Aikainen 
mukaan otto

Sopimukset, 
kannustimet, 

tavoitteet
Prosessit, 

toimintatavat

Työkalut, 
teknologia, 

data, 
tiedonkulkuYhteistyö, 

Mindset, 
Luottamus, 

jatkuva 
parantaminen
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Analyysiosuus



Peliohjeistus: analyysi ja johtopäätökset

• Analyysiosuudessa kolme osuutta:
1. Keskustelu toisesta kierroksesta: Miten integraatiomekanismit olisivat 

voineet estää tilanteiden syntymisen?

2. Keskustelu ensimmäisestä kierroksesta: Mitä integraatiomekanismeja 
soveltamalla oltaisiin voitu välttyä ensimmäisen kierroksen 
ongelmatilanteilta?

3. Loppukeskustelu

• Yhteinen sivu Howspacessa.

• Game master dokumentoi keskustelut.


