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Sanasto

Termi Merkitys tässä hankkeessa

Allianssimalli Projektin keskeisten toimijoiden välinen, kaikkien osapuolien 
yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet 
vastaavat Projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä 
yhteisellä allianssiorganisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat Projektiin 
liittyvät riskit ja hyödyt sekä noudattavat tiedon avoimuuden 
periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen.

Allianssin johtoryhmä Allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa Allianssin johtamisesta.

Allianssin projektiryhmä Tehtävänä on johtaa ja koordinoida Allianssin päivittäistä toimintaa 
sekä johtaa Projektia.

Avaintulosalue Allianssin osapuolten sopimat Tilaajan tavoitteista johdetut 
tavoitteet, jotka ovat osa Allianssin Kannustinjärjestelmää.

Backlog Sovelluskehityksen tehtävälista.

Big Room Projektin yhteinen työtila.

Daily scrum Päivittäinen sovelluskehitystiimin tilannepalaveri, jossa käydään läpi 
työn alla olevat tehtävät, selvitetään mahdolliset esteet ja sovitaan 
kuka huolehtii esteiden poistamisesta.

Hintatieto Panoshinnat (materiaalit, työt, koneet, ym.) ja panosmenekit 
(materaalit, työt, ym.) sekä yksikköhinnat. Hintatietojen avulla 
hinnoitellaan hanke- ja rakennusosat.

InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset.

Itsearviointi Tiettyyn aikajaksoon sidottu arviointitoimenpide, joka 
voi kohdistua henkilökohtaiseen tai suuremman tiimin tai 
sidosryhmäkokonaisuuden toimintaan. Tavoitteena on löytää 
kehittämisen kohteita tai ylläpitää onnistuneita, säilytettäviä 
toimintamalleja tai -tapoja.

Laskentalogiikka Järjestelmän käyttämät laskentamenettelyt, jotka tuottavat 
luotettavia kustannusarvioita. Kehitettävän järjestelmän 
laskentalogiikka tulee perustumaan standardikustannuslaskentaan.

Kanban Ajoitusjärjestelmä: mitä pitää tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä.

Kannustinmalli Perustuu Tavoitekustannukseen ja Avaintulosalueisiin sidottuihin 
Bonuksiin ja Sanktioihin. Kannustinmallin tarkoitus on Allianssin 
riskien ja hyötyjen jakaminen Osapuolten kesken.

Kehitysvaihe Kehitysvaiheessa suunnitellaan Kustannuslaskentajärjestelmä ja 
Palvelu ja sen toteutus.

Ketterät menetelmät Toimintamalleja, joissa toteutusta tehdään samalla kuin 
suunnitellaan. Tällä tavalla koitetaan oppia mahdollisimman paljon 
toteutuksesta ja aikaisempien vaiheiden suunnittelusta, jotta 
tulevaisuudessa tehtäisiin mahdollisimman hyvää suunnittelua ja 
toteutusta.

Kustannusdata Kustannuslaskennassa käytettävä data: menekit, hinnat, hanke- 
jarakennusosat.

Kustannuslaskentajärjestelmä Kokonaisjärjestelmä, joka sisältää kaikki ne elementit jotka 
tarvitaan kustannuslaskennan toteuttamiseksi. Näitä elementtejä 
ovat mm.   kustannuslaskennan data, kustannustietokanta, 
laskentalogiikka, käyttöliittymä ja rajapintayhteydet.

Osaprojekti Hankeen sisällä tehtävä projektoitu kokonaisuus, joka toteuttaa 
osan hankkeen tavoitteista.
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Termi Merkitys tässä hankkeessa

Palvelu Infrahankkeiden Kustannuslaskentajärjestelmän käyttäminen ja 
kehittäminen.

Palvelupäällikkö Allianssin projektiryhmää ja Allianssin päivittäistä toimintaa 
Palveluvaiheessa johtava Allianssin projektiryhmän jäsen.

Palvelujakso Palveluvaiheeseen sisältyvä 1-3 vuoden mittainen jakso, jolle 
vahvistetaan tavoitteet ja Tavoitekustannus.

Palveluvaihe Palveluvaiheessa käynnistetään ja toteutetaan Palvelu sekä 
kaikki ne toimenpiteet, joilla järjestelmä pidetään sellaisessa 
toimintakunnossa, että se täyttää Tilaajan sille asettamat 
vaatimukset koko Palveluvaiheen ajan.

Projektipäällikkö Allianssin projektiryhmää ja Allianssin päivittäistä toimintaa 
Kehitys- ja Toteutusvaiheessa johtava Allianssin projektiryhmän 
jäsen.

Prototyyppi, 
Proof of concept (PoC)

Kokeellinen versio palvelun osasta, jolle on tyypillistä sen 
kertakäyttöisyys.  Usein oma erillinen kokonaisuutensa itse 
toteutettavasta järjestelmästä. Voidaan puhua myös Proof of 
Conceptista (PoC) jota testataan nopeasti tehtävän prototyypin 
avulla.

Rautalankamalli Nopeasti toteutettava, yleensä visuaalinen kuvaus yhdestä tai 
useammasta suunnitellusta toiminnallisuudesta. Rautalankamalleja 
toteutetaan yleensä piirtämällä, kirjoittamalla tai näiden 
yhdistelmällä. Ei ota kantaa visuaaliseen ulkonäköön, vaan 
ensisijaisesti toiminnallisuuden logiikan arviointiin.

Retrospektiivi (retro) Tilaisuus, jossa arvioidaan sen hetkistä toimintaa ja katsotaan ajassa 
taaksepäin. Tilaisuuden tarkoituksena on tunnistaa asioita, joita 
tulevassa toiminnassa voidaan parantaa, ja luoda toimenpiteet ko. 
parannusten tekemiseen.

Standardikustannuslaskenta Standardikustannuslaskenta on mallinnettuun laskentaan ja 
standardoituihin rakennus- ja hankeosiin perustuvaa hankkeen 
kustannusarvion laskentaa. Se tukeutuu nykyisiin ja tuleviin 
standardeihin (kuten InfraRYL) ja pyrkii todennäköisimpään 
kustannusarvioon.

Standardikustannuslaskennassa kunkin rakennusosan osalta 
mallinnetaan sen toteutukseen tarvittavat resurssit (eli panokset) ja 
määrät. Rakennusosan hinta muodostuu panosten määrien ja niiden 
hintojen tulona huomioiden hankkeiden ominaisuudet ja olosuhteet.

Tavoitekustannus Projektisuunnitelmaan perustuva arvio toteutusvaiheen tai 
tarkasteltavan palvelujakson Korvattavista kustannuksista 
ja Palkkioista sekä riskivarauksesta ja mahdollisista Tilaajan 
erilliskustannuksista.

Tilaajakonsortio Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen Väylä), Helsingin, Espoon, 
Jyväskylän, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupungit yhdessä.

Toteutusvaihe Toteutusvaiheessa toteutetaan Kustannuslaskentajärjestelmä ja 
suunnitellaan Laskentapalvelu ja sen toteutus.

Tuoteomistaja Päättää mitä ominaisuuksia tuotteeseen rakennetaan, missä 
järjestyksessä ne rakennetaan ja koska ne julkaistaan. Ketterässä 
toimintamallissa tuoteomistaja toimii ensisijaisesti tilaajan 
liiketoiminnan tarpeiden edustajana, mutta edustaa myös asiakkaita 
ja muita sidosryhmiä.
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Johdanto

Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä 
ja -palveluallianssin (Ihku) tehtävänä on toteut-
taa infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestel-
mä, ottaa se vaiheittain käyttöön, huolehtia sen 
ylläpidosta sekä toteuttaa kehitetyn kustannus-
laskentajärjestelmän mukainen palvelu.

Hanke on päätetty toteuttaa allianssimallilla, kos-
ka kyseessä on pitkäkestoinen hankinta ja kustan-
nuslaskentajärjestelmän kehitys tulee vaatimaan 
laajaa määrittelytyötä, jossa on useita eri kohde-
ryhmiä. Kohderyhmillä on paitsi yhteisiä, myös 

eriteltyjä tarpeita, jotka pitää ottaa huomioon. 
Kustannuslaskentajärjestelmän ja -palvelun ke-
hittämistyö tulee vaatimaan osaamista erityisesti 
infrahankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, 
kustannuslaskennasta (logiikka, lähtödata) sekä 
tietojärjestelmien kehittämisestä. 

Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan hank-
keen laajuus-, aikataulu- ja laatutavoitteet sekä 
niihin liittyvät avaintulosalueet.

Tavoitteet

Tilaajakonsortio on asettanut hankkeelle seu-
raavat tavoitteet:

• Tiedon avoimuus ja laskennan läpinäkyvyys
• Laadukas, toimiva menetelmä 

kustannusarvioiden laskentaan
• Tulevaisuuden laskentapalveluihin 

varautuminen
• Tavoitekustannuksiin ja avaintulosalueisiin 

perustuva kehittäminen ja palvelu
• Kohtuulliset kustannukset.

Tilaajilla on tarve ohjata infrahankkeiden suunnit-
telua läpinäkyvästi. Tähän tarvitaan luotettavaa 
tietoa hankkeiden kustannuksista jo varhaises-
sa vaiheessa. Luotettavien kustannusarvioiden 
avulla tilaajat voivat kohdentaa rahoitustaan te-
hokkaammin ja luoda paremmat edellytykset luo-
tettavaan päätöksentekoon sekä tulevaisuuden 
suunnitteluun infran kehittämisessä ja infran elin-
kaaren hallinnassa. 

Kustannusarviot saadaan läpinäkyviksi siten, 
että niissä näkyvät myös aikaisemmissa vaiheissa 
tehdyt oletukset, hinnoitteluperusteet, riskiva-
raukset ja niiden perusteet. Tiedon avoimuudella 
halutaan mahdollistaa kustannuslaskentajärjes-
telmän tuotosten ja toiminnallisuuksien hyödyn-

tämistä muissa järjestelmissä ja muiden osapuo-
lien toiminnoissa, jotta toimijat pystyvät myös 
entistä paremmin kehittämään prosessejaan kus-
tannusohjausta tukeviksi. Lisäksi laskentalogiik-
kaa avaamalla halutaan saada uskottavuutta jär-
jestelmän tuottamiin tuloksiin sekä palautetietoa 
järjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten.

Infra-alan toimintaympäristö tulee lähivuo-
sina kehittymään voimakkaasti, ja uutta teknolo-
giaa tullaan ottamaan käyttöön infrahankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulevaisuuden 
laskentapalveluihin varautumisessa tullaan ot-
tamaan huomioon kustannuslaskennan tarpeet 
infraBIM-kehityksen tavoitteissa sekä kustannus-
laskennan hyödyntämisen mahdollisuudet hanke-
prosessin myöhemmissä vaiheissa (toteutus, yllä-
pito) ja elinkaaren hallinnassa. 

Tavoitteena on hyödyntää teknologian ja mui-
den järjestelmien kehitystä niin, että laskentaa 
pystytään automatisoimaan mahdollisimman pal-
jon. Tämä mahdollistaa kustannusarvioiden pa-
remman laadun lisäksi kustannuslaskennan kyt-
kemisen kiinteäksi osaksi suunnitteluprosessia ja 
helpomman vaihtoehtoisten ratkaisujen arvioin-
nin ja vertailun sekä riskitarkastelun. 
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Organisaatio

Allianssin osapuolia ovat Liikennevirasto 
(1.1.2019 alkaen Väylä) ja Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kau-
pungit, Ramboll Finland Oy, Solita Oy, Civilpoint 
Oy sekä Mittaviiva Oy.

Allianssin osapuolet muodostavat yhteisen pro-
jektiorganisaation (Ihku-ryhmittymä), jota johtaa 
allianssin johtoryhmä ja jonka operatiivisesta toi-
minnasta vastaa allianssin projektipäällikkö apu-
naan projektiryhmä.

Allianssin johtoryhmä (AJR)

Johtoryhmä on allianssin ylin päättävä elin, joka 
tarkastaa ja hyväksyy allianssisopimukseen ta-
voitteisiin tai johtamisjärjestelmään mahdollisesti 
tehtävät muutokset, kannustaa ja tukee projekti-
ryhmän toimintaa sekä valvoo Allianssin toiminta-
tapoja ja suoritusta niin, että allianssin tavoitteet 
toteutuvat. 

AJR:n jäsenet ovat tilaajakonsortion edustaji-
na Kristiina Laakso, Petri Vainio, Raimo K. Saari-
nen, Maria Torttila sekä palveluntuottajan edusta-
jina Tiina Perttula, Mikko Varjos, Jani Myllymaa ja 
Tarja Mäki. Äänivaltaisten jäsenten lisäksi kokouk-
siin osallistuvat (puhe- ja läsnäolo-oikeus) projek-
tipäällikkö sekä projektipäällikön varahenkilö. 

AJR:n päätökset ovat toimivaltaisia, mikäli 
kokouksessa, jossa päätös tehdään, on mukana 
vähintään yksi jokaisen osapuolen (Tilaajakon-
sortion edustaja ja kukin Palveluntuottajan jä-
senyritys) nimittämistä AJR:n jäsenistä. Allians-
sin periaatteen mukaisesti kaikilla johtoryhmän 
osapuolilla on tasapuolinen sananvalta ja kaikkien 
johtoryhmän päätösten tulee olla yksimielisiä. 

Allianssin projekti- ja palvelupäällikkö (PP)

Projektipäällikön tehtävänä on johtaa Allianssin 
projektiryhmää ja Allianssin päivittäistä toimintaa 
Allianssin kehitys- ja toteutusvaiheessa, ja Palve-
lupäällikön tehtävänä palveluvaiheessa.

Allianssin projektipäällikkönä toimii Marketta 
Wainio. Hän on projektiryhmän puheenjohtaja ja 
jäsen. Palvelupäällikkö tullaan nimeämään palve-
luvaiheessa. 

Projekti-/palvelupäällikön keskeisiä tehtäviä 
ovat projektiryhmätyöskentely, operatiivinen joh-
taminen, toiminnan organisointi ja tehokas, halut-
tuun tulokseen johtava toiminta. Lisäksi projekti-/
palvelupäälliköllä on suuri rooli asiantuntijoiden 
yhteistoiminnan kehittämisen varmistamisessa. 
Projekti-/palvelupäällikkö osallistuu AJR:n ko-
kouksiin, raportoi ja arvioi tulevaa suoritusta, sekä 
panee täytäntöön AJR:n ohjeet ja päätökset.

Allianssin organisaatiokaavio
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Allianssin projektiryhmä (APR)

Projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja koordinoi-
da allianssin päivittäistä toimintaa ja johtaa han-
ketta. APR:n jäsenet ovat: Marketta Wainio, Heli 
Sissonen, Ari Huomo, Riitta Haapavaara, Kimmo 
Myllynen, Emil Matintupa, Tuomo Rissanen, Tomi 
Räsänen, Aki Peltola.

APR:n päätöksistä vastaa projektipäällikkö 
AJR:n myöntämien toimivaltuuksien puitteissa. 
Ennen päätöksentekoa projektipäällikön tulee 
pyrkiä saavuttamaan APR:n kanssa yhteisymmär-
rys sekä osoittaa sellaista johtamista, joka varmis-
taa että hänen tekemillä päätöksillään on kaikkien 
APR:n jäsenten tuki.

Tuoteomistaja

Tuoteomistajan tehtävänä on rakentaa siltaa 
markkinatarpeiden ja tuotekehityksen välille. 
Tuoteomistajan tehtävästä vastaa Ari Huomo. 

Tuoteomistaja vastaa vaatimusten määritte-
lytyöstä, sekä priorisoi julkaisujen aikataulua ja 
sisältöä optimoiden kehitystyön tuottaman arvon 
hankkeelle. Tuoteomistaja toimii yhteistyössä oh-
jelmistoarkkitehdin, määrittely- ja sovelluskehi-
tystiimin kanssa. Tuoteomistajan tärkein velvolli-
suus on ohjata ja priorisoida toimintaa kohti sitä 
visiota, mitä halutaan rakennettavan ja välittää 
tätä viestiä sovelluskehityksestä vastaavalle tii-
mille. 

Tiimit 

Allianssille perustetaan työryhmiä eli tiimejä. Tii-
mien toimintaa johtaa tiiminvetäjä, joka vastaa 
APR:lle kyseisen vaiheen tehtävien suorittamises-
ta. APR osaltaan varmistaa, että tietoa ja osaamis-
ta jaetaan tiimeissä, ja poistaa mahdollisia tiimien 

toiminnan esteitä.  
Tiimin koko voi vaihdella tehtävästä riippuen. 

Tiimeissä hyödynnetään allianssin osapuolten ja 
alihankkijoiden asiantuntijoita tehtävien vaati-
massa laajuudessa ja aikataulussa. Tiimit tulevat 

verkostoitumaan keskenään ja käyttämään hyväk-
seen myös toisten tiimien asiantuntemusta.

Asiantuntijat

Allianssin avainhenkilöiden lisäksi hankkeeseen 
halutaan sitouttaa laajempi verkosto osapuolten 
substanssiasiantuntemusta. Tavoitteena on hyö-
dyntää eri tekniikkalajien, väylämuotojen ja suun-
nittelu- sekä toteutusvaiheiden asiantuntijoita. 

Asiantuntijat toimivat osana tiimien resur-
sointia muun muassa kohdennetuissa työpajoissa, 
tulosten kommentoinnissa, lähtöaineistojen han-
kinnassa ja analysoinnissa, sovelluksen esittelyti-
laisuuksissa sekä testauksessa.

Päätöksenteko

Hankkeessa käytetään matalan tason päätöksen-
tekomallia, jolla pyritään takaamaan laadukas ja 
nopea päätöksenteko oikealla hetkellä ja mahdol-
listamaan ketterä tekeminen hankkeen jokaisella 
toiminnan tasolla. 

Matalan tason päätöksentekomalli antaa raamit 
päätöksenteolle neljällä eri tasolla:

• AJR-päätös on merkittävä 
strategiatason päätös

• APR-päätös on projektiryhmän kokouksissa 
tehtävä merkittävä operatiiviseen 
toimintaan vaikuttava päätös

• Tiimipäätös on osaamisaluetta 
leikkaava päätös

• Yksilötason päätös on kustannuksiltaan ja 
vaikutuksiltaan marginaalinen päätös.

Kullakin tasolla päätökset tehdään vakioidun pää-
töksentekoprosessin mukaisesti. Kaikilla päätök-
senteon tasoilla on otettava huomioon sopimuk-
seen pohjautuvat käytännöt ja muut vaikuttavat 
reunaehdot, kuten päätöksen vaikutukset, hank-
keen budjetti, olemassa olevat linjaukset ja sään-
nöt sekä aikataulu.
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Tiimi Tehtävä Allianssin vaihe

Kustannuslaskentatiimi
Aki Peltola

Tehtävänä suunnitella ja määritellä  
kustannuslaskentajärjestelmän 
laskentalogiikka sekä hankkia ja 
kehittää laskennassa käytettävä 
kustannusdata.

• Kehitys
• Toteutus
• Palvelu

Viestintätiimi
Heli Sissonen

Tehtävänä ohjata, suunnitella 
ja koordinoida allianssin ja sen 
osapuolten viestintää niin, että 
kehitysvaiheessa määritetyt 
hankeviestinnän tavoitteet 
toteutuvat mahdollisimman hyvin.

• Kehitys
• Toteutus
• Palvelu

Määrittelytiimi
Ari Huomo

Tehtävänä tuottaa 
sovelluskehitystiimille 
tilaajakonsortion tavoitteiden 
mukaisia toiminnallisia kuvauksia.

• Kehitys
• Toteutus
• Palvelu

Sovelluskehitystiimi
Tuomo Rissanen

Tehtävänä palvelun tietoteknisten 
ratkaisujen suunnittelu ja 
tuottaminen.

• Toteutus
• Palvelu

Palvelutiimi
N.N.

Tehtävänä käytön tukipalvelut, 
teknisen ympäristön ylläpito, 
kustannusdatan päivitys ja 
jatkokehitys.

• Palvelu

Tiimien tehtäväsisällöt

Hankkeen sisältö

Hankkeessa kehitetään kustannuslaskentajär-
jestelmä, jolla saadaan tuotettua luotettavat 
kustannusarviot infrahankkeiden eri vaiheisiin ja 
luodaan tehokkaat menettelyt laskennan käyttä-
mien ja tuottamien hinnastojen ylläpitoon, sekä 
niiden toimivuuden ja laadun arviointiin hinnas-
tojen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.  

Allianssimallin mukaisesti Ihku koostuu kehitys-, 
toteutus- ja palveluvaiheesta. Kehitysvaiheessa 
tavoitteena on luoda yhteinen käsitys siitä, mitä 
ollaan suunnittelemassa ja toteuttamassa sekä 
määritellä kehitys- ja toteutusvaiheen toimin-
taa ohjaavat tavoitteet ja toimintamallit. Toteu-
tusvaihe keskittyy kustannusdatan hankintaan, 
kustannuslaskentalogiikan määrittelyyn sekä 
kustannuslaskentajärjestelmän määrittely- ja so-
velluskehitystyöhön ja antaa lähtökohdat tuleville 
palvelujaksoille. Palveluvaiheen toimintaa ohjaa-

vat tavoitteet ja toimintamallit tullaan asettamaan 
toteutusvaiheessa.

Sovelluksen sisältö ja laajuus määritellään 
kehitysvaiheessa alustavasti, jättäen allianssille 
paljon mahdollisuuksia vaikuttaa sisältöön toteu-
tusvaiheessa. Näin toimimalla käyttäjiltä saadaan 
kerättyä  palautetta sovelluksen käytöstä ja voi-
daan ohjata toteutusta tärkeiksi nähtyihin kohtei-
siin.

Järjestelmä tulee saataville sekä helppokäyt-
töisen käyttöliittymän että avoimen rajapinnan 
kautta, jotta tulevaisuudessa kustannusohjattu 
suunnittelu voidaan mahdollistaa helppokäyttöi-
sellä ja suorituskykyisellä sovelluksella. Mallipoh-
jaisen kustannuslaskennan tarpeet tullaan huo-
mioimaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi 
sujuvilla siirtymillä infra-alan suunnittelusovellus-
ten ja Ihkun välillä.
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Infran kustannuslaskentajärjestelmän alustava sisältö

Yleisaikataulu
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Hankkeen kesto

Hanke kehitetään ja toteutetaan peräkkäisinä 
kehitys-, toteutus- ja palveluvaiheina. Palvelun 
suunnittelu- ja toteutustyö tulee painottumaan 
kahden ensimmäisen vuoden ajalle, jonka jälkeen 
tavoitteet asetetaan palvelujaksoittain. 

Toteutettavat hankkeen osat tullaan jaka-
maan osaprojekteihin, joilla on selkeä saavutet-
tavissa oleva tavoite, ja joista kukin tuottaa käy-
tettävissä olevan kokonaisuuden. Osaprojektien 
lopputuotoksena on aina jokin hyödynnettävissä 
oleva kokonaisuus, tai uusi versio sovelluksesta. 

Kaikkia osaprojekteja ei ole tarkoitus määri-
tellä heti hankkeen alussa, vaan uusia voidaan so-
pia hankkeen aikana tarpeen mukaan. Osaprojek-
teja voi olla myös useita yhtäaikaisesti käynnissä, 
jos niistä ei ole haittaa toisilleen.

Toimintamalli

Kehitysvaiheessa luodaan perusta onnistuneelle 
hankkeelle. Allianssin projektiryhmä harjoittelee 
kehitysvaiheessa ketterien menetelmien sovelta-
mista allianssihankkeessa, jotta toteutusvaiheen 
liikkeellelähtö olisi mahdollisimman sujuvaa. Pro-
jektiryhmä työskentelee ensisijaisesti Big Room 
-työtilassa, ja tehtävien seurannassa hyödynne-
tään ketterän kehityksen toimintamalleja (kuten 
daily scrum -päiväpalavereita, tehtävien hallinnan 

kanban -tauluja) sekä jatkuvaa toiminnan paranta-
mista (kuten itsearviointi, retrospektiivit).

Toteutusvaiheessa jatketaan samoilla toimin-
tatavoilla, jotka kehitysvaiheessa on määritelty 
ja osin otettu käyttöön. Ketterillä toteutusmene-
telmillä on tarkoitus tuottaa käyttäjien tarpeisiin 
vastaava infrahankkeiden kustannuslaskentajär-
jestelmä ja -palvelu, sisältäen riittävän kattavan ja 
laadukkaan kustannuslaskentatietokannan. 

Toimintatavoilla pyritään osallistamaan ohjel-
miston loppukäyttäjät ja ylläpitäjät mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa sovelluksen toiminnan 
kehittämiseen ja saamaan heiltä laadukasta pa-
lautetta. Tällä toimintamallilla on mahdollista koh-
distaa kehitys- ja toteutustyö eniten arvoa tuot-
taviin toimintoihin, ja kyseiset toiminnot saadaan 
toteutettua asiantuntijoiden työtä helpottavilla 
tavoilla. 

Retrospektiivejä (retro) toteutetaan jatkuvasti 
osana ryhmien ja tiimien työtä, jotta työskente-
lytapa paranee ajan kuluessa. Retrossa tarkaste-
lujaksolle osallistuneet asiantuntijat kokoontu-
vat käsittelemään menetelmiä ja työtapoja, jotka 
päättyneessä jaksossa ovat toimineet hyvin ja 
joiden käyttämistä tiimi haluaa jatkaa. Vastaavas-
ti käsitellään menetelmiä ja työtapoja, jotka eivät 
ole toimineet hyvin ja joita tiimi haluaa muuttaa 
tai lakata käyttämästä. Lisäksi ideoidaan uusia 
menetelmiä ja työtapoja. 

Toteutus- ja palveluvaiheen toimintamalli
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Määrittelytyö

Määrittelytyö jakautuu kehitettävän järjestelmän 
kustannuslaskentalogiikan sekä käyttöliittymän 
ja sen toimintalogiikan määrittelytyöhön. Kehitet-
tävän järjestelmän laskentalogiikka tulee perustu-
maan standardikustannuslaskentaan.
 Standardikustannuslaskennalla pyritään laati-
maan todennäköinen (standardi) kustannusarvio 
toteutettavalle hankkeelle. Standardikustannus-
laskennassa kunkin rakennusosan osalta mallin-
netaan niiden toteutukseen tarvittavat resurssit, 
eli panokset, ja määrät. Rakennusosan hinta 
muodostuu panosten määrien ja niiden hintojen 
tulona, huomioiden hankkeiden ominaisuudet ja 
olosuhteet. 

Mallinnettuja rakennusosia hyödynnetään eri 
tyyppisten hankkeiden kustannusarvioiden laa-
dinnassa. Laskenta perustuu Infra-nimikkeistöjen 
mukaisiin hanke- ja rakennusosiin, joiden sisältö 
tulee perustumaan infrarakentamisen yleisiin laa-
tuvaatimuksiin (infraRYL, tuotanto-osat ja panok-
set).

Kustannuslaskentajärjestelmän laskenta-
logiikkaa tullaan kehittämään toteutusvaiheen 
aikana. Laskentalogiikan määrittelyssä tullaan 
hyödyntämään muun muassa eri sidosryhmien 
osaamista haastatteluin ja työpajatyöskentelyn 
avulla. Rakennusosa- ja hankeosalaskennan lisäksi 

kustannuslaskentajärjestelmään tullaan mahdol-
lisesti liittämään muun muassa kunnossapito- ja 
elinkaarilaskenta sekä päästölaskenta. 

Järjestelmän käyttöliittymän ja sen toiminta-
logiikan määrittely aloitetaan kehitysvaiheessa 
ja työ tulee jatkumaan toteutusvaiheessa. Mää-
rittely aloitetaan käyttäjähaastatteluilla, joilla 
selvitetään ne käyttäjien arjen haasteet, jotka uu-
den järjestelmän tulee ratkaista. Haastatteluiden 
perusteella määritellään erilaiset käyttäjätyypit 
ja heidän tarpeensa sekä selvitetään mahdollisia 
tulevaisuuden tarpeita. 

Käyttöliittymän toiminnallisuuksien ja sen toi-
mintalogiikan kartoittamisen lisäksi pureudutaan 
käyttäjien toimintaan liittyvien kustannuslasken-
taprosessien ratkaisemiseen, kuten manuaalisen 
työn vähentämiseen. Tähän liittyvässä määrit-
telyssä kuvataan ja rajataan ne toiminnot, joita 
eri käyttäjäryhmät tarvitsevat heiltä vaadittujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti ja laa-
dukkaasti. Ihku työkaluna tulee tarjoamaan apuja 
prosessien helpottamiseksi.

Käyttäjäryhmien määrittely, käyttäjähaas-
tattelut ja muut määrittelytyön tuotokset (kuten 
prototyypit, rautalankamallit) ovat määrittelytii-
min tuotoksia, joista jalostetaan toimintaohjeet 
sovelluskehitystiimille, joka toteuttaa järjestel-
män. Toiminnallisuuksien toteuttamisjärjestystä 
ohjaavat tuoteomistaja ja liiketoimintatarpeet.

Kustannuslaskentajärjestelmän alustava laskentalogiikka ja prosessikuvaus
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Kustannuslaskentajärjestelmän alustava laskentalogiikka ja prosessikuvaus

Kustannusdatan hankinta

Järjestelmän käyttämä kustannusdata perustuu 
panoshintoihin ja -menekkeihin, joiden avulla 
hanke- ja rakennusosat hinnoitellaan tietokan-
taan. Aluksi tullaan priorisoimaan ja tuottamaan 
merkittävimpiä kustannuseriä, joiden hinnoilla on 
suurimmat vaikutukset kustannusarvioiden osu-
matarkkuuteen. 

Hintatietojen hankinnassa voidaan hyödyn-
tää muun muassa urakka-asiakirjoja, hankkeiden 
toteumatietoja, materiaali- ja kalustotoimittajien 
hinnastoja, muita kustannuslaskentaohjelmia ja 
-tuotteita sekä asiantuntijahaastatteluita ja työn-
tutkimusta. Hintatietojen hankinnassa hyödynne-
tään myös allianssin ulkopuolista osaamista.

Hintatietojen (panoshinnat, panosmenekit ja 
yksikköhinnat) kerääminen ja parantaminen tulee 
jatkumaan läpi hankkeen. Kustannusdataa tullaan 
testaamaan testihankkeilla ja parantamaan jat-
kuvasti siten, että kustannusarviot vastaavat pa-
remmin toteutuneita hankkeita. Kustannusdatan 
(menekit, hinnat, hanke- ja rakennusosat) päivi-
tyksessä tullaan hyödyntämään mahdollisimman 
paljon automaatiota sekä käyttäjäryhmien hinta-
tietoutta. 

Kustannusdataa voidaan luoda myös uusien 
potentiaalisten käyttäjien tarpeisiin. 

Sovelluskehitys

Kun kokonaiskuva vaatimuksista alkaa muodos-
tua, aloitetaan työ järjestelmäarkkitehtuurin ja 
-suunnittelun osalta. Tässä vaiheessa otetaan 
kantaa myös olemassa olevien tuotteiden tai 
komponenttien hyödyntämiseen sekä käytettä-
viin työvälineisiin. Kokonaiskuvan muodostues-
sa hahmotellaan myös kokonaisuuden jakamista 
pienempiin osaprojekteihin, jotka pystyvät toimi-
maan itsenäisinä sovelluksina heti valmistuttuaan. 

Jokaiselle osaprojektille muodostetaan oma 
tehtävälista (backlog), jonka sisältöä tuoteomista-
ja voi hankkeen aikana järjestää ja priorisoida sel-
laiseen järjestykseen, että hankkeen osaprojektin 
ja hankkeen tärkeimmät tarpeet saadaan valmiiksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen 
osaprojekti tehdään heti mahdollisimman valmiik-
si saakka, jotta se voidaan antaa käyttäjille testat-
tavaksi. Saadun käyttäjäpalautteen perusteella 
tehdään harkittuja muutoksia.

Osaprojektin sovelluskehitystiimi ottaa 
backlogilta tehtäviä toteutettavaksi tärkeysjär-
jestyksessä. Valmistuneet toiminnallisuudet esi-
tellään säännöllisesti pidettävissä sovelluksen 
esittelytilaisuuksissa. Toteuttajat ovat yhteydessä 
suoraan määrittelytiimiin jos tehtävissä on tar-
kennettavaa tai kun syntyy parannusideoita.

Sovellus toteutetaan testausvetoisesti siten, 
että kaikille toiminnoille tehdään tarvittavat au-
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tomaattiset testit luotettavan toiminnan ja suju-
van kehitystyön mahdollistamiseksi. Tilaaja tekee 
haluamansa hyväksymistestauksen ennen sovel-
luksen versioiden tuotannointia. Loppukäyttäjiä 
osallistetaan koko hankkeen läpi testauksessa ja 
saadun palautteen perusteella palvelua kehite-
tään käyttäjää parhaiten palvelevaan suuntaan. 

Käyttöönotto tehdään vaiheistetusti toteu-
tusvaiheessa syntyvän suunnitelman mukaisesti. 
Vaiheistusta voidaan tehdä esimerkiksi pilotti-
käyttäjien, rajoitettujen toimintojen tai muun to-
teutusvaiheessa hyväksi havaitun rajauksen kaut-
ta.

Kustannuslaskentapalvelu

Palveluvaihe tullaan toteuttamaan 1-3 vuoden 
mittaisina palvelujaksoina. Jokaiselle palvelujak-
solle tullaan asettamaan tavoitekustannus sekä 
sisällölliset ja laadulliset tavoitteet. 

Palvelujaksoilla keskitytään tuotantokäytössä 
olevan sovelluksen toimintakunnosta huolehti-

miseen virheiden korjauksilla, tietosisällön jatku-
valla päivittämisellä, jatkokehityksellä sekä muilla 
tarvittavilla muutostoimenpiteillä. Muu muutos-
toimenpide voi esimerkiksi liittyä tapoihin, joilla 
sovelluksesta saadaan laajemmin koko infra-alaa 
tukeva väline.

Palvelujaksolla ylläpito- ja jatkokehitystyö or-
ganisoidaan sen mukaan, miten paljon resursseja 
arvioidaan tarvittavan kullakin toimintakaudella. 
Määrittely- ja sovelluskehitystiimin tarve tulee 
pienenemään toteutusvaiheesta, jolloin tiimejä 
pienennetään ja tarvittaessa yhdistetään. Heidän 
rinnalleen tulee asiakastuki-, palvelinten  ylläpito-, 
kustannuslaskentadatan ylläpito- ja tarvittaessa 
bugikorjaustiimit.

Järjestelmän saatavuusvaatimukset sovitaan 
toteutusvaiheessa, ja valitaan vaatimusten mu-
kaiset ympäristöt. Ympäristöille hankitaan palve-
luvaiheeseen riittävän kattava ympäristöjen yllä-
pito ja riittävät varmuuskopiot. 

Riskit ja mahdollisuudet

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä 
niiden hallitseminen on tärkeä osa hankkeen on-
nistunutta läpivientiä. Hankkeen riskit ja mah-
dollisuudet peilataan aina hankkeelle asetettuja 
tavoitteita (avaintulosalueet) vasten.

Riskien ja mahdollisuuksien hallintamallia toteu-
tetaan kaikilla projektiorganisaation ja hankkeen 
toimintamallin tasoilla (AJR, APR, tiimit). Riskejä 
voidaan tunnistaa joko tiimeinä tai yksilöinä. Pää-
asia on, että jokainen esiin tuleva mahdollinen ris-
ki ja mahdollisuus kirjataan.  

Kun riski tai mahdollisuus tunnistetaan, se lisä-
tään riski- ja mahdollisuuslistaan (riskienhallinta, 
ideat ja innovaatiot) ja käydään läpi hallintamallin 
mukaisesti. Riskit ja mahdollisuudet luokitellaan 
niiden todennäköisyyden ja vaikuttavuuden mu-
kaan (riskikerroin) ja käsitellään säännöllisesti 
APR:ssä. Merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet 
viedään säännöllisesti AJR:n arvioitaviksi. 

Riskilistan läpikäynti on jatkuva prosessi. Seu-
rantatoimilla pidetään huoli listan kohteiden elin-
kaaresta.

Riskien ja mahdollisuuksien hallinta.
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Kannustinmalli

Kaupallinen malli perustuu korvattaviin kus-
tannuksiin (tehdystä työstä syntyvät kustan-
nukset korvataan todellisten tarkastettujen 
kustannusten mukaisesti), palkkioon (palve-
luntuottajan yleiskustannukset ja kate%) sekä 
kannustinmalliin. 

Kannustinmalli perustuu Tavoitekustannukseen 
ja Avaintulosalueisiin sidottuihin bonuksiin ja 
sanktioihin. Näin ollen kunkin osapuolen taloudel-
linen menestyminen on riippuvainen koko hank-
keen tuloksesta, eikä vain kunkin toimijan oman 
tehtäväkentän tuloksesta.

Bonuksia saa, jos tavoitekustannukset alite-
taan ja menestytään hyvin laadullisilla avaintulo-
salueilla. Sanktiota peritään palveluntarjoajilta, 
mikäli allianssi ei saavuta avaintavoitealueilla saa-
vutettuja minimitavoitteita ja/tai tavoitekustan-
nus ylittyy.

Tavoitekustannus

Tavoitekustannus, joka on yksimielinen päätös sii-
tä kokonaiskustannuksesta, jonka puitteissa kaik-
ki allianssin osapuolet sitoutuvat toteuttamaan 
hankkeen. Tavoitekustannus sisältää suoraan 
korvattavat kustannukset, riskivaraukset sekä 
palkkion. Hankkeelle asetetaan tavoitekustannus 
kehitys- ja toteutusvaiheeseen, sekä jokaiselle 
palvelujaksolle erikseen.

Avaintulosalueet

Avaintulosalueet on valittu hankkeen tavoitteisiin 
peilaten siten, että niiden kautta pystytään kat-
tavasti kuvaamaan onnistuminen koko hankkeen 
näkökulmasta. Hankkeen avaintulosalueet ja to-
teutusvaiheen mittausperusteet ovat seuraavia:

Luotettavuus ja avoimuus
Tällä tarkoitetaan kustannusdatan ja laskenta-
logiikan avoimuutta, laadukkuutta sekä kustan-
nusarvioiden luotettavuutta. Mittaamisen läh-
tökohtana käytetään esimerkkihankkeita, joiden 
arvioituja ja/tai toteutuneita kustannuksia ver-
rataan järjestelmällä tuotettuihin kustannusar-
vioihin. Toteutusvaiheessa mitataan sovelluksen 

kustannuslaskennan laskentatarkkuutta ja sen 
kehittymistä. Tavoitteena on parantaa laskenta-
tarkkuutta hankkeen edetessä.  

Käytettävyys
Tällä tarkoitetaan onnistunutta käyttäjäkokemus-
ta, jossa käyttäjän tarpeisiin vastataan tarkoituk-
senmukaisilla toiminnoilla. Arvioinnissa käyte-
tään toteutusvaiheen aikana toistuvasti tehtävien 
käyttäjäkyselyiden tuloksia sekä arvostetaan 
edellisen testin virheiden toistumattomuutta.

Yhteistyö
Toiminnan jatkuvan kehittämisen, tiimiytymisen 
ja henkilöiden sitouttamisen eteen tullaan teke-
mään aktiivisesti töitä koko hankkeen ajan. Hyvä 
yhteistyö mahdollistaa myös uusien innovaatioi-
den syntymisen palvelemaan koko rakennus- ja 
infra-alaa. Arvioinnissa käytetään sisäisen yhteis-
työn laajuutta ja sisältöjä (kuten retrospektiivit) 
sekä ulkoisen yhteistyön laajuutta ja sisältöjä (ku-
ten konsortio-osapuolten arvio, viestinnän tapah-
tumat ja tapaamiset).

Kustannustehokkuus ja aikataulu
Kustannukset ovat läpinäkyvä ja ennustettavia, 
eivätkä muodostu missään vaiheessa kohtuutto-
miksi yhdellekään osapuolelle. Allianssihankkeen 
näkökulmasta tavoitteena on hankkeen läpivienti 
aikataulussaan kustannustehokkaasti siten, että 
hankkeelle asetetut tavoitteet täyttyvät. Toteu-
tusvaiheessa avaintulosaluetta mitataan aika-
taululle asetettujen välitavoitteiden avulla. Kus-
tannustehokkuutta seurataan toteutusvaiheessa 
tavoitekustannuksen alittumisen/ylittymisen 
kautta, jolloin bonus/sanktiomalli on toimintaa 
ohjaava tekijä.

Mittariarvot
Onnistumisen mittaamiseksi kullekin avaintulos-
alueelle tullaan asettamaan mittarit, joiden perus-
teella onnistumista arvioidaan. Avaintulosalueita 
voidaan mitata eri ajanjaksoillla (toteutusvaihe, 
palvelujaksot) eri mittareilla. Mittareita arvioi-
daan asteikolla (-100, 100) alla olevan yleisen as-
teikon mukaan. Arviointiasteikko on lineaarinen, 
ei portaittainen.
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Pistemäärä Suoriutuminen

100 Vastaa allianssin erinomaista tai läpimurtosuoritusta avaintulosalueelle valittujen 
kriteerien mukaisesti (bonus).

50 Vastaa tavoitteiden selkeää ylitystä avaintulosalueelle valittujen kriteerien mu-
kaisesti (bonus).

0 Vastaa tavoitteiden saavuttamista avaintulosalueelle valittujen kriteerien mukai-
sesti.

-50 Vastaa tavoitteiden selkeää alitusta avaintulosalueelle valittujen kriteerien mu-
kaisesti (sanktio).

-100 Vastaa allianssin täydellistä epäonnistumista avaintulosalueelle valittujen kritee-
rien mukaisesti (sanktio).

Viestintä ja sidosryhmät

Allianssin viestinnän ja vuoropuhelun tavoittee-
na on tarjota avoimesti, ennakoiden ja riittävästi 
tietoa hankkeen sisällöstä, etenemisestä ja yh-
teistyömahdollisuuksista. Hankkeen viestintä-
suunnitelmassa kuvataan viestinnän keskeinen 
sisältö, toimijat ja lähtökohdat sekä tarkem-
mat toimenpiteet yllämainittujen tavoitteiden 
aikaansaamiseksi.

Sisäisen viestinnän keinoilla pyritään edistämään 
ainakin seuraavia asioita:

• Tiimiytyminen
• Yhteisten toimintamallien luominen
• Tilannekuvan jakaminen
• Yhteisten toimintamallien parantaminen
• Väli- ja päätavoitteiden kirkastaminen

Julkisen viestinnän keinoilla pyritään edistämään 
ainakin seuraavia asioita: 

• Mielikuviin ja odotuksiin vaikuttaminen
• Ihkun tunnettuuden kasvattaminen infra-

alalla, tulevaisuuden rajapintakäyttäjien 
tunnistaminen ja kontaktointi

• Palvelun käyttäjämäärän kasvattaminen, 
jatkokehitystarpeiden tunnistaminen

Sidosryhmäviestinnän keinoilla pyritään edistä-
mään ainakin seuraavia asioita:

• Tiedon avoimuus
• Tiedon hankkiminen ja 

jakaminen (määrittelytyö)
• Ihkun tunnettuuden kasvattaminen
• Asiantuntijoiden sitouttaminen
• Toteutusvaiheessa tarvittavan 

tiedon löytäminen
• Loppukäyttäjien tarpeiden kartoitus ja palaute
• Pilottiryhmien kanssa käytävä 

viestintä ja palaute
• Jatkokehitystarpeiden kartoitus
• Rajapintakäytön ja sen tarpeiden kartoitus.

Viestintätiimiin kuuluvat Heli Sissonen ja Market-
ta Wainio, joiden lisäksi tiimissä tullaan hyödyntä-
mään allianssin osapuolten viestinnän asiantun-
tijoiden laajaa osaamista. Lisäksi viestintätiimiä 
osaamisellaan sparraavat AJR:n jäsenistä Jani 
Myllymaa ja Raimo K. Saarinen (vastuualueena 
viestintä ja sidosryhmät).


