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Ossi Inkilä
• Allianssin projektipäällikkö

• T2-allianssihanke 6/2017 –9/2021
• LYS-allianssi 9/2021 

• Allia nssien johtoryhm ien jä sen 
• T2 infra -a llia nssi, johtoryhm ä n 

puheenjohta ja  12/ 2018–6/ 2021
• LYS infra -a llia nssi, johtoryhm ä n 

puheenjohta ja  12/ 2021 
• J orvi UO -ra ke nnus, johtoryhm ä n 

jä sen 4 / 2022 
• SRV:llä IPT-ha nkke isiin keskit tyvä n 

tuota ntoyksikön johta ja  



APP

Allia nssin  
p ro je kt ip ä ä llikkö
• johtaa allianssin 

projektiryhmää
• ylläpitää projektiryhmän 

korkeaa suorituskykyä
• vastaa projektiryhmän 

integroitumisesta ja 
yhteistoiminnasta.

• ihmisten kunnioittaminen
• hukan minimoiminen
• jatkuva parantaminen
• arvon tuottaminen
• virtauksen luominen

Yhteistyö -
kumppanit ja 
alihankkijat

Palvelun 
tuottajien 
linjajohto

Oman 
yrityksen 
linjajohto

Palvelun 
tuottajien 
henkilöstö

Omat 
alaiset

Asiakkaan  
henkilöstö

Asiakkaan 
ylläpito -

organisaatio



Lähde: Jari Salo, Juuriharja Consulting Group

Pe rin te ine n  a lisu o r iu tu va  työ yh te isö
• va sta kka ina se tte lu
• epä luotta m us
• pa ha nsuova t tulkinna t
• a hd istus ja  ha llitsem a ttom uuden tunne
• uupum us ja  kuorm ittum inen 
• perustekem inen ontuu
• virhee t  ja  huolim a ttom uus
• ha nka luus, kitka , tehottom uus

Hu ip p u t iim i
• yhte inen va stuunka nto
• psykolog inen turva llisuus
• hyvä nta htoise t  tulkinna t
• m erkityksen kokem inen ja  m otiva a tio
• hyvinvointi ja  ene rg ia
• luova  ja  innova tiivinen a ja t te lu
• ja tkuva  pa ra nta m inen 
• he lppous, sujuvuus, tehokkuus



Entä ihmiset?
Toimintakulttuuri,
luontaiset ominaisuudet,
mindset …



Ihmisten 
persoona 
vaikuttaa 
tapaan 
toimia

Ihmis -
ystävällinen

Tehtävä -
orientoitunut

Ulospäin -
suuntautunut

Varovainen

Va ka a

Ha llit se va
sosiaalinen
inspiroiva
vakuuttava

huomaavainen
tasapuolinen
kärsivällinen

tarkka
yksityiskohtainen

systemaattinen

Analyyttinen

Vaikuttava
tulosorientoitunut

vahva
päättäväinen



Henkilökohtaiset valmiudet 
uuden oppimiselle

Lu o d a

Arvio id a

Ana lyso id a

So ve lta a

Ym m ä rtä ä

Mu ista a

Kyky luoda 
uutta

Kyky perustella kantaa 
tai päätöstä

Kyky tehdä 
johtopäätöksiä

Kyky käyttää tietoa 
uusissa tilanteissa

Kyky selittää ideoita 
ja konsepteja

Kyky muistaa ja 
hallita perustietoa

Suunnitella, rakentaa, tuottaa, ehdottaa, kehittää,
keksiä, yleistää, johtaa, laajentaa, muuttaa…

Osoittaa ristiriitoja, perustella, selittää, tulkita, 
suhteuttaa, suositella, kommentoida, opastaa…

Vertailla, organisoida, analysoida, kritisoida, 
tehdä johtopäätöksiä, jäsentää, erotella… 

Havainnollistaa, soveltaa, käyttää, löytää 
ratkaisuja, valita keinoja, ennakoida…

Tulkita, päätellä, löytää, luokitella, 
erotella, selittää, muokata…

Tunnistaa, luetella, nimetä, 
määritellä, yhdistää, löytää, 
toistaa…



Tu lo kse t

To im in ta

Usko m u kse t

Ko ke m u kse t

Kokemukset luovat uskomuksia.
Uskomukset ohjaavat toimintaa.

Toiminta saa aikaan tuloksia.

Useimmiten 
suunnitellaan 
vain tämä

Johtamisen 
fokus tänne!



• Alkuvaiheen ohjaus
• Alkuvaiheen 

tilannekuvan 
muodostus, ylläpito ja 
jakaminen

• Strategisten päätösten 
valmistelu

• Kehitysryhmien 
muodostaminen ja 
tehtävien määrittely

• Allianssin Arvot, 
Strategiat, Missio

• Tavoitteiden 
priorisointi

• Indeksisiidonnaisuuden
käsittely

• Hankeriskien ja -
mahdollisuuksien 
kartoittaminen

Johtaminen

Ossi, 
Marko, 
Maarit, 
Lauri, 
Toni
Tomi, 
Erja, 
Matti,
Maisa,
Ville,
Jasmiina

Tiedonhallinta
• Tiedonhallinnan 

tavoitteet ja 
vaatimusten määrittely

• Seurattavan 
tilannekuvan tavoitteet 
ja vaatimukset

• Prosessien ja 
toimintamallien 
mittareiden ideointi ja 
tulosten visualisointi

• Alustavaihtoehtojen 
kartoittaminen 
suunnittelu, hankinta ja 
käyttöönotto

Miika, Liisa, yms., 
Sanna H.

Kustannustenhallinta
• Hankkeen 

kustannusarvion 
muodostaminen 
1.7.2021 mennessä

• Hankkeen ja 
kustannustavoitteen 
osittelu

• Teknistenriskien ja -
mahdollisuuksien 
kartoittaminen

• Laskentamallin 
muodostaminen

• Kustannusvarausten 
sisältö

Pekka, Pekka H.,, 
Jasmiina, Erja, 
Maarit, Sanna H.

Aikataulun hallinta

• Hankkeen 
kokonaisaikataulun 
varmistaminen ja 
vaiheistus

• KV2 vaiheen 
aikatauluttaminen

• Suunnittelun ja 
toteutuksen 
virtauttaminen

• Tahtisuunnitelman 
muodostaminen

• Maalämpökaivojen 
aikataulutus

• Toiminnan väistöjen 
aikataulut

Aleksi, Jasmiina, 
Maarit, Erja, Riina, 
Jarmo (LVIA), Kurt 
(säh) , RAK edustus, 
Maisa, Toni, Matti 
S., LIIK edustus

Infra / valmistelevat työt
• Infra väistöjen 

suunnittelu ja 
toteuttamisen 
valmistelu

• Purkutöiden 
suunnittelu ja 
toteuttamisen 
valmistelu

• Maanalaisten 
tilojen suunnittelun 
johtaminen

• Laakson 
tekniikkareitti

Ville, Maisa, Matti 
S., GEO 
suunnittelijat yms., 
Matti K., Sanna H., 
Erno S., Meeri K. 
(kunntekn koord)

• Suunnitteluresurssi
n johtaminen 
kunnes lopullinen 
KV organisaatio 
päätetty

• Suunnitelmien 
jakaminen / 
projektipankki

• Rakennuslupiin ja 
viranomaimenettely
ihin liittyvät 
tehtävät

• Tietojen / 
suunnitelmien 
salassapito

Maarit, Toni, Tomi, 
toiminnan 
yhteyshenkilöiden 
edustus, Maisa ARK, 
RAK, GEO, KAT, TATE, 
LIIK, MAISU jne. 
edustus

SuunnittelunohjausAllianssin integroitumisen
varmistaminen

• Toimintamallien 
kartoittaminen ja valmistelu 
sis. TVD-prosessi 
(Prosessikuvaukset)

• Johtamisjärjestelmä & 
päätöskentekomenttelyt
(päätöksenteon 
visualisointi)

• Vastuuhenkilöt 
(Organisaatiokaavio)

• Vastuualueet ja tehtävät
• Viikko-, ja kuukausirutiinit
• Integrointisuunnitelma 

alihankkijoiden 
integrointistrategia ja 
suunnitelma &

• perehdyttämissuunnitelma
• Toiminnan integrointi 

allianssiin
• Fyysisen Bigroomin

valmistelu

Ossi, Lauri, Maarit, 
toiminnan 
yhteyshenkilöiden 
edustus, Toni, ARK, 
RAK , TATE edustus, 
Marko

• Etätyöskentelyn periaatteet
• LYS way Brändin luominen
• Bigroomin hankkiminen & 

BigRoom-käytännöistä 
sopiminen

• Häiriöttömyyden reunaehdot

Jasmiina

Ossi

Lauri / 
Miika

Maisa 
& 

Ville

Toni 
& 

Maarit

Jasmiina
& 

Marko

Käyttäjä-
yhteistyö

Liittyvien hankkeiden 
koordinointi / Hki

kanslia

Viestintä
• Hankkeen 

sisäinen 
viestintä

• Hankkeen 
ulkoinen 
viestintä

• Kriisiviestintä

xxx

Marko

AJR
Tilaaja: Marko, Jarmo

SRV: Jouni F. Kristiina S.
Latu: Toni V.

Unitas: Pekka N.
Granlund: Jukka V.

Toiminnan 
suunnittelun 
ohjausryhmä



Toimintamalli –
Helppo standardoida 
ja jatkuvasti parantaa

Kaliforniasta bongattu 
johtamisjärjestelmä 
käyttöön T2 -
allianssissa

Edelleen 
kehitetty versio 
LYS-allianssista
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