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Suuret Investoinnit  -toiminta lukuina 

• Budjetti v. 2013 on noin 550 M€ 

• ratoihin 210 milj. € 

• teihin 135 milj. € 

• vesiväyliin 10 milj. € 

• jälkirahoitushankkeisiin 150 M€ 

• Elinkaari 47 M€ 

● Tällä hetkellä on käynnissä 
yhteensä noin 4 mrd. € arvosta 
hankkeita 

Suurten investointien toteutus -osastolla työskentelee yhteensä 20 

henkilöä, joista 17 projektipäällikköä / -insinööriä. 

Liikennevirasto vastaa 15% koko maan infra -investoinneista, ollen 

siten alan merkittävin yksittäinen infran tilaaja.  

Tästä volyymistä Projektien toteutus -osaston vastuulla on lähes 70% 
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Lappeenranta-Imatra 170 M€ 2013 

Joensuun kohta 35 M€ 2013 

Savonlinnan keskusta 80 M€  2013 

Päiväranta-Vuorela, Kuopio  90 M€ 2014 

Haminan ohikulkutie 180 M€ 2015 

Kotkan kohta  33 M€ 2015 

Hanke   kust.arvio valmis 

Pietarsaaren meriväylä  11,4 M€ 2013 

Sepänkylän ohitustie, Vaasa  55 M€ 2014 

Rovaniemi-Kemijärvi sähköistys  24 M€ 2013 

Uudenkaupungin meriväylä   11 M€ 2014 

Seinäjoen itäinen ohikulkutie   63 M€ 2016 

Tampereen Rantaväylä  185 M€ 2017 

Seinäjoki-Oulu ratahanke  344+305 M€  2017 

Keski-Pasila    50 M€  2013 
Suikkilantie, Turku    20 M€ 2013 
Kirkkonummi-Kivenlahti   80 M€  2013 
Kehä III, 2. vaihe, jälkirah. 150 M€  2015 
Kehärata  389 M€  2015 
Koskenkylä – Kotka, PPP  660 M€  2014 
Länsimetro*  200 M€  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2013 käynnissä olevat / 

käynnistyvät  

Liikenneviraston isot projektit 
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4 

  

LPS:n mukaiset uudet investoinnit 2013-16 

27.5.2013 
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Hankinnan strategisten painopistealueiden muut kehittämiskohteet 

Hankinnan strategisten painopistealueiden keskeiset kehittämiskohteet 

2. Toimivien 

markkinoiden 

edistäminen ja 

suunnitelmallinen 

hyödyntäminen 

3. Suunnitelmallisuuden ja 

yhtenäisyyden lisääminen 

hankinnoissa sekä 

parhaiden käytäntöjen 

hyödyntäminen 

toimitusketjuissa 

5. Hankintaosaamisen 

ja –resurssien 

vahvistaminen ja 

monipuolistaminen 

4. Turvallisuuden 

lisääminen 

toimitusketjuissa 

11. Hankinnan ja 

toimittajamarkkinoiden 

hallinnan organisointi  

toimivaksi kokonai- 

suudeksi  

 

12. Toimittajaverkoston  

osaamisen hyödyntä- 

minen ja kehittäminen 

6. Globaalin toimittaja-

markkinanäkökulman 

edistäminen 

 

 9. Informaation- ja 

tiedonhallinnan kehittäminen 

toimitusketjuissa 

 

7. Hankinta- ja toimittajayhteis- 

työn varmistaminen muuttu- 

vassa toimintaympäristössä 

8. Innovaatioiden ja uuden 

teknologian edistäminen 

 

 

 

 

 

Loppukäyttäjä- 

näkökulma  

läpi toimitusketjun 

Turvalliset  

ja  

kestävät  

toimitusketjut  

Hankinnan strategiset  

painopistealueet 

1. Oikean palvelutason 

ja laadun määrittely, 

ohjaaminen ja 

toteuttaminen läpi 

toimitusketjun 

10. Kestävän 

kehityksen 

periaatteiden 

edistäminen 

toimitusketjuissa 

Monipuoliset  

resurssit  

ja osaaminen 

Tehokkuus  

ja  

yhteistyö 

toimitusketjussa 

Toimittaja- 

markkinoiden  

hallinta  

* Nämä linjaukset koskevat kaikkia Liikenneviraston 

hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja 

Hankimme palvelut markkinoilta, joten keskitymme 

hankintatoimen kehittämiseen 

  Tavoitteena mahdollistaa tehokas ja tuloksellinen hankintatoiminta 
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Hankintaprosessi 

Kilpailutus B C A 
Hankinnan suunnittelu ja 

valmistelu 

Toimittajan sopimuksen-

aikainen ohjaaminen 

Tämä on osattu jo pitkään,  

mutta hankinnan painopiste  

ei voi olla tässä Tätäkin on tehty paljon 

- vaihtelevalla menestyksellä 

Tämä on jäänyt  

vähimmälle huomiolle 

 

§ Hankintalaki § 

Hankinnan systemaattinen 

analysointi 

• Tarpeet 

• Vaikutukset 

• Toimittajamarkkinoiden 

mahdollisuudet 

• Hankinnan tavoitteet 

• Hankinnan valmistelu 

Hankintalaki antaa puitteet,  

ei pakota hintakilpailuun. 

 

Kilpailutusvaiheessakin  

tilaajan pitää ymmärtää 

olevansa osa kokonaisprosessia. 

• Yhteistyön täsmentäminen 

• Toimittajien ohjaaminen 

• Takuuaika ja elinkaari 

• Hankinnan arviointi 

Vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa? 
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Infrahankkeen tuotantoketju 
Hankinnat – Yhteistyö - Tuotantomenetelmät 

Poliittinen ohjaus (valtio, kunnat 
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                          67 

                      62 

                      61 

Toimittajien arvio meistä tilaajina osa-alueittain 

Hankintaosaamisemme 

Verkosto-osaamisemme 

Kumppanuusosaamisemme 

                52 

                        64 

                      61 

61 

LiVi 

62 

LiVi + ELYt 

Skaala                                   100 
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Innovaatiomittaus: näihin pitää kiinnittää huomiota:  

Copyright © 2003 – INNOVAATIOMITTAUS 

• Annamme innovoida vaihtoehtoisia ratkaisuja    40 

• Keskustelemme määrävälein yhteistyön kehittämisestä  46 

• Byrokratiaa        48 

• Olemme yhtenäinen organisaatio emmekä anna ristiriitaisia viestejä 49 

• Yhteistyön näkymä on riittävän pitkä liiketoiminnan kehittämiselle 49 

• Pystymme nopeaan päätöksentekoon     50 

• Hankinnoissa käytetään valintakriteereitä, jotka kannustavat  

kehittämään osaamista ja palveluita     52  

• Hankintoihin liittyvät tiedot ovat selkeitä ja luotettavia   52 

Indeksin sanallinen kuvaus toimittajamittauksissa Pisterajat 

Erinomainen > 83 

Erittäin hyvä  < 83 

Hyvä < 68 

Keskiverto < 58 

Välttävä < 48 

Huono < 33 

Erittäin huono    18 
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Miksi Allianssi - Liikenneviraston näkökulma 

 • Rakennusalan tuottavuuskehitys heikko 

• Tuottavuuspotentiaalia kuitenkin tunnistettu 

• Merkittävä osa  siitä liittyy tapaan 

• hankkia palveluita 

• tehdä projektin aikaista yhteistyötä 

• Liikennevirasto tavoittelee yhteistyössä suomalaisen infra-alan toimijoiden 

kanssa kehittämään toimialasta  

☺Euroopan tehokkaimman vuoteen 2015 mennessä 

 

● Näistä johdettuna tavoitteet integroitujen toteutusmuotojen (esim. 

allianssimalli) käytölle: 

• Tuottavuuden parantaminen koko toimialalla 

• Kulttuurin muuttaminen kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa 

toimintatapaa 

• Lopputuotteiden parempi asiakastyytyväisyys – nopeammin, 

laadukkaammin ja edullisemmin 

• Innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen 

10 
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ALLIANSSIN VAIHEET  

Strategia 

Käytetäänkö 

allianssimallia? 

Tilaaja päättää 

projektiin 

parhaiten 

soveltuvasta 

toteutusmallista 

Kyllä 

Allianssin 

muodostaminen 

Allianssin kesto 

• Toimijat valitaan 

allianssiin ensisijaisesti 

laadullisin perustein 

kirjallisen esityksen, 

haastattelujen ja 

workshopin avulla 

• Tilaaja päättää, 

kilpaillaanko ensin 

suunnittelijoiden ja sitten 

urakoitsijoiden allianssista 

vai yhteisallianssista  

 

Projektin 

kehitysvaihe 

Projektin 

toteutusvaihe Takuuaika 

Onko  

kaikki tavoitteet 

sovittu? 

Tilaaja haluaa 

edetä? 

• Tilaaja ja valitut 

toimijat muodostavat 

integroidun 

projektitiimin.  

 

• Tiimi innovoi edullisia 

ja hyödyllisiä 

suunnittelu- ja 

toteutusratkaisuja. 

 

• Allianssin taloudelliset 

ja muut yhteiset 

tavoitteet luodaan 

sarjassa kokouksia ja 

workshopeja 

Toteutuksen ehtona on, että 

kaikista keskeisistä 

tavoitteista on sovittu ja että 

tilaaja haluaa edetä 

kyseisillä tavoitteilla. 

• Tilaaja ja toimijat työskentelevät yhdessä 

ja toteuttavat projektin integroidulla tiimillä. 

 

• Kaupalliset ehdot on asetettu siten, että 

toimijat jakavat edut/haitat jos kustannukset 

ja muut asetetut tavoitteet ovat 

parempia/huonompia kuin sovitut tavoitteet. 

• Tilaaja ja toimijat ovat 

yhteisvastuussa kaikista 

takuuajan korjauksista. 

 

• Allianssi on voimassa 

takuu-ajan loppuun asti. 

Tämä päätös tarvitaan analyysin jälkeen 

Hallinnolliset prosessit  
Hallinto-oikeuskäsittelyt 

Hallinnolliset prosessit 
Korkein hallinto-oikeus 

KHO 

5-6 kk 10-12 kk N vuotta 1-5 vuotta 
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Allianssin muodostaminen - valintaprosessi 

TarjousvaiheHankintailmoitusvaihe

Hankintailmoitus julkaistaan 

Hilmassa

Ehdokkaat laativat 

osallistumishakemukset

Info-tilaisuus tarjoajille

Tarjouspyyntö 

lähetetään 

tarjoajille

Tarjoajat laativat 

tarjouksensa ja 

valmentavat 

organisaationsa 

valintaprosessiin ja 

allianssin 

muodostamiseen.

Tarjousten selonotto 

ja arviointi sekä 

alustava pisteytys

Tarjoajakohtaiset 

haastattelut 

Tarjousten pisteytys sekä kahden 

parhaan tarjoajan valinta

Kehitystyöpajat 

molempien 

tarjoajien kanssa Tarjoajat 

esittävät 

palkkionsa

Kaupalliset 

neuvottelut 

molempien 

tarjoajien kanssa

Tarjoajayritysten projektikirjanpitojärjestelmän tarkistus  

Tarjoajan kustannuslaskentajärjestelmän tarkistaminen
Tarjousten 

lopullinen arviointi 

ja pisteytys 

Sovitaan 

hankkeen 

kehitysvaiheen 

sopimuksesta 

ja 

toteutusvaiheen 

sopimuksen 

pääkohdista 

3-vaiheinen valintaprosessi

Vaihe 2a Vaihe 2b Vaihe 3 Vaihe 4

Kehitysvaiheen 

Allianssisopimuksen 

(KAS) allekirjoitus

Allianssi 

käynnistyy

KAS

Vaihe 1

Parhaan tarjouksen 

valinta ja 

hankintapäätös

Päätös valinnasta 

vaiheeseen 3

Tarjoajat 

jättävät 

tarjoukset

Päätös 

tarjouskilpailuun 

osallistujista

LIVI arvio 

osallistumishakemukset ja 

valitsee 

kelpoisuusvaatimukset 

täyttävät tarjoajat.

2.12. 5.4. 27.4. 29.6. 8.6. 26.3. 

13.1. 

27.1. 

11., 13., 16., 18., 20.4. 

27.1. 

 9.,10., 15., 16., 17.3. 

T o u k o k u u  
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Allianssin valintaprosessin 

ominaispiirteet 

 • Tarjouspapereiden arvioinnin lisäksi haastattelut ja workshopit  

• Hankintaan organisaatiota, huipputiimiä 

• Valintavaihe vaatii hetkellisesti paljon sekä tilaajan että palveluntuottajien 
resursseja. Valintaprosessiin osallistuvien henkilöiden on oltava hyvin perehtyneitä 
ja sitoutuneita allianssimalliin 

• Tarjouksen laadinta on ST- ja elinkaarimalleihin nähden kevyempi, mutta vaatii 
uudenlaista osaamista. Tarjouskonsortion syytä luoda sisäiset pelisäännöt. 

• Rakennetaan luottamus osapuolten välille – täysi avoimuus 

• Tarjoajan tulee sitoa avainhenkilöt hankkeeseen jo tarjousvaiheessa, erillinen 
tarjousorganisaatio ei ole enää mahdollinen 

• Tilaajan rooli muuttuu hankkijasta ja valvojasta aktiiviseksi projektitoimijaksi. Tämä 
asettaa uusia osaamisvaatimuksia. 

• Kokonaan uusia rooleja: 1) riippumaton tarkkailija, 2) allianssi-asiantuntija, 3) 
kustannus- ja talousasiantuntija, 4) tiimityön analysoija 
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Allianssimallin haasteita 
Helppo ”myydä”, koska hyödyt ovat ilmeisiä, mutta on ratkaisevaa 

ymmärtää myös riskit ja varjopuolet 

Tilaajan varjopuolia ja riskejä 

• Edellyttää enemmän sitoutumista ylimmältä johdolta 

• Huonosti suunniteltu ja toteutettu valintaprosessi voi pilata koko 

allianssin – oikeat kriteerit, sitoutunut tiimi 

• Arvoa rahalle joutuu todistelemaan (value for money) 

• Laajentunut riskien vaihteluväli – yli omien kyvykkyyksien 

• Joudutaan kantamaan muiden suorituskyvystä seurauksia 

• Teoriassa kustannuskatto puuttuu 

• Avainhenkilön vaihtuminen voi vahingoittaa vakavasti tiimin 

toimintaa 

• Edellyttää todellista johtajuutta, onko valmiuksia? 

• Kohtuullinen matka omalta mukavuusalueelta tuntemattomaan 
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LEAN –filosofia kiteytettynä 

1.Ymmärrä oman toimintasi merkitys 

arvoketjussa asiakkaalle 

2.Toimi niin, että vähennät hukkaa 

3.Tee ehdotuksia ja toteuta jatkuvasti 

parantaen 
Nämä koskevat myös tilaajaa! 

Johtajuus – ymmärrä ihmisten merkitys 

kaikessa tuotannossa ! 


