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Tiivistelmä 

Toteutusmuodon valintaan panostetaan lähes poikkeuksetta liian vähän. Resurssien vähäinen käyttö ja 

systemaattisuuden puute korostuvat useissa aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa. Valinta perustuu tyypillisimmin 

tilaajan aiempiin kokemuksiin, jolloin toteutusmuoto valikoituu usein ”tutuksi ja turvalliseksi” vaihtoehdoksi 

projektista riippumatta. Systemaattisia ratkaisuja valinnan toteuttamiseen on tutkittu maailmanlaajuisesti jo useiden 

kymmenien vuosien ajan. Erilaisia lähestymistapoja on ollut lukuisia, mutta selvästi ylivertaista vaihtoehtoa 

ongelman jäsentämiseen ei ole löydetty. Tyypillisinä valintamallien epäkohtina ovat esiintyneet liian kapea 

tarkastelunäkökulma, heikko käyttäjäystävällisyys sekä vaatimukset matemaattisesta osaamisesta. 

 

Tämän diplomityön tavoitteena on laatia edellä mainittuihin epäkohtiin puuttuva systemaattinen malli 

toteutusmuodon valintaan. Tutkimuksellisena lähestymistapana hyödynnetään konstruktiivista tutkimusta, jonka 

avulla etsitään ratkaisua käytännön toteutusmuotoselvitysten läpivientiin. Mallin laatimista lähestytään ensin 

kirjallisuustutkimuksen kautta tarkastellen toteutusmuotojen eroja sekä tekijöitä ja menetelmiä, joilla niitä voidaan 

vertailla (TK1). Teoreettisen tarkastelun sekä työn aikana suoritettuja empiirisiä tarkasteluja verraten ja yhdistellen 

työn lopputuloksena koostetaan systemaattinen valintaprosessi ja -malli toteutusmuodon valintaan (TK2). Lopuksi 

laaditun valintamallin käytännön toimivuutta testataan todellisen hankkeen toteutusmuodon valinnassa (TK3). 

 

Toteutusmuotojen voidaan nähdä koostuvan kolmesta osa-alueesta: urakkamuodosta, maksuperusteesta ja 

hankintamenettelystä. Näistä vaikuttavimpaan rooliin nousee urakkamuoto, joka usein määrittää vahvasti myös 

käytettävän maksuperusteen ja hankintamenettelyn. Toteutusmuodon valintaan vaikuttaa useita tekijöitä, joiden 

kautta toteutusmuotovariaatiot eroavat toisistaan. Nämä kriteerit voidaan ryhmitellä neljään kokonaisuuteen: 

hankkeen ominaisuuksiin, tilaajan ominaisuuksiin, tilaajan tavoitteisiin ja ulkoiseen ympäristöön. Jokainen 

kokonaisuus lähestyy toteutusmuodon valintaa eri näkökulmasta, eikä niiden kautta saatavia tuloksia voida täysin 

ristiriidattomasti yhdistää toisiinsa. 

 

Toteutusmuodon valintaa tulee lähestyä laajempana valintaprosessina. Tilaajan strategiset tavoitteet, hankintastrategia 

ja riskistrategia vaikuttavat valinnan taustalla niin toteutusmuotovaihtoehtojen soveltuvuuteen kuin tilaajan 

tavoitteisiin. Tilaajan tavoitteiden osalta tulee yhtenevästi tunnistaa niin tavoitteet hankkeelle, hankinnalle kuin 

hankkeen osapuolille. Vasta tämän jälkeen voidaan siirtyä itse toteutusmuotovaihtoehtojen vertailuun. Ensin 

muodostetaan kuva hankkeen perustiedoista kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Näiden tietojen pohjalta suoritetaan 

tarvittavia hankekohtaisia rajauksia ja muutoksia mallin läpivientiin. Ensimmäisenä tarkastelunäkökulmana toimivat 

hankkeen ominaisuudet, joita verrataan seitsemälle toteutusmuotovaihtoehdolle määritettyihin arvoihin. Tehtyjen 

havaintojen pohjalta valitaan laajempaan tarkasteluun nostettavat suorite- ja maksuperusteen sisältävät 

toteutusmuodot. Näiden soveltuvuutta arvioidaan niin tilaajan ominaisuuksien, tilaajan tavoitteiden kuin ulkoisen 

ympäristön näkökulmista. Lopuksi eri näkökulmien tuloksia vertaillaan keskenään ja muodostetaan suositus 

hankkeeseen sopivimmasta toteutusmuodosta. 

 

Työn lopputuloksena hahmotettu toteutusmuodon valintaprosessi ja siihen sisältyvä valintamalli toimivat varsinkin 

käsiteltyjen kokonaisuuksien ja tarkastelukriteerien tasolla hyvänä runkona toteutusmuodon valinnan suorittamiseen. 

Tutkimuksen validiteetti ja vastaavuus asetettavaan tutkimusongelmaan on tunnistettu pääpiirteissään hyväksi niin 

luotettavuuden tarkastelun kuin case-hankkeeseen suoritetun validoinnin kautta. Käytetyt tarkastelukriteerit ja –

kokonaisuudet voidaan yleistää myös kansainväliseen ympäristöön sopiviksi. Kuitenkin tarkastellut toteutusmuodot 

ja niiden eroavaisuudet rajoittuvat pitkälti kansalliseen kontekstiin, eikä niiden vertailusta ja havainnoiduista 

eroavaisuuksista olla täysin yksimielisiä. 
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Abstract 

Only limited effort is used for selecting procurement form in construction projects. Minor use of resources and a lack 

of systematic approach is highlighted in many research papers. The selection is typically based on client’s previous 

experiences when the selected procurement form tends to be a familiar and safe choice. Systematic ways to carry out 

the selection have been studied internationally for decades. Numerous approaches are developed, but none has stood 

out clearly over the others. Typical problems of invented selection models have been too narrow point of view, poor 

user-friendliness and requirements of mathematical know-how. 

 

The main purpose of this Master’s Thesis is to develop a systematic model for the selection of a procurement form 

that takes the above-mentioned challenges into account. Constructive research is used to find a solution to a practical 

problem of delivering procurement form selection in real life projects. Development of the model is approached at 

first through literature review by observing the differences of procurement form variations, used selection criteria and 

selection methods. (RQ1). Results from the theoretical research are compared and combined with empirical analysis 

and observations. As a result of this, a systematic selection process is developed for the selection of a procurement 

form in unique building and construction projects (RQ2). Lastly, the practical applicability of the proposed model is 

tested in the procurement form selection process of a real project (RQ3). 

 

Procurement forms consist of three different entities: contract form, payment basis and procurement procedure. 

Contract form has the most influencing role and it often defines the chosen payment basis and procurement 

procedure. The selection of procurement form is affected by multiple factors. These factors can be called as selection 

criteria that can be divided to four main groups: project features, client’s attributes, client’s objectives and external 

environment. Every one of these entities approach the selection of a procurement form from a different perspective. 

Due to this, results obtained from different groups cannot be combined without contradictions. 

 

The selection of a procurement form should be approached as a wider selection process. Client’s strategic targets, 

procurement strategy and risk strategy affect the appropriateness of different procurement form options and also the 

client’s objectives. The client’s objectives do not include only objectives for a project but also objectives for the 

whole procurement and the relationships between different actors in a project. All of these three perspectives should 

be identified and dealt with before continuing further to the comparison of different procurement forms. After this the 

basic information of the observed project must be gathered. When understanding the general view, project-related 

modifications and restrictions can be made to the selection model. The selection model deals with all of the four 

identified perspectives to the procurement form selection. First, project features are examined and compared with 

assessed values to seven procurement form options. Based on these results and observations, a few procurement 

forms that include both contract form and payment basis are selected for further evaluation. Suitability of these 

procurement form options is evaluated from the perspectives of client’s attributes, client’s objectives and external 

environment. Lastly, the results from different perspectives are compared together and a recommendation of the most 

suitable procurement form for the observed project is made.  

 

The developed selection process can be especially used as a structure of carrying out the procurement form selection.  

Validity of the research is generally great when combining the results from reliability examination and case-

validation. Used selection criteria and entities can also be generalized to international context. However, examined 

procurement forms and their differences are mostly limited to national context. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Vaikka toteutusmuodon valintaan liittyvää systematiikkaa on tutkittu 

maailmanlaajuisesti jo useiden kymmenien vuosien ajan, ei käytettävien valintamallien 

kohdalla ole löydetty selvästi ylivertaista vaihtoehtoa valintaan liittyvän ongelman 

ratkaisemiseen. Muodostetut valintamallit poikkeavat toisistaan niin käytettyjen 

valintakriteerien kuin valintamenetelmien osalta. Varsinkin vielä 1980- ja 1990-lukujen 

aikana toteutusmuodon valinta keskittyi pääsääntöisesti projektin ominaisuuksien ja 

asiakastarpeiden tarkasteluun, valintamenetelmien ollessa suhteellisen yksinkertaisia 

(NEDO 1985, Skitmore & Marsden 1988, Bennett & Grice 1990, Singh 1990, Love et 

al. 1998). Nykyisin valtaosa malleista huomioi edellä mainittujen lisäksi myös muita 

kokonaisuuksia kuten tilaajan ominaisuudet ja ulkoisen ympäristön, joiden merkitys on 

kasvanut yhä enemmän yhteistoimintaa ja tilaajan aktiivista osallistumista painottavien 

toteutusmuotojen yleistyessä (Luu ym. 2005, Ratnasabapathy & Rameezdeen 2007, Cui 

& Chen 2014). Niin ikään käytetyt valintamenetelmät ovat laajentuneet sisältämään 

hyvinkin erilaisia lähestymistapoja perinteisistä päätöspuumalleista itseoppiviin 

tekoälyihin. 

Keskeisenä haasteena jo olemassa olevien valintamallien kohdalla on niiden 

keskittyminen vain rajatun toteutusmuotojoukon vertailuun. Useissa tapauksissa 

tarkasteluun on otettu vain yleisimpiä toteutusmuotoja, jotka ovat muodostuneet 

pääurakkamuotojen, suunnittele ja rakenna –urakoiden (SR-urakoiden) sekä 

projektinjohtomallien ympärille. Toisena ongelmana esiin voidaan nostaa joko liian 

suppean tekijäkokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti laajan kriteeristön käyttäminen 

kuitenkaan huomioimatta kriteerien välisiä vuorovaikutussuhteita ja ristiriitaisuuksia 

(Alhazmi & McCaffer 2000, Ibbs & Chih 2011). Lisäksi kritiikkiä on esiintynyt muun 

muassa mallien heikosta käyttäjäystävällisyydestä sekä liian monimutkaisten 

matemaattisten menetelmien käytöstä  (Alhazmi & McCaffer 2000, Love et al. 2008b, 

Touran et al. 2011). 
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Suomessa toteutusmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ja perusteluja on pyritty 

kartoittamaan esimerkiksi Pekkasen (1998) sekä Peltosen ja Kiiraan (1998) 

tutkimuksissa ja vuonna 2014 alkaneen IPT-ryhmähankkeen yhteydessä. Näistä 

jokaisen kohdalla havaittiin, että toteutusmuodon valinta käytännön tasolla perustuu 

suurimmalta osin kokemusperäiseen toimintaan, eikä suoranaisia valintamalleja 

hyödynnetä kuin korkeintaan karkeasti suuntaa-antavalla tasolla. Selkeäksi ongelmaksi 

nousee resurssien vähäinen, jopa olematon käyttäminen valinnan suorittamiseen. Tällöin 

valittu toteutusmuoto usein muodostuu samaksi ”tutuksi ja turvalliseksi” vaihtoehdoksi 

projektista riippumatta. Samanlaisia havaintoja on tehty myös useissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa aiheesta (Love et al. 2008b, Mortledge et al. 2013). 

Rakennusalan heikko tuottavuus ja yhä monimutkaisemmiksi muuttuneet hankkeet ovat 

johtaneet uusien mallien nousemiseen vanhojen, alalla pitkään käytössä olleiden 

toteutusmuotojen rinnalle. Varsinkin viime vuosien aikana erilaiset integroitujen (IPT) 

mallien sovellukset, kuten projektiallianssit, ovat herättäneet kiinnostusta ja tuoneet 

vastauksia perinteisten toteutusmuotojen ongelmakohtiin. Vaikka IPT-mallien avulla on 

saavutettu huomattavia tuloksia niin kansainvälisesti kuin Suomessa, eivät ne sovellu 

jokaiseen hankkeeseen. Kyseiset mallit nostavat tilaajan aktiivisempaan rooliin ja 

vaativat tältä paljon resursseja, osaamista ja motivaatiota hankkeen onnistumiseksi. 

Lisäksi saavutettavat hyödyt voivat jäädä vähäisiksi, jos hankkeen ominaisuudet eivät 

mahdollista mallin täyden potentiaalin saavuttamista.  

Lähtökohdat toteutusmuodon valinnalle tulisi muodostaa yrityksen strategiasta. 

Määritettäessä yleiset linjaukset projektikokonaisuuksille, rakentuu myös pohja 

yksittäisten hankkeiden tavoitteiden sisällölle. Toteutusmuodon valintaa strategisena 

päätöksenä tukevat valitun toteutusmuodon laaja-alaiset vaikutukset hankkeen kulkuun. 

Toteutusmuoto määrittää pitkälti esimerkiksi hankkeeseen käytettävien resurssien, 

riskien ja vastuiden jakautumisen eri osapuolten kesken. Näin ollen valinnan 

vaikutukset voivat välillisesti ulottua yksittäisen hankkeen rajojen ulkopuolelle.  
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1.2 Tutkimusongelma ja työn tavoitteet 

Työn taustan kohdalla esiteltiin ongelma systemaattisuuden puutteesta toteutusmuotojen 

valinnassa, vaikka toteutusmuodon vaikutus niin hankkeen onnistumiseen kuin 

yrityksen strategisiin tavoitteisiin nähden on merkittävä. Näihin perusteluihin nojaten 

työn tavoitteena on systemaattisen lähestymistavan löytäminen toteutusmuodon 

valintaan hankekohtaisesti. Tutkimuksen päätavoite on kysymysmuodossa esitettynä: 

”Kuinka sopivin toteutusmuoto voidaan systemaattisesti määrittää erilaisiin kiinteistö- 

ja rakennushankkeisiin?”. Päätavoitteen saavuttamista tukevat työlle asetetut 

tutkimuskysymykset. 

TK1. Miten erilaiset toteutusmuodot eroavat toisistaan ja millä tekijöillä ja 

menetelmillä niitä voidaan vertailla? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta pyritään koostamaan selkeä käsitys erilaisten 

toteutusmuotojen jaottelusta. Muodostettuun näkemykseen perustuen tarkastellaan 

erilaisten toteutusmuotovariaatioiden eroja niiden ominaispiirteiden sekä etujen ja 

heikkouksien kautta. Löydetyistä eroista koostetaan alustava käsitys tekijöistä, joiden 

kohdalla toteutusmuodot eroavat toisistaan. Toteutusmuotojen vertailussa käytettäviä 

tekijöitä ja menetelmiä tutkitaan tarkemmin analysoiden kattavasti kansainvälistä 

tutkimuskenttää. Saatujen tulosten pohjalta muodostetaan synteesi keskeisistä tekijöistä 

ja menetelmistä, joita tulisi soveltaa tässä diplomityössä laadittavassa valintamallissa. 

TK2. Minkälaisella mallilla toteutusmuodon valinta tulisi systemaattisesti 

toteuttaa? 

Vastausta toiseen tutkimuskysymykseen etsitään niin teoreettisen tarkastelun kuin 

useiden empiiristen lähestymistapojen kautta. Työn tuloksena aikaansaatavan mallin 

tavoitteena on lähestyä toteutusmuodon valintaa systemaattisesti useasta eri 

näkökulmasta, jotta mallia voidaan hyödyntää työkaluna käytännön 

toteutusmuotoselvitysten suorittamisessa. Laadittava malli rajataan yksittäisiin 

kiinteistö- ja rakennushankkeisiin, mistä syystä hankkeiden osittamista pienempiin, eri 

toteutusmuotoja hyödyntäviin kokonaisuuksiin, ei käsitellä suoranaisesti itse 
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valintamallissa. Johtuen toteutusmuotojen laajasta variaatioiden määrästä on 

valintamalliin pystyttävä sisällyttämään hankekohtaisesti keskeisimmät 

toteutusmuotovaihtoehdot. Lisäksi erilaisten hybridimallien jatkuva kehittyminen 

asettaa vaatimuksia mallin laajennusmahdollisuuksille. Tarkastelun lopputuloksena ja 

vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen esitetään muodostettu valintamalli ja –

prosessi.  

TK3. Miten laadittu valintamalli toimii käytännössä? 

Kolmannen tutkimuskysymyksen kohdalla tutkitaan toisessa tutkimuskysymyksessä 

laaditun valintamallin ja –prosessin sopivuutta käytännön tilanteessa. Validointiprosessi 

toteutetaan kahdessa työpajassa Liikenneviraston pääradalle suunnitteilla olevaan 

turvalaitehankintaan. Vastaus tutkimuskysymykseen saadaan työpajoista kerätyistä 

palautteista ja havainnoista tehdyistä johtopäätöksistä.   

1.3 Työn rakenne ja tutkimuksen suorittaminen 

Tässä diplomityössä tutkimuksellisena lähestymistapana on käytetty konstruktiivista 

tutkimusta, jonka tarkoituksena on kehittää uusi malli toteutusmuodon valintaan. 

Vaikka olemassa olevia malleja on useita, on kyseessä uusi konstruktio, joka heijastaa 

työn tekijän tutkimusprosessin aikana muodostamaa näkemystä aiheeseen. 

Konstruktiivinen tutkimus pyrkii löytämään ratkaisun reaalimaailman ongelmaan 

huomioiden kuvassa 1 esitetyt osa-alueet tutkimuksen taustalla (Lukka 2001). Tässä 

tutkimuksessa konstruktion laatiminen perustuu vahvasti aikaisempaan teoriaan, jota on 

tutkittu laaja-alaisen kirjallisuustutkimuksen muodossa. Kirjallisuustutkimuksen 

tuloksia on verrattu aikaisemmin Suomessa läpivietyihin toteutusmuotoselvityksiin sekä 

työn aikana tapahtuneeseen käytännön oppimiseen ja havaintoihin esimerkiksi useiden 

alan asiantuntijoiden kanssa käydyistä keskusteluista. Muut diplomityöhön liittyvät 

empiiriset tarkastelut keskittyvät kahdessa osassa laadittuun kyselytutkimukseen sekä 

mallin käytännön validointiin. Kyselytutkimuksessa käytettiin strukturoitua 

haastattelulomaketta, jonka tarkoituksena oli minimoida mahdolliset vapausasteet 

tulkinnoilta. Lomakkeeseen sisällytettiin myös avoimia kysymyksiä, joita sovellettiin 

laadullisen analyysin keinoin valintamallin kehittämiseen. 
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Kuva 1.  Konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit (mukaillen Lukka 2001). 

 

Konstruktiiviseen tutkimuksen eräänä ominaispiirteenä on kehitetyn konstruktion 

käytännön testaaminen. Tämä erottaa konstruktiivisen tutkimuksen pelkästä 

analyyttisestä mallintamisesta, jonka tuloksien empiiristä toteuttamiskelpoisuutta ei 

välttämättä testata (Lukka 2001). Konstruktion toimivuutta tarkasteltiin käytännön 

ympäristössä Liikenneviraston todellisessa hankkeessa. Suoritetun markkinatestauksen 

jälkeen saatuja tuloksia ja palautetta prosessista sekä valintatyökalusta analysoitiin. 

Analyysin pohjalta tehtiin havaintoja korjaavista toimenpiteistä, joiden kautta mallia 

tullaan jatkossa kehittämään yhä paremmin käytännön tilanteita vastaavaksi. 

Tutkimuksen eteneminen noudattaa tutkimuskysymysten järjestystä alkaen 

toteutusmuotojen jaottelun sekä erojen tunnistamisesta ja päättyen konkreettisen 

valintamallin validointiin. Tutkimusprosessin vaiheet on esitetty kuvassa 2. 

Diplomityön luvut rakentuvat tutkimuskysymysten ympärille. Luvussa 2 paneudutaan 

teoreettisen tarkastelun sisältöön ja tuloksiin, luvussa 3 esitellään laadittu valintamalli ja 

luvussa 4 kuvataan valintamallin validointiprosessi käytännön hankkeessa.  
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Kuva 2. Tutkimuksen eteneminen. 

 

Kuten kuvasta 2 havaitaan, keskityttiin ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastaamaan teoreettisen tarkastelun kautta, joka pääpiirteissään jakautui kahteen 

laajempaan kokonaisuuteen. Johtuen erilaisista näkemyksistä toteutusmuotojen 

määrittelyyn, oli heti tutkimuksen alussa tärkeää muodostaa selkeät lähtökohdat 

toteutusmuotojen käsitteistöön ja jaotteluun. Toteutusmuotojen nähtiin koostuvan 

kolmesta keskeisestä osa-alueesta: urakkamuodosta, maksuperusteesta ja 

hankintamenettelystä. Kuhunkin osa-alueeseen kuuluvia tyypillisimpiä vaihtoehtoja 

käsiteltiin tarkemmin pyrkien tunnistamaan niiden merkittävimmät edut ja heikkoudet. 

Tarkastelun avulla muodostettiin alustava käsitys erilaisten toteutusmuotovariaatioiden 

välisistä eroavaisuuksista ja tekijöistä, joiden kohdalla erot esiintyivät.  

Erojen tunnistamisen jälkeen siirryttiin käsittelemään tarkemmin toteutusmuodon 

valinnassa hyödynnettyjä tekijöitä ja menetelmiä.  Kyseisiä aihealueita lähestyttiin 

keräämällä ja analysoimalla laajasti aineistoa niin kotimaisista kuin kansainvälisistä 

tutkimuksista. Yksityiskohtainen aineisto koostettiin kolmestakymmenestä vuosien 
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1983 ja 2015 välillä julkaistusta tutkimuksesta. Saatujen tulosten perusteella 

muodostettiin käsitys niin valinnassa käytetyistä tekijäkokonaisuuksista kuin 

yksittäisistä tekijöistä. Samaiseen aineistoon perustuen tarkasteltiin eri valintamalleissa 

sovellettuja valintamenetelmiä. Valintamenetelmien osalta tunnistettiin niin ikään neljä 

laajempaa kokonaisuutta, joihin yksittäiset menetelmät voidaan jaotella. Kyseisiin 

kokonaisuuksiin ja keskeisiksi nähtyihin menetelmiin syvennyttiin tarkemmin ja tämän 

perusteella saatiin rajattua vaihtoehdot diplomityössä laadittavaan valintamalliin 

soveltuviksi ratkaisuiksi. Teoreettisen tarkastelun tuloksista koostettiin teoriasynteesi, 

joka vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Teoriasynteesin pohjalta muodostettiin alustava käsitys systemaattisen valintamallin 

rakentumisesta ja sen sisältämistä keskeisistä osa-alueista. Nämä toimivat lähtökohtina 

mallin viitekehyksen ja suurten linjojen luomiselle. Mallin laatimisessa syvennyttiin 

tarkemmin teoriasynteesissä esitettyjen kokonaisuuksien sisältöihin ja niissä 

tunnistettujen tekijöiden valitsemiseen. Konstruktion rakentumisessa teoreettisen 

tarkastelun tuloksia verrattiin aikaisemmin Suomessa suoritettujen 

toteutusmuotoselvitysten tuloksiin ja niistä dokumentoituihin tietoihin. Tämän kautta 

luotiin ymmärrys kansallisen ympäristön vaatimuksista ja tyypillisesti esiintyneistä 

tekijöistä esimerkiksi tilaajien tavoitteiden osalta. Toteutusmuotoselvityksistä tehtyjä 

havaintoja pohjustettiin tarkastelemalla kyseisiä aihealueita myös kirjallisuuden 

näkökulmasta. Esimerkiksi tilaajan tavoitteisiin valitut kriteerit asiakaslähtöisyys ja 

elinkaaritehokkuus nousivat molemmat vahvasti esiin aiemmissa 

toteutusmuotoselvityksissä esiintyneissä tilaajien tavoitteissa. Kyseisille kriteereille 

etsittiin niiden tunnistamisen jälkeen perustaa myös kirjallisuudesta, minkä pohjalta ne 

päädyttiin ottamaan osaksi laadittua valintamallia.  

Käytännön näkemyksiä suomalaisen rakennusalan kontekstista saatiin tilaaja- ja 

rakennuttajaorganisaatioille lähetetyn kyselytutkimuksen kautta. Strukturoitujen ja 

vapaamuotoisempien laadullisten vastausten analysoinnista muodostettiin käsitys 

erilaisten toteutusmuotovariaatioiden välisistä keskeisistä eroista hankkeiden 

ominaisuuksien näkökulmasta. Kyselytutkimukseen liittyvän aineiston analysoinnista 

saatiin tukea valittujen kriteerien käyttämiseen varsinkin hankkeen ominaisuuksien 

osalta. Muiden tarkastelujen ohella tutkimusprosessin aikana tehdyt havainnot sekä 



 

 

15 

tutkijan oman ymmärryksen syventyminen aihealueeseen tukivat mallin laatimisessa 

tehtyjä valintoja ja auttoivat viimeistelemään mallista käytännön tarpeisiin sopivan. 

Varsinkin eri näkökulmien yhdistämisessä ja käytettävien valintamenetelmien 

määrittämisessä havainnot ja keskustelut vuorovaikutuksen merkityksestä ja tilaajan 

osallistamisesta vaikuttivat vahvasti konstruktion laatimisessa.  Mallin sisällöstä 

muodostettiin useampi vaihtoehtoinen kokonaisuus, jotka erosivat toisistaan muun 

muassa valintamenetelmien käytön ja prosessin etenemisjärjestyksen osalta. 

Vaihtoehtojen toimivuutta testattiin työn tekijän toimesta aikaisemmista 

toteutusmuotoselvityksistä saatavilla olleen dokumentaation avulla. Näiden kaikkien 

vaiheiden ja tarkastelujen lopputuloksena toisen tutkimuskysymyksen vastaukseksi 

muodostettiin työssä tavoiteltu uusi konstruktio systemaattisesta valintamallista 

toteutusmuotoselvitysten läpivientiin.  

Viimeisen tutkimuskysymyksen vastaukseksi laaditun valintamallin käytännön 

toimivuutta testattiin Liikenneviraston pääradalle suunniteltuun turvalaitehankintaan. 

Hankkeeseen laadittu työpajakokonaisuus sisälsi kolme työpajaa ja 

markkinavuoropuhelun järjestämisen. Näistä valintamallin pääsisällöt käsiteltiin 

kahdessa ensimmäisessä ja kolmannessa paneuduttiin yksityiskohtaisemmin 

hankintamenettelyjen sekä mahdollisten valinta- ja vertailuperusteiden tarkasteluun. 

Työpajoista kerätyn palautteen ja havaintojen analysoinnin perusteella tehtiin 

johtopäätökset mallin kehityskohteista ja jatkotutkimustarpeista. Lopputuloksena saatiin 

vahvistus mallin toimivuuteen käytännössä. 

 



 

 

16 

2 TEOREETTINEN TARKASTELU 

2.1 Toteutusmuotojen sisältö ja jaottelu 

Kiinteistö- ja rakennushankkeissa keskeisenä päätöksenä toimii toteutusmuodon valinta, 

joka vaikuttaa laajalti hankkeen toteutukseen hankintavaiheesta käyttöönottoon ja 

ylläpitoon asti. Toteutusmuoto kattaa hanketta koskevien rakennuttamis-, suunnittelu- ja 

rakentamispalveluiden hankintatavat sekä luo pohjan hankkeen osapuolten suhteiden, 

roolien ja vastuiden muodostumiselle. (Kankainen & Junnonen 2001.) Niin ikään 

toteutusmuoto ohjaa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välille syntyvän 

asiakkuuden luonnetta vaikuttaen myös hankkeen yhteistyömahdollisuuksiin. (Pekkanen 

2005.) 

Hankkeen osapuolten suhteiden, roolien ja vastuiden osalta toteutusmuodot voivat erota 

toisistaan huomattavasti. Tiettyjen toteutusmuotojen kohdalla tilaajan tulee koko 

hankkeen ajan osallistua aktiivisesti siihen liittyviin tehtäviin ja päätöksentekoon, mikä 

vaatii niin osaamista kuin resursseja tilaajan taholta. Toisaalta on myös toteutusmuotoja, 

joita käytettäessä tilaaja voi jäädä selvästi passiivisempaan rooliin, osallistumisen 

keskittyessä pääosin hankkeen alkuvaiheisiin. Kuitenkin osallistumisaktiivisuuden 

vähentyessä, pienenevät usein myös vaikutusmahdollisuudet ja joustavuus muutoksiin. 

(Pekkanen 2005.) Tilaajan on keskeistä hahmottaa kuinka laajasti hankkeeseen 

kohdennetaan omia resursseja, millä tasolla tämän henkilöstön oma osaaminen ja 

kyvykkyydet ovat sekä kuinka kriittisinä vaikutusmahdollisuudet hankkeen edetessä 

nähdään. 

Toteutusmuodot esitetään usein kiinteinä kokonaisuuksina, jotka sisältävät jokaiselle 

ominaiset hankintatavat, vastuiden laajuuden, hinnan määrityksen sekä käytettävät 

asiakirjat. Tästä johtuen toteutusmuodot yhdistetään usein pelkästään urakkamuotoihin, 

jolloin vertailtavina kokonaisuuksina toimivat esimerkiksi kiinteähintainen 

kokonaisurakka tai SR-urakka. (Kiiras 2000, Pekkanen 2005.) Toteutusmuotojen 

sisältämät valinnat tulisi nähdä useina toisistaan riippumattomina päätöksinä, jotka 

yhdessä muodostavat toteutusmuodon. Kyseiset vaihtoehdot mahdollistavat lukuisten 

erilaisten kombinaatioiden luomisen vastaamaan ainutkertaisten hankkeiden tavoitteita 
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ja ominaisuuksia. Tällöin toteutusmuoto itsessään muodostuu juuri tarkasteltavaan 

hankkeeseen sopivaksi, uniikiksi kokonaisuudeksi erilaisia valintoja. (Pekkanen 1998, 

Kiiras 2004, Pekkanen 2005.) 

Toteutusmuodon valinnan sisältämät ostopäätökset ja valinnat voidaan jakaa seitsemään 

kokonaisuuteen, jotka merkittävyysjärjestyksessä ovat: suunnitteluvastuun jako, 

hankintavastuun jako, urakkahinnan maksuperusteen valinta, tarjousten hankintatavan 

päättäminen, muiden ostettavien palveluiden määrittely, suunnitelma-asiakirjat sekä 

yksittäiset urakkaehdot. Jokaisella tasolla päätökset muodostuvat useista osapäätöksistä 

ja lopulta eri tasoilla tapahtuvien päätösten kombinaatiot asettavat raamit mahdollisille 

toteutusmuodoille. (Pernu 1998.)  Pääpiirteissään suunnittelu- ja hankintavastuun jako 

sekä ostettavien palveluiden määrittely viittaavat toteutusmuotojen suoriteperusteiseen 

valintaan, jolloin voidaan myös puhua urakkamuodon valinnasta. Toisaalta keskeisiksi 

tekijöiksi nostetaan maksuperusteen ja hankintamenettelyn valinta. Maksuperuste 

vaikuttaa vahvasti hankkeen osapuolten välisten riskien jakautumiseen ja on usein 

vahvasti kytköksissä urakkamuotoon. Hankintamenettely taas määrittää tarjousten 

hankintatavat vaikuttaen selvästi tarjoajien määrään, tilaajan resurssien käyttöön ja 

hankintavaiheen kestoon. (Kankainen & Junnonen 2001, Linstedt et al.  2011.)  

Vaikka toteutusmuodon käsitteen määritelmissä esiintyy eroavaisuuksia, on tässä 

tutkimuksessa näkökulmaksi otettu kuvan 3 mukainen toteutusmuodon jakautuminen 

urakkamuotoon, maksuperusteeseen ja hankintamenettelyyn. Näistä keskeisimpänä 

kokonaisuutena toimii urakkamuodon valinta, joka vahvasti vaikuttaa valittavaan 

maksuperusteeseen ja hankintamenettelyyn. Alan kehittymisen ja hankkeeseen 

sopivimman kokonaisuuden löytämisen kannalta on kuitenkin tärkeää huomioida, ettei 

urakkamuoto suoraan määritä maksuperustetta ja hankintamenettelyä jokaisessa 

tilanteessa. 
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Kuva 3. Toteutusmuodon sisältämät osa-alueet. 

2.1.1 Yleisimmät urakkamuodot 

Toteutusmuodot voidaan suoriteperusteen mukaan jakaa karkeasti transaktionaalisiin ja 

relationaalisiin sopimusmuotoihin. Transaktionaalisilla sopimusmuodoilla viitataan 

suoritesuuntautuneisiin urakkamuotoihin, jotka suoritusvelvollisuuksien perusteella 

jakautuvat kolmeen pääluokkaan: pääurakkamuodot, projektinjohtomallit ja 

suunnittelua sisältävät urakkamuodot. Yleisellä tasolla jako suoritevelvollisuuden 

mukaan on suhteellisen selkeä koskien sitä, milloin vastuu toimeksiannosta siirtyy 

tilaajalta urakoitsijoille. (Pernu 1998, Peltonen & Kiiras 1998.) Yksinkertaisesti 

transaktionaaliset sopimuksiin perustuvat urakkamuodot kyetään jaottelemaan 

suunnittelu- ja hankintavastuun avulla. Siirrettäessä suunnitteluvastuuta pois 

rakennuttajalta, tulevat kysymykseen suunnittelun sisältävät urakkamuodot. Nämä 

voidaan jakaa edelleen suunnittelun sisältäviin SR-urakoihin sekä teknisten ratkaisujen 

urakoihin. Rakennuttajan vastatessa suunnittelusta, nousee seuraavaksi päätökseksi 

hankintavastuun jako. Pyrittäessä siirtämään vastuu mahdollisimman kattavasti 

urakoitsijalle, muodostuu vaihtoehdoksi kokonaisurakka. Toisaalta rakennuttajan 

vastatessa hankinnoista, on vaihtoehtoina jokin projektinjohtomalleista. Näiden väliin 
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jää jaettu urakka, jossa rakennuttaja vastaa itse osasta hankinnoista. Kyseinen jakomalli 

on esitelty kuvassa 4.  (Pernu 1998, Peltonen & Kiiras 1998.) 

 

Kuva 4. Urakkamuotojen jako suunnittelu- ja hankintavastuun avulla (mukaillen 

Pernu 1998). 

 

Maailmanlaajuisesti yleisimpinä relationaalisina sopimusmuotoina ovat 

kumppanuusmallit, integroidut projektitoimitukset (IPT-mallit) sekä projektiallianssit. 

Yhteisinä piirteinä näissä malleissa toimivat yhteistoiminnalliset elementit, kuten 

kirjanpidon avoimuus, jaetut riskit ja hyödyt, yhteinen päätöksenteko, avainosapuolten 

aikainen osallistuminen sekä useita osapuolia yhdistävät yhteistoimintasopimukset. 

Kuitenkin kyseisten tekijöiden painotukset vaihtelevat mallien välillä. (Lahdenperä 

2012.) Vaikka relationaalisten sopimusmuotojen kohdalla yhteistoiminnalliset elementit 

nousevat suureen rooliin, on niiden soveltaminen mahdollista myös transaktionaalisten 

sopimusmuotojen kohdalla. Esimerkiksi täydennettäessä projektinjohtomalleja 

yhteistyöhön motivoivilla kannustinmalleilla voidaan päästä erittäin lähelle 

kumppanuusmallien kaltaista tilannetta. Tästä syystä jaottelua transaktionaalisiin ja 

relationaalisiin sopimusmuotoihin ei nähdä täysin aukottomana. 

Transaktionaalisten ja relationaalisten sopimusmuotojen kohdalla termien urakkamuoto 

ja toteutusmuoto käyttö muodostuu haastavaksi. Esimerkiksi kokonaisurakka voidaan 

selvästi lukea urakkamuodoksi, jonka yhteydessä käytettäviä maksuperusteita ja 
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hankintamenettelyjä voidaan muokata siten, että aikaan saadaan erilaisia 

toteutusmuotovariaatioita. Toisaalta allianssimallin kohdalla maksuperusteena käytetään 

aina laskutyöpohjaista allianssin kaupallista mallia ja palveluntuottajien valinta 

toteutetaan neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla. Tällöin 

kyseessä on enemmänkin kokonaisuus, joka toimii itsenäisenä toteutusmuotona. 

Kumppanuusmalleja käytettäessä kumppanuussopimus muodostetaan yleensä jonkin 

urakkamuodon, kuten PJU:n rinnalle. Näin voidaan myös menetellä IPT-mallien kanssa, 

tarkasteltaessa IPT:tä enemmän filosofiana ja ajattelumallina kuin konkreettisena 

toteutus- tai urakkamuotona. (Lahdenperä 2012.) Terminologian haasteista johtuen 

kaikkia edellä kuvattuja malleja käsitellään tämän työn kohdalla luvun 2.1.1 

”yleisimmät urakkamuodot” alla. Lisäksi urakkamuodoista puhuttaessa tarkoitetaan niin 

transaktionaalisiin kuin relationaalisiin sopimusmuotoihin luettavia malleja. 

Kun aiemmin kuvassa 4 urakkamuotojen jaottelua kuvattiin pelkästään suunnittelu- ja 

hankintavastuun avulla, on toinen yleinen esitystapa tarkastella vastuun jakautumista 

tilaajan ja urakoitsijoiden välillä rakennushankkeen eri vaiheissa. Tämä on esitetty 

kuvassa 5. Vaiheet on jaettu ensin tyypillisten suunnitteluvaiheiden mukaan, minkä 

jälkeen tarkastellaan rakentamista sekä ylläpitovaihetta.  

 

Kuva 5. Urakkamuotojen jaottelu vastuunjaon mukaan (mukaillen Peltonen & Kiiras 

1998) 
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Luvun 2.1.1 rakenne noudattaa edellä esiteltyä urakkamuotojen jaottelua. Ensimmäisenä 

käsitellään transaktionaalisiksi urakkamuodoiksi luettavia pääurakkamuotoja, 

projektinjohtomalleja ja ST-malleja. ST-malleista erillisenä kokonaisuutena kuvataan 

pitkäkestoisista sopimuksista rakentuvat elinkaarimallit. Näiden jälkeen tarkasteluun 

nostetaan relationaalisina sopimusmuotoina pidettävät kumppanuus-, IPT- ja 

allianssimallit. Lopuksi esitellään lyhyenä yhteenvetona keskeiset havainnot 

tarkastelluista urakkamuodoista ja niiden välisistä eroista.  

Pääurakkamuodot 

Pääurakkamuodot ovat maailmanlaajuisesti yleisimmin käytettyjä urakkamuotoja 

rakennusalalla. Kyseisten mallien kohdalla keskeiseksi piirteeksi muodostuu 

urakkatarjousten pyytäminen perustuen valmiiksi tehtyihin suunnitelmiin.  

Yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla pyritään saavuttamaan projektille asetetut 

tavoitteet sekä mahdollisimman alhainen hinta urakalle. Tyypillisesti maksuperusteena 

käytetään kiinteää kokonaishintaa. (Peltonen & Kiiras 1998, Koppinen & Lahdenperä 

2004, Lahdenperä 2007.)  

Perinteisistä pääurakkamuodoista puhuttaessa tilaaja vastaa projektin rahoituksesta, 

suunnittelusta ja suunnitelmien sisällöstä. Tilaajan tulee myös määrittää tavoitteet 

suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä varmistaa, että urakoitsija saa tarvitsemansa 

suunnitelmat ja asiakirjat ajoissa käyttöönsä. (Pekkanen 1998.) Pääurakkamuotojen 

kohdalla tilaajan ja palveluntuottajien välille muodostuva suhde on tavallisesti erittäin 

selkeä ja sopimusperusteinen (Pekkanen 2005). Pääsääntöisesti tilaaja huolehtii 

hankkeen suunnitelmien laatimisesta palkkaamalla arkkitehdin ja hankkeen kannalta 

olennaiset tekniset suunnittelijat. Näiden suunnitelmien pohjalta suoritetaan joko koko 

hankkeen tai erillisten osahankkeiden kilpailutukset urakoitsijoiden kesken. Tämä 

toteutetaan yleensä joko avoimen tai rajoitetun tarjouskilpailun avulla, mutta myöskään 

muut hankintamenettelyt eivät ole poissuljettuja vaihtoehtoja. (Kankainen & Junnonen 

2001.) 

Pääurakkamuodot voidaan jakaa kokonaisurakkaan ja jaettuun urakkaan. Niin 

kokonaisurakassa kuin jaetussa urakassa keskeinen sopimussuhde muodostetaan tilaajan 
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ja pääurakoitsijan välille, joka huolehtii hankkeeseen liittyvien työsuoritusten 

yhteensovittamisesta ja koordinoimisesta. Kokonaisurakassa vastuu hankkeen 

toteutuksesta siirtyy yhdelle pääurakoitsijalle, joka tarvittaessa jakaa urakan edelleen 

useampiin aliurakoihin. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden suorittamista töistä ja 

sopimukset aliurakoista muodostetaan pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välille. 

Kokonaisurakassa esiintyvät sopimussuhteet on havainnollistettu kuvassa 6. (Kankainen 

& Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 1998.) 

 

Kuva 6. Tyypilliset sopimussuhteet kokonaisurakassa (mukaillen Peltonen & Kiiras 

1998). 

 

Jaetun urakan kohdalla rakennuttaja jakaa urakan erillisiksi sivu-urakoiksi kuvan 7 

esittämällä tavalla. Sivu-urakat kilpailutetaan erikseen ja jokaiselle muodostetaan omat 

urakkasopimukset tilaajan ja sivu-urakoitsijoiden välille. Rakennusteknisistä töistä 

vastaa yleensä pääurakoitsija. Sivu-urakat voidaan alistaa pääurakkaan, mutta 

urakkasopimukset muodostetaan silti tilaajan ja sivu-urakoitsijoiden välille. Sivu-

urakoita ovat tyypillisesti muun muassa LV-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotyöt. 

(Kankainen & Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 1998.) 
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Kuva 7. Tyypilliset sopimussuhteet jaetussa urakassa (mukaillen Peltonen & Kiiras 

1998). 

 

Etuina pääurakkamuotojen kohdalla voidaan erityisesti nähdä mallien yksinkertaisuus ja 

osaaminen niiden taustalla. Toteutettaessa suunnittelu- ja rakennustehtävät peräkkäisinä 

vaiheina, hankeprosessin aikataulutus helpottuu ja sen hallinta on suhteellisen 

yksinkertaista. (Nykänen 1997, Pekkanen 1998.) Kokonaisurakan kohdalla tilaaja on 

sopimussuhteessa vain pääurakoitsijaan, suunnittelijoihin sekä mahdollisiin 

konsultteihin. Tällöin sopimusten määrä jää pieneksi ja eri osapuolten väliset roolit ja 

vastuut ovat selkeästi määriteltävissä. (Pekkanen 1998, Peltonen & Kiiras 1998, 

Kankainen & Junnonen 2001.) Kilpailutettaessa suunnitelmat ja rakentaminen erikseen 

saavutetaan usein kilpailukykyinen hinta. Jaettua urakkaa käytettäessä erillishankintojen 

kautta voidaan markkinatilanteesta riippuen saavuttaa kokonaisurakkaa suurempia 

kustannus- ja aikasäästöjä. Tämä kuitenkin johtaa suurempaan sopimussuhteiden 

määrään, mikä vaatii enemmän koordinointia sekä aiheuttaa enemmän haasteita 

vastuukysymysten ja rajapintojen hallinnan osalta. (Pekkanen 1998, Kankainen & 

Junnonen 2001.)  

Eräänä pääurakkamuotojen keskeisenä etuna on kustannusten selviäminen yleensä jo 

urakoitsijoiden kilpailutusvaiheessa lähes valmiiden suunnitelmien johdosta. Kyseinen 

tekijä voi olla kriittinen varsinkin hyvin rajallisella budjetilla toimittaessa, jolloin 

kustannusten on oltava tiedossa jo ennen rakentamisen aloittamista. (Pekkanen 1998, 

Tenah 2001.) Pääurakkamuotoja käytettäessä tarjousten jättäminen ei vaadi 
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urakoitsijoiden taholta suuresti resursseja ja tilaajan osalta kilpailuttaminen on 

suhteellisen yksinkertaista tarjousten perustuessa samoihin ennalta laadittuihin 

suunnitelmiin (Nykänen 1997, Pekkanen 1998). Pyrittäessä muodostamaan tarkat 

suunnitelmat ennen urakoitsijoiden valintaa, muodostuvat laatuvaatimukset ja hankkeen 

laajuus urakoitsijoille selviksi. Tilaajan ja suunnittelijoiden ollessa suorassa 

sopimussuhteessa toisiinsa tarjoutuu tilaajalle hyvät mahdollisuudet osallistua ja 

vaikuttaa itse suunnitteluprosessiin ja suunnitelmissa käytettäviin ratkaisuihin. 

(Nykänen 1997, Pekkanen 1998.) 

Pääurakkamuotoja hyödynnetään erityisesti rutiininomaisissa hankkeissa, joiden riskit 

voidaan selvästi määritellä, eikä innovaatioilla pystytä saavuttamaan huomattavia 

hyötyjä. Yleensä pääurakkamuotojen kohdalla tilaaja haluaa päästä vaikuttamaan 

suunnitteluun ja saada varmuuden niiden sisällöstä ennen rakentamisen rahoittamista. 

(Pekkanen 1998, Koppinen & Lahdenperä 2004.)  Innovaatioiden kannalta 

pääurakkamuotojen käyttö ei kannusta urakoitsijoita kehittämään vaihtoehtoisia 

toteutusratkaisuja suunnitelmien valmiusasteen ollessa korkealla jo ennen 

urakoitsijoiden osallistumista hankkeeseen. (Pekkanen 1998, Koppinen & Lahdenperä 

2004.) Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden osallistumisen selkeä erottaminen toisistaan 

voi aiheuttaa myös haasteita suunnitelmien rakennettavuudelle. Lisäksi 

pääurakkamuodoissa ei itsessään ole urakoitsijoille todellisia kannustimia 

elinkaarikustannusten vähentämiseen tai pyrkimiseen vaadittua laatutasoa parempaan 

suoritukseen. Varsinkin halvimmalla kokonaishinnalla kilpailutettaessa urakoitsija voi 

pyrkiä maksimoimaan oman voittonsa käyttämällä mahdollisimman edullisia 

alihankkijoita ja materiaaleja sekä tähtäämään vain hieman minimilaatutason ylittävään 

suoritukseen. (Nykänen 1997, Tenah 2001.) 

Pääurakkamuotojen kohdalla hankkeen vaiheet suoritetaan yleensä toisistaan erillisinä 

järjestyksessä toteutettavina kokonaisuuksina, mikä hidastaa projektin toteutusta muihin 

toteutusmuotoihin verrattuna. (Sanvido & Konchar 1999, Koppinen & Lahdenperä 

2004.) Tästä syystä mahdolliset viivästykset heijastuvat suoraan hankkeen 

kokonaisaikatauluun (Pekkanen 1998, Love et al. 2008a, Tenah 2001). Ongelmaksi 

pääurakkamuotojen kohdalla voi nousta tilanne, jossa halvinkin tarjous ylittää tilaajan 

kustannusarvion. Tällöin vaihtoehdoiksi jäävät kustannusarvion uudelleenkäsittely tai 



 

 

25 

hankinnan keskeyttäminen, jotka kumpikin viivästyttävät hankkeen kokonaisaikataulua. 

(Pekkanen 1998.) Eräänä pääurakkamuotojen heikkoutena voidaan myös nähdä mallien 

joustamattomuus muutoksiin. Muutosten toteuttaminen voi olla haastavaa ja ne yleensä 

nostavat niin kustannuksia kuin pidentävät hankkeen kokonaisaikataulua. (Tenah 2001.) 

Projektinjohtomallit 

Projektinjohtomalleja nimitetään myös osaurakkamuodoiksi, mikä viittaa siihen, että 

rakennustyöt toteutetaan useina erillisinä osaurakoina, jotka kilpailutetaan 

suunnitelmien valmistumisen myötä. Tämä mahdollistaa suunnittelun ja rakentamisen 

suorittamisen lähes yhtäaikaisesti ja voi huomattavasti lyhentää hankkeen aikataulua 

esimerkiksi kokonaisurakointiin verrattuna. Projektinjohtomalleissa tilaaja muodostaa 

sopimuksen projektinjohtokonsultin tai -urakoitsijan kanssa, joka tarjoaa palveluita ja 

henkilöstöä tilaajan käyttöön sopimuksen mukaisesti. Tällaisia palveluita voivat olla 

esimerkiksi rakennussuunnittelu, kustannusten ohjaaminen, aikataulutus, koordinointi ja 

työnjohtopalvelut, hankintojen toteuttaminen sekä itse rakentamiseen liittyvät palvelut. 

Keskeisenä erona pääurakkamuotoihin verrattuna projektinjohtomalleissa 

ohjausmahdollisuudet ja päätösvalta säilyvät tilaajalla koko projektin ajan. (Koppinen & 

Lahdenperä 2004, Peltonen & Kiiras 2000, Walker & Hampson 2002, Pekkanen 2005.) 

Suureen rooliin projektinjohtomalleissa nousee tilaajan ja PJ-toteuttajan välinen 

luottamus ja yhteistyökyky (Pekkanen 1998). Pyrkimyksenä on muodostaa tehokkaasti 

toimiva ammattitaitoinen organisaatio, joka tähtää tilaajan tavoitteiden täyttymiseen. PJ-

toteuttajan osallistuessa hankkeeseen jo suunnittelusta lähtien kyetään tämän kokemusta 

ja ammattitaitoa hyödyntämään toimivia ratkaisuja etsittäessä. (Pekkanen 1998, 

Peltonen & Kiiras 2000.) Aikaisen osallistumisen ja luottamuksen kautta on mahdollista 

saavuttaa erittäin korkeatasoinen yhteistyöympäristö perustuen perinteisiin 

sopimusehtoihin (Bilbo et al. 2015). 

Projektinjohtomalleissa hanke jaetaan tyypillisesti suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, 

mikä on esitetty kuvassa 8. Suunnitteluvaihe alkaa tarveselvityksen jälkeen tapahtuvasta 

hankepäätöksestä, jota seuraa hanke- ja yleissuunnitelman laatiminen. Näiden 

suunnitelmien perusteella muodostetaan projektisuunnitelma, joka sisältää muun muassa 
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tavoitebudjetin, aikataulun, hankintasuunnitelman ja projektiorganisaation 

määrittämisen. Suunnitteluvaiheen lopuksi tilaaja tekee rakentamispäätöksen 

toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Tarvittaessa tilaaja voi keskeyttää koko hankinnan tai 

vaihtaa PJ-toteuttajaa. Toteutusvaiheessa suunnittelussa siirrytään toteutussuunnitelman 

laatimiseen. Suunnitelmien valmistumisen mukaan hankkeen osakokonaisuudet 

kilpailutetaan osaurakoina, mikä mahdollistaa suunnittelun ja rakentamisen 

limittämisen. Tämä antaa myös tilaajalle mahdollisuuden valita osaurakkakohtaisesti 

käytettävät valintaperusteet koskien esimerkiksi hinnan tai laatutason sekä muiden 

tilaajan tavoitteiden painottamista. (Kiiras 2004, RT 16-10906 2007.) 

 

Kuva 8. Projektinjohtomalleille tyypillinen hankeprosessi (mukaillen Kiiras 2004). 

 

Projektinjohtomallit voidaan jakaa vastuiden ja tehtävien mukaan kolmeen 

toiminnallisesti melko samanlaisiin, mutta juridisesti toisistaan eroaviin muotoihin. 

Näitä ovat projektinjohtorakennuttaminen, projektinjohtopalvelu ja 

projektinjohtourakointi. Kaikissa kolmessa mallissa PJ-toteuttaja johtaa hanketta 

yhteistyössä tilaajan kanssa. Eroavaisuudet muodostuvat kuvan 9 mukaisesti liittyen 

siihen, miten työmaan johtovelvollisuudet jaetaan sekä kenen nimiin suunnittelu- ja 

hankintasopimukset tehdään. (Peltonen & Kiiras 1998, Peltonen & Kiiras 2000.) 
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Kuva 9. Projektinjohtomallien eroavaisuudet (mukaillen Peltonen & Kiiras 2000).  

 

Projektinjohtorakennuttamisessa joko rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultti täydentää 

tilaajan organisaatioita kuvan 10 tavoin, tai vaihtoehtoisesti tilaaja toteuttaa koko 

rakennuttamisen omalla projektinjohdollaan.  Käytettäessä ulkoista PJ-konsulttia, 

muodostetaan tämän ja tilaajan välille KSE-ehtoihin perustuva 

projektinjohtorakennuttamissopimus. PJ-konsultti toimii konsultoivan asiamiehen 

roolissa tarjoten omaa asiantuntijuuttaan ja osaamistaan projektille. Lisäksi tämä voi 

tarjota esimerkiksi henkilökuntaa ja erilaisia järjestelmiä tilaajan käyttöön. Kaikki 

hankintoihin liittyvät sopimukset tehdään tilaajan nimiin. (Peltonen & Kiiras 2000, 

Kankainen & Junnonen 2001.)   
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Kuva 10. Sopimussuhteet projektinjohtorakennuttamisessa (mukaillen Peltonen & 

Kiiras 2000). 

 

Kuten kuvasta 11 voidaan havaita, projektinjohtopalvelun kohdalla 

projektinjohtotehtävien lisäksi PJ-toteuttaja vastaa työmaan johtotehtävistä, mutta ei 

osallistu itse rakentamiseen. Johtuen rakentamisen ulkoistamisesta kolmansille 

osapuolille, projektinjohtopalvelua ei varsinkaan suurten yritysten kohdalla nähdä yhtä 

houkuttelevana vaihtoehtona kuin projektinjohtourakointia. Konsulttisopimukset 

muodostetaan tilaajan ja PJ-toteuttajan välille, kuten projektinjohtorakennuttamisessa ja 

ne perustuvat pääosin KSE-ehtoihin. Osaurakoihin liittyvät sopimukset solmitaan 

tilaajan nimiin YSE-ehtoihin perustuen. Näin ollen PJ-toteuttaja toimii yhä hyvin 

konsultinomaisesti tilaajan edunvalvojana ja edustajana projektissa. Riskienhallinnan 

näkökulmasta projektinjohtorakennuttamisen ja –palvelun kohdalla tilaaja kantaa itse 

hankkeeseen liittyvät kustannus- ja aikatauluriskit. (Koppinen & Lahdenperä 2004, 

Peltonen & Kiiras 2000, Kankainen & Junnonen 2001.) 

 

Kuva 11. Sopimussuhteet projektinjohtopalvelussa (mukaillen Peltonen & Kiiras 

2000). 
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Projektinjohtourakoinnissa PJ-urakoitsija huolehtii projektin toteutuksesta ja vastaa 

toteutukseen liittyvistä rakennuttamistehtävistä. Projektinjohtourakoinnin kohdalla 

osaurakkasopimukset muodostetaan PJ-urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välille 

projektinjohtopalvelusta ja –rakennuttamisesta poiketen. PJ-urakoitsija vastaa myös 

aliurakoitsijoiden työn laadusta. Koska PJ-urakoitsijan rooli ei ole enää vain 

konsultoiva, käytetään tämän ja tilaajan välillä sopimusehtoina YSE-ehtoja. Tilaaja 

solmii hankkeen toteutukseen liittyen vain yhden urakkasopimuksen 

projektinjohtourakoitsijan kanssa. Kuitenkin lopullinen päätösvalta säilyy tilaajalla, 

mikä erottaa projektinjohtourakoinnin perinteisistä pääurakkamuodoista. Suunnittelijat 

ovat yleensä suorassa sopimussuhteessa tilaajaan kuvan 12 tavoin. On mahdollista, että 

projektinjohtourakka sisältää myös suunnittelun, jolloin suunnittelija ja 

projektinjohtourakoitsija ovat sopimussuhteessa keskenään. (Koppinen & Lahdenperä 

2004, Peltonen & Kiiras 2000, Pekkanen 2005, Kankainen & Junnonen 2001.) 

 

Kuva 12. Sopimussuhteet projektinjohtourakoinnissa (mukaillen Peltonen & Kiiras 

2000). 

 

Projektinjohtourakan kohdalla käytettävät maksuperusteet ovat yleisimmin joko 

tavoitehinta tai tavoitebudjetti. Tavoitehintaisen projektinjohtourakan kohdalla 

hankkeelle määritetään tavoitehinta, joka toimii kannustimena hankkeen toteuttamiseen 

tavoitehintaa alhaisemmilla kustannuksilla. Tavoitehinnan alittumisesta 

projektinjohtourakoitsijalle maksetaan palkkiota sovitussa suhteessa. Vastaavasti 

kustannusten ylittymisestä vastaa myös projektinjohtourakoitsija yhdessä tilaajan 
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kanssa. Tavoitehinnan määrittäminen vaatii hankkeen kompleksisuudesta riippuen 

selvästi pidemmälle viedyt suunnitelmat kuin tavoitebudjetillinen vaihtoehto. Lisäksi 

tavoitehintaan liittyvän tarjouslaskennan suorittaminen pidentää projektin 

läpimenoaikaa tavoitebudjetilliseen projektinjohtourakkaan tai projektinjohtopalveluun 

verrattuna. (Peltonen & Kiiras 1998, RT 16-10906 2007.) Tavoitebudjetillisessa 

projektinjohtourakassa PJ-urakoitsijalle maksetaan todelliset työmaakustannukset sekä 

projektinjohtopalkkio. Kannustimena voi toimia tavoitepalkkio, jota maksetaan liittyen 

esimerkiksi laatutavoitteiden saavuttamiseen, määräajassa valmistumiseen ja 

tavoitebudjetin alittumiseen.  (RT 16-10906 2007, RT 80327 2007.)  

Projektinjohtomallit vaativat tilaajalta paljon rakennuttajaresursseja, jotka löytyvät joko 

tämän omasta organisaatiosta tai järjestetään rakennuttajakonsultin avulla. PJ-toteuttaja 

helpottaa tilaajan roolia ja tarjoaa tietotaitoa ja osaamista sellaisiin osa-alueisiin, joissa 

tilaajan kyvykkyydet osoittautuvat puutteellisiksi tai tämän resurssit eivät riitä tehtävien 

suorittamiseen. Kuitenkin tilaajan tai tilaajaa edustavan rakennuttajakonsultin on 

pysyttävä aktiivisesti ajan tasalla projektin etenemisestä päätösvallan ollessa yhä 

tilaajalla. Varsinkin paljon erillisiä osaurakoita sisältävissä hankkeissa tilaajan työmäärä 

voi nousta selvästi pääurakkamuotoja ja ST-malleja suuremmaksi johtuen 

osaurakoitsijoiden valintoihin liittyvistä tehtävistä ja hankkeeseen liittyvien päätösten 

hyväksymisestä. (Peltonen & Kiiras 1997, Peltonen & Kiiras 2000.) 

Projektinjohtomalleilla saavutetaan selviä ajallisia etuja suunnittelun ja rakentamisen 

limittämisen kautta. Hankkeen kokonaisaikataulu lyhenee ja sen toteuttamisvarmuus 

kasvaa, sillä viivästykset eivät suoraan vaikuta kokonaisaikataulun pituuteen. Lisäksi 

viivästyksiä voidaan todennäköisemmin saada kurottua kiinni esimerkiksi osaurakoiden 

sisältöä ja limityksiä sekä tarjousten hankintatapaa muuttamalla.  (Love et al. 2008a, 

Touran et al. 2009, Pekkanen 1998, Peltonen & Kiiras 2000.) Varsinkin laajoissa ja 

monimutkaisissa hankkeissa osiin pilkkominen mahdollistaa laajemman kilpailun ja 

optimaalisemman palveluntuottajien valinnan kuin kilpailuttaminen yhtenä 

kokonaisuutena esimerkiksi kokonaisurakan tavoin (Pekkanen 1998, Walker et al. 

2000). Kuitenkin hankkeen pilkkominen pieniin osiin voi aiheuttaa haasteita töiden 

koordinoinnissa ja yhteensovittamisessa. Pyrkimyksenä on löytää mahdollisimman 

hyvin hankkeen tavoitteita palveleva kokonaisuus, jonka kautta saavutetaan myös 
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optimaalinen hinta-laatusuhde. (Pekkanen 1998, Peltonen & Kiiras 2000.) Lisäksi 

suunnittelun ja rakentamisen limittäminen tarjoaa joustavuutta ja rakennettavuus on 

usein paremmalla tasolla urakoitsijan pystyessä vaikuttamaan suunnitelmiin. (Love et 

al. 2008a, Touran et al. 2009.)  

Projektinjohtopalvelun ja -rakennuttamisen kohdalla itse urakoitsijat eivät 

projektinjohtourakoinnin tavoin osallistu suunnitteluun, mutta PJ-toteuttajien tarjoama 

ammattitaito toimii apuna suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittamisessa (Pekkanen 

1998). Päätöksenteon ollessa tilaajalla koko hankkeen ajan, pysyvät tilaajan 

vaikutusmahdollisuudet hyvinä pitkälle rakennusvaiheeseen asti (Nykänen 1997, 

Peltonen & Kiiras 2000). Projektinjohtopalvelun ja -rakennuttamisen etuna 

projektinjohtourakointiin verraten nähdään mahdollisuus suurempiin taloudellisiin 

hyötyihin alhaisemmista palveluntuottajille maksettavista kokonaiskustannuksista 

johtuen. Kuitenkin enemmän konsultoivia projektinjohtomalleja käytettäessä tilaaja 

joutuu kantamaan itse lähes kaikki hankkeeseen liittyvät riskit (Pekkanen 1998, 

Peltonen & Kiiras 2000). Lisäksi projektinjohtourakoinnissa PJ-urakoitsija tarjoaa 

tilaajalle oman alihankintaverkostonsa hankkeen käyttöön, eikä tilaaja joudu solmimaan 

lukuisia sopimuksia eri osaurakoitsijoiden kanssa (Mahdi & Alreshaid 2005). 

Projektinjohtomallien selvänä heikkoutena on epävarmuus lopullisista kustannuksista 

johtuen suunnittelun ja toteutuksen lähes yhtäaikaisesta valmistumisesta. Lopulliset 

kustannukset selviävät yleensä vasta aivan rakennuttamisvaiheen lopussa. Kuitenkin 

kokeneilla PJ-toimijoilla kustannustietoisuus on yleensä korkealla tasolla. (Tenah 2001, 

Mahdi & Alreshaid 2005, Love et al. 2008a.) Vaikka selkeänä etuna 

projektinjohtomallien kohdalla nähdään hankkeen pilkkominen optimaaliseen määrään 

hankintakokonaisuuksia, voi töiden jakaminen osiin aiheuttaa haasteita suoritusten 

yhteensovittamisen ja koordinoinnin osalta varsinkin monimutkaisissa ja laajoissa 

hankkeissa (Pekkanen 1998, Tenah 2001). Tällöin hankkeiden onnistunut toteuttaminen 

vaatii erittäin ammattitaitoista projektinhallintaosaamista ja hankkeen aikataulutusta ja 

informaation jakamista joudutaan kontrolloimaan tarkasti (Love et al. 2008a). 

Lahdenperä (2007) ja Bilbo et al. (2015) nostavat esiin myös innovaatioiden ja 

luovuuden vähäisyyden tilanteissa, joissa hankkeeseen osallistuvien osapuolien määrä 

kasvaa suureksi, eikä yhteistyöhön panosteta. 
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Tyypillisinä käyttökohteina projektinjohtomalleille ovat hallinnollisesti erittäin 

kuormittavat projektit, jotka sisältävät paljon neuvotteluja ja eri osapuolten 

koordinointia. Näissä tilanteissa tilaajan rajalliset resurssit voivat osoittautua haasteeksi, 

joita täydentämään käytetään ulkoista projektinjohtoa. (Pekkanen 1998.) Lisäksi 

projektinjohtomallit soveltuvat hyvin monimutkaisiin, joustavuutta vaativiin ja 

aikataulullisesti kiireisiin projekteihin. (Koppinen & Lahdenperä 2004.) Vaikka 

projektinjohtomallit nähdään toimivina ratkaisuina haastaviin projekteihin, esittää muun 

muassa Pekkanen (1998) niitä soveltuviksi lähes kaiken tasoisille tilaajille hyvinkin 

erityyppisiin kohteisiin. 

 

Suunnittelun sisältävät urakkamuodot 

Suunnittelun sisältävillä urakkamuodoilla viitataan yleensä suunnittelun ja toteutuksen 

sisältäviin ST (Suunnittele & Toteuta) -malleihin. Kyseisissä malleissa tilaaja on 

sopimussuhteessa vain suunnittelun ja toteutuksen tarjoavan yrityksen tai useista 

yrityksistä koostuvan ryhmittymän kanssa. Sopimus voidaan laajentaa kattamaan myös 

kohteen rakentamisen jälkeistä ylläpitoa. (Peltonen & Kiiras 1998, Hanhijärvi & 

Kankainen 2003.) Erilaisia variaatioita ST-malleista löytyy lukuisia sisältäen 

vaihtoehtoja esimerkiksi ylläpidon tai rahoituksen suorittamiseen (Koppinen & 

Lahdenperä 2004). Yksityisen sektorin toimijan vastatessa suunnittelusta, toteutuksesta 

ja ylläpidosta puhutaan elinkaarimalleista, joita tässä työssä tarkastellaan omana 

kokonaisuutenaan. 

ST-malleissa tilaajan työmäärä keskittyy pääosin hankkeen alkuvaiheen tehtäviin, 

koskien tarjouspyyntö- ja valintamenettelyn suorittamista ja niihin liittyvää hankkeen 

tavoitteiden määrittämistä. (Peltonen & Kiiras 1997.) Tarjouskilpailu voidaan järjestää 

jo hankesuunnitteluvaiheen loppuessa muodostettuja viite- tai havainnesuunnitelmia 

hyödyntäen (Peltonen & Kiiras 1998, Kankainen & Junnonen 2001). Tähän mennessä 

tilaajan tulee kyetä määrittämään hankkeen tavoitteet ja rakennuskohteelle asetettavat 

toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset sekä koota materiaali, johon tarjouspyynnöt 

pohjautuvat. Vastuu hankkeen lopullisesta suunnittelusta ja rakennustöistä on 

suunnittelun ja rakentamisen toteuttavalla yrityksellä tai ryhmittymällä. Näin ollen 
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tilaaja pystyy ulkoistamaan omaa riskiään liittyen esimerkiksi aikataulu-, kustannus- ja 

laatutavoitteiden täyttymiseen. (Pekkanen 1998.) 

Suunnittelun ja toteutuksen sisältävät ST-mallit voidaan jakaa suunnitteluvastuun 

mukaan suunnittelun sisältäviin SR-urakoihin sekä teknisten ratkaisujen urakoihin. 

Edelleen SR-urakat voidaan ryhmitellä kilpailutuksen tai neuvottelun tavoitteiden 

mukaan. Näitä ovat laatupainotteinen, edullisuuspainotteinen ja hintapainotteinen SR-

urakka. (Pernu 1998, Kankainen & Junnonen 2001.) Laatupainotteisessa SR-urakassa 

käytetään kiinteää tarjoushintaa, joka ilmoitetaan kilpailuohjelmassa. Vertailu tarjoajien 

välillä suoritetaan käyttäen pelkästään hankekohtaisesti määräytyviä laadullisia 

arviointikriteereitä.  Edullisuuskilpailun kohdalla arvioinnissa käsitellään niin laadullisia 

tekijöitä kuin hintaelementtiä. Tarkasteltaville ominaisuuksille on määritetty erilaiset 

painoarvot, joiden kautta saatava yhteispistemäärä ratkaisee kilpailun voittajan. 

Haasteita edullisuuskilpailun kohdalla aiheuttavat hinnan ja laadun yhteismitallinen 

arviointi sekä painotusten halutunlainen asettaminen. Hintakilpailussa laatuvaatimukset 

on määritetty sidotuiksi ja periaatteena on, että halvin laatuvaatimukset täyttävä 

vaihtoehto valitaan. Kilpailutus on yksinkertaista, sillä ainoana kriteerinä valinnalle 

toimii hinta. Tällöin halvimman tarjouksen kohdalla tulee pelkästään tarkastaa täyttääkö 

se asetetut vähimmäisvaatimukset laadulle. (Pernu 1998, Kankainen & Junnonen 2001.) 

Hankkeeseen valittavan palveluntuottajaryhmittymän kilpailuttamisessa käytetään 

yleensä kilpailun tyypistä riippumatta ryhmittymien esittämiä yleisratkaisuja, mikä 

tarjoaa tilaajalle useita eri näkökulmia hankkeen toteuttamiseen (Pekkanen 1998). 

SR-urakan kohdalla tilaaja on sopimussuhteessa yhden suunnittelijoista ja 

urakoitsijoista koostuvan ryhmittymän kanssa, jonka tehtävät kattavat rakennustöiden 

lisäksi suunnittelutehtävien toteuttamisen hankesuunnittelun jälkeen. 

Pääurakkamuotojen tavoin tilaaja voi mahdollisesti täydentää omaa osaamistaan ja 

resurssejaan ulkopuolisilla konsulteilla kuten rakennuttajakonsultilla, joka toimii 

tilaajan edustajana esimerkiksi hankintavaiheen toteuttamisessa ja asiakirjojen 

laatimisessa. Näitä sopimussuhteita on havainnollistettu kuvassa 13.  SR-urakoiden 

kohdalla suunnittelutehtävät sisältävät niin yleissuunnittelun kuin teknisen suunnittelun. 

Ryhmittymä vastaa kaikista tarvittavista alihankinnoista niin suunnittelun kuin 

urakoinnin suhteen.  Suurin osa erilaisista ST-malleista kuuluu SR-urakoiden 
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variaatioihin ja usein ST-malleista puhuttaessa tarkoitetaan SR-urakoita. (Peltonen & 

Kiiras 1998, Pekkanen 1998, Mahdi & Alreshaid 2005.) Johtuen SR-urakoiden kohdalla 

tapahtuvasta kokonaisvaltaisesta suunnittelun ja rakentamisen ulkoistamisesta 

palveluntuottajille, käytetään malleista usein myös nimityksiä kokonaisvastuu-urakka 

(KVR-urakka) tai avaimet käteen -urakka. 

 

Kuva 13. Sopimussuhteet SR-mallissa (mukaillen Peltonen & Kiiras 1998). 

 

Toinen vaihtoehto ST-mallille on teknisten ratkaisujen urakka, joka kuitenkin on 

muodostunut vähemmän käytetyksi kuin SR-urakat. Teknisten ratkaisujen urakassa 

yleissuunnittelu ja tekninen suunnittelu on erotettu toisistaan kuvan 14 esittämällä 

tavalla. Tilaaja huolehtii yleissuunnittelun toteutuksesta esimerkiksi pääsuunnittelijana 

toimivan arkkitehdin kanssa, kun taas teknisistä ratkaisuista vastaa ST-urakoitsija. 

Pyrkimyksenä on kohdistaa urakoitsijan ammattitaito teknisten vastuiden 

toteuttamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi. Teknisten 

ratkaisujen urakat soveltuvat niin yksinkertaisiin peruskohteisiin, kuin teknisiä 

innovaatioita vaativiin monimutkaisempiin toimituksiin. Hankkeeseen liittyvät 

vaatimukset on kuitenkin pystyttävä määrittämään selkeästi. (Pernu 1998, Peltonen & 

Kiiras 1998.)  



 

 

35 

 

Kuva 14. Sopimussuhteet teknisten ratkaisujen urakassa (mukaillen Peltonen & Kiiras 

1998). 

 

Pääurakkamuotoihin verrattuna ST-mallien avulla voidaan saavuttaa selviä ajallisia 

säästöjä johtuen mahdollisuudesta limittää projektin vaiheita toteutussuunnittelun ja 

rakentamisen osalta. Lopullisten suunnitelmien ei siis tarvitse olla täysin valmiina ennen 

kuin rakentaminen voidaan aloittaa. (Peltonen & Kiiras 1997, Tenah 2001.) Lisäksi 

urakoitsijan aikainen osallistuminen tukee suunnitelmien parempaa rakennettavuutta ja 

nopeampaa ongelmanratkaisua suunnitteluvaiheessa. (Pekkanen 1998, Tenah 2001.)  

ST-mallit yksinkertaistavat kommunikointia ja helpottavat tilaajan toimintaa yhden 

organisaation vastatessa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheesta. Hankkeen hallittavuus 

paranee ja erimielisyydet hankkeen aikana vähenevät (Nykänen 1997, Pekkanen 1998). 

Tehtäessä vain yksi sopimussuhde tilaajan ja suunnittelusta ja urakoinnista vastaavan 

toimijan välillä, muodostuu riskien hallinta helpommaksi vastuusuhteiden ollessa 

selvästi määriteltyinä (Pekkanen 1998). Lisäksi kustannusarviot pitävät tarkemmin 

paikkaansa, toimittajan tiedostaessa tarkasti rakennusvaiheessa käytössä olevat 

kyvykkyydet ja resurssit. (Masterman 1992, Hanhijärvi & Kankainen 2003.)  

ST-malleissa tilaajan osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet hankkeen suunnittelun 

ja toteutuksen aikana ovat suhteellisen pienet, eikä tilaajalla ole suoraa päätösvaltaa 

toteutussuunnitteluun (Nykänen 1997, Pekkanen 1998, Tenah 2001). Tällöin ongelmia 

voi syntyä erityisesti tilaajan jäädessä passiiviseen rooliin. Jos tavoitteet ovat epäselvät, 

liian laajat tai niiden sisältöä ei ole kommunikoitu riittävästi, voi lopputulos poiketa 

asiakkaan mieltymyksistä. (Masterman 1992.) Myös suhteellisen väljästi ilmoitettujen 
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tavoitteiden ja toimivuusvaatimusten kohdalla saattaa ongelmaksi nousta ST-toimijan 

pyrkimys oman voittonsa optimoimiseen tinkimällä lopputuloksen laadusta ja sisällöstä 

(Pekkanen 1998, Tenah 2001). Näin ollen tilaajan tulee pystyä laatimaan tarjouspyyntö 

tarpeeksi kattavaksi ja keskeisiltä osin yksiselitteiseksi, mikä vaatii kokemusta ja 

panostusta tilaajalta (Pekkanen 1998). Parhaan urakoitsija-suunnittelija yhdistelmän 

valinta voi olla haastavaa ja itse suunnitelmien tekeminen on aikaa vievää ja 

kuormittavaa tarjoajille. Lisäksi tarjoajien määrä voi varsinkin laajojen ja 

monimutkaisten hankkeiden kohdalla jäädä vähäiseksi, jolloin kilpailua ei synny 

halutulla tavalla. (Nykänen 1997.) 

ST-mallit soveltuvat varsinkin laajoihin, teknologisesti monimutkaisiin ja innovaatioita 

mahdollistaviin projekteihin, joilla on selkeästi määriteltävät tavoitteet. Päätös ST-

mallien valinnasta syntyy yleensä tilanteissa, joissa suunnitelmia ei ole vielä tehty ja 

aikainen valmistuminen on suuressa arvossa. (Pekkanen 1998, Koppinen & Lahdenperä 

2004.) Tyypillisesti ST-malli valikoituu vaihtoehdoksi, jos tilaajan oma osaaminen tai 

resurssit eivät ole riittävät. Tällöin tilaaja myös kykenee ulkoistamaan niin 

suunnitteluun kuin toteutukseen liittyviä riskejä ulkopuoliselle ryhmittymälle. (Mahdi & 

Alreshaid 2005.) Hankkeen kohdalla on kuitenkin huomioitava, että kokonaisuuden 

tulee olla tarpeeksi laaja, jotta kattava ja resursseja suhteellisen paljon kuormittava 

tarjouskilpailu tulee kannattavaksi niin tilaajan kuin tarjoajien näkökulmasta (Koppinen 

& Lahdenperä 2004). 

Elinkaarimallit 

Elinkaarimallit ovat sovellutuksia kansainvälisesti käytetyistä Public-Private Partnership 

(PPP) malleista, joissa pyrkimyksenä on yhdistellä julkisten ja yksityisten tahojen 

resursseja paremman tehokkuuden saavuttamiseksi (Tiehallinto 2004, Akintoye et al. 

2003). Elinkaarimalleiksi nimitetään malleja, joissa julkinen tilaaja muodostaa 

pitkäkestoisen palvelusopimuksen yksityisen toimijan kanssa. Yksityinen toimija 

huolehtii hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toimii usein myös 

hankkeen rahoittajana ja tarjoaa mahdollisesti erilaisia lisäpalveluita. (Grimsey & Lewis 

2002, Lahdenperä 2007.) Tyypillisesti projektiin osallistuvana yksityisen sektorin 

toimijana on useista organisaatioista muodostettu ryhmittymä, joka perustaa hanketta 
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varten erillisyhtiön. Palvelusopimus solmitaan tilaajan ja erillisyhtiön välille, eikä 

erillisyhtiö suorita muuta liiketoimintaa kyseisen projektin ulkopuolella. (European 

Comission 2003.) Erillisyhtiön toiminnan rahoitus koostuu omistajien sijoituksista sekä 

eri rahoituslaitosten lainoista, mitä rahoitukseen liittyvänä käsitteenä kutsutaan 

projektirahoitukseksi. Projektiriskejä siirretään ja jaetaan eri toimintoihin, kuten 

rakentamiseen, ylläpitoon ja rahoittamiseen, osallistuvien tahojen kesken. Otetut 

rahoituslaitosten lainat maksetaan yleensä takaisin projektista saatavien tulojen kautta. 

Tyypillisesti elinkaarihankkeiden hankinnoissa on käytetty neuvottelumenettelyä tai 

kilpailullista neuvottelumenettelyä. (Weber & Alfen 2010, Lehtikankare & Nygård 

2013.)  

Elinkaarimallit voivat koostua useista eri komponenteista edellä mainittujen 

esimerkkien tavoin. Perinteisesti elinkaarimallit sisältävät aina niin sanotut 

peruskomponentit: suunnittelun (D = Design), rakentamisen (B = Build) sekä hoidon (O 

= Operate) ja ylläpidon (M = Maintain). Näiden ohella tyypillisiä ”lisäpalveluita” voivat 

olla siirto (T = Transfer), leasing (L = Leasing), omistus (O = Own) ja rahoitus (F = 

Finance). Tavanomainen yhdistelmä elinkaarimallien kohdalla on suunnittelun, 

rakentamisen, rahoituksen sekä hoidon ja ylläpidon yhdistävä DBFO-sopimus. Tällöin 

hanketta varten perustettu erillisyhtiö laatii tilaajan kanssa pitkäkestoisen sopimuksen, 

joka sisältää niin hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon toteuttamisen kuin 

hankkeen rahoituksesta huolehtimisen. Tilaajan kannalta sopimussuhteet 

elinkaarimallissa ovat suhteellisen yksinkertaiset tämän ollessa suorassa 

sopimussuhteessa vain hanketta varten perustettuun projektiyhtiöön esimerkiksi 

puitesopimuksen kautta. Hankkeeseen liittyvät sopimukset muodostetaan erillisyhtiön 

kautta esimerkiksi kuvassa 15 esitetyllä tavalla. Erillisyhtiö voi olla sopimussuhteessa 

useisiin erillisiin tahoihin, mikä tekee myös käytettävistä sopimus- ja 

valvontamenettelyistä monimutkaisempia. (Weber & Alfen 2010.) 
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Kuva 15. Sopimussuhteet elinkaarimallissa (mukaillen Weber & Alfen 2010). 

 

Elinkaarimallit mahdollistavat julkisen toimijan kulujen jaksottamisen pidemmälle 

aikavälille, mikä luo edellytykset investointien toteuttamiseen myös taloudellisesti 

vaikeampina aikoina (European Comission 2003, Kaleva & Leiwo 2006). Integroitaessa 

suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito samalle toimijalle saavutetaan parempi ymmärrys 

rakentamis- ja ylläpitovaiheen resursseista ja mahdollisuuksista jo suunnitteluvaiheesta 

lähtien, mikä tukee paremman elinkaaritehokkuuden saavuttamista. Yksityisen toimijan 

ollessa sitoutunut kohteen ylläpitoon pidemmän ajanjakson ajan, panostetaan 

elinkaarikustannuksien huomiointiin selvästi enemmän ja tilaajalle haitalliselta 

osaoptimoinnilta vältytään. (European Comission 2003, Kaleva & Leiwo 2006, 

Robinson & Scott 2009) Tämä johtaa usein pitkäkestoisempiin, hyvälaatuisiin ja 

elinkaaritaloudellisempiin ratkaisuihin, kuin mihin perinteisillä pääurakkamuodoilla tai 

ST-malleilla päästään. (Robinson & Scott 2009.)  

Usein elinkaarihankkeissa hanke ja siihen liittyvä ylläpito määritetään enemmän sovitun 

palvelutason kuin teknisten yksityiskohtien näkökulmasta. Tämä tarjoaa yksityiselle 

palveluntuottajalle paremmin vapauksia palvelun toteuttamisessa ja tukee 

innovaatioiden kehittämistä. (Tiehallinto 2004.) Elinkaarimallin tavoite 

mahdollisimman optimaalisesta riskien jakamisesta luo hyvät edellytykset toiminnan 

tehokkuudelle ja taloudellisuudelle. Riskit pyritään siirtämään niille osapuolille, jotka 

ne parhaimmin ja alhaisimmilla kustannuksilla pystyvät hallitsemaan. Pääsääntöisesti 
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riskienjako tapahtuu tilaajan ja erillisyhtiön kesken, jonka jälkeen erillisyhtiö siirtää 

riskejä yhä eteenpäin alihankkijoille. Kustannus- ja aikatauluriskit ovat usein 

erillisyhtiön kannettavina tilaajan vastatessa ilmoittamistaan virheistä, laajuuden 

muutoksista sekä laadun parantamista koskevista seikoista. Johtuen elinkaarihankkeiden 

pitkäkestoisista sopimuksista, on riskienjaon suunnittelu erittäin keskeisessä roolissa 

hankkeen ja siihen liittyvän arvontuoton onnistumisessa. (European Comission 2003, 

Yescombe 2007, Lehtikankare & Nygård 2013.) Lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin 

resurssien yhdistämisen kautta voidaan saavuttaa yhä innovatiivisempia ratkaisuja ja 

pitkäaikaisella sitoutumisella varmistetaan henkilöstöresurssien saatavuus 

ylläpitovaiheeseen (Tiehallinto 2004, Kaleva & Leiwo 2006).  

Tilaajan näkökulmasta selvänä heikkoutena elinkaarimalleissa nähdään yksityisen 

rahoituksen kallis hinta suhteessa muihin rahoitusvaihtoehtoihin (Akintoye et al. 2003, 

Kaleva & Leiwo 2006). Kritiikkiä elinkaarimallit ovat saaneet niin tilaajan kuin 

tarjoajakonsortioiden osalta kuormittavasta ja riskialttiista tarjousprosessista.  Tästä 

johtuen tarjoajia saadaan usein vain muutamia, mikä vaikeuttaa tilannetta yhä enemmän. 

Neuvottelut ovat yleensä pitkiä ja monimutkaisia sekä vaativat huomattavia rahallisia 

panostuksia tarjoajaryhmittymiltä ilman takeita valinnasta. (Akintoye et al. 2003.) 

Epäkohtana on havaittu myös kustannusten läpinäkymättömyys ja haasteet vertailussa 

muihin vaihtoehtoihin. Tähän liittyvinä ongelmina esiintyvät kustannusarvioiden 

esitystavat, joissa korkotasoja muuttelemalla investointilaskelmat saadaan näyttämään 

tuottavilta, vaikka tilanne todellisuudessa onkin toinen. (Kaleva & Leiwo 2006, Walker 

& Lloyd-Walker 2015.) 

Elinkaarimallit soveltuvat erityisesti pitkäikäisiin ja suuriin investointeihin, jotka 

liittyvät tilaajan ydinpalveluihin. Käytettäessä elinkaarimallia tulee hankkeessa olla 

potentiaalia lisäarvon saavuttamiseen yksityisen sektorin toimijoiden pitkän aikavälin 

sitoutumisen kautta. (Kaleva & Leiwo 2006.) Lisäksi elinkaarimallit tarjoavat 

mahdollisuuksia sellaisten hankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen, jotka muilla 

rahoitusvaihtoehdoilla, kuten valtion tai kuntien omalla rahoituksella jäisivät 

toteuttamatta tai ainakin viivästyisivät (Lehtikankare & Nygård 2013). 
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Kumppanuusmallit 

Kumppanuusmallit, eli kansainvälisesti ”Partnering-mallit” ovat kahden tai useamman 

toimijan käyttämiä lähestymistapoja yhteistoiminnallisten suhteiden luomiseen ja tätä 

kautta projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Kumppanuusmallit voidaan jakaa 

strategisen tason ja projektitason kumppanuussuhteisiin. Strategiset kumppanuussuhteet 

kattavat useita projekteja kestäviä suhteita, joissa kumppanuussuhteessa olevat 

organisaatiot hyötyvät ja oppivat toistensa toiminnasta. Strategiset kumppanuussuhteet 

sopivat erityisesti yksityisen sektorin toimintaan, jossa hankkeita ei tarvitse avoimesti 

kilpailuttaa, vaan toimijat voidaan valita esimerkiksi pitkäkestoisiin 

kumppanuussuhteisiin perustuen. (Gransberg et al. 1999, Koppinen & Lahdenperä 

2004, Lahdenperä 2012.) Johtuen julkisen hankinnan asettamista rajoituksista jatkuvalle 

yhteistyölle, ovat projektitason kumppanuussuhteet enemmän käytettyjä julkisen 

sektorin toimijoiden keskuudessa. Tällöin yhteistyötä harjoitetaan yksittäiseen projektiin 

osallistuvien tahojen kesken, eikä ensisijaisena tavoitteena ole jatkaa 

kumppanuussuhdetta hankkeen rajojen yli. 

Kumppanuusmallit perustuvat projektiin osallistuvien organisaatioiden väliseen 

luottamukseen ja avoimuuteen sekä sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin (Walker et al. 

2002, Koppinen & Lahdenperä 2004). Larson (1995) listaa kumppanuusmallien 

piirteiksi projektia edeltävän tiimin rakentamisen, yhteisen projektisopimuksen 

muodostamisen, säännöllisen arvioinnin, yhteisten tavoitteiden päivittämisen, 

ohjesääntöjen muodostamisen erimielisyyksien ratkaisemiseksi, sekä prosessien 

jatkuvaan parantamiseen ja riskien hallintaan liittyvien strategioiden luomisen. Muiden 

relationaalisten sopimusmuotojen tavoin kumppanuusmalleissa hankkeen riskit pyritään 

tyypillisesti jakamaan osapuolten välille mahdollisimman tasapuolisesti. (Koppinen & 

Lahdenperä 2004.)  

Selkeänä erona IPT- ja allianssimalleihin nähden kumppanuusmallien sopimukset 

perustuvat perinteisiin sopimusrakenteisiin (Walker & Hampson 2002). Yhteistyön 

takaamiseksi voidaan laatia erillinen perustamisasiakirja, johon kirjataan keskeiset 

yhdessä määritetyt periaatteet yhteistyölle. Näin ollen kumppanuusmallit toimivat 

jonkin urakkamuodon, kuten projektinjohtourakan tai Suunnittele ja toteuta -urakan 
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yhteyteen rakennettavana sopimusmallina kuin suoranaisena urakkamuotona. 

(Lahdenperä 2012.) 

Keskeisinä kumppanuusmallien hyötyinä nähdään yhteistyön ja aikaisen osallistumisen 

kautta saavutettavat edut, kuten paremmat innovaatiomahdollisuudet ja rakennettavuus, 

riskien laajempi tunnistaminen sekä vähäisempi ristiriitatilanteiden määrä (Crespin-

Mazet & Portier 2010). Niin ikään kumppanuusmallit tukevat eri osapuolten välistä 

kommunikointia ja auttavat resurssien, kuten käytettävän henkilöstön tehokkaammassa 

sijoittamisessa eri tehtäviin. Lisäksi jatkuvan parantamisen ja oppimisen kautta päästään 

usein korkealaatuisempiin lopputuloksiin kuin perinteisissä malleissa. (Bresnen & 

Marshall 2002.) Kumppanuusmallien avulla on tutkitusti saavutettu etuja hankkeen 

suorituskykyyn ja tehokkuuteen liittyen, mitkä konkretisoituvat lyhempänä 

läpimenoaikana ja alhaisempina kustannuksina (Gransberg et al. 1999). 

IPT-mallit  

Keskeisessä roolissa integroiduissa projektitoimituksissa ovat integroidut, yhteistyössä 

toimivat tiimit, jotka koostuvat projektin avainosapuolista ja usein sisältävät myös 

tärkeimpien tukiryhmien edustajia. Avainosapuolet kattavat projektin tilaajan, 

pääsuunnittelijan ja pääurakoitsijan, jotka kaikki osallistuvat suurissa määrin projektiin 

ja kantavat vastuuta sen eri osa-alueista. Tärkeimmät tukiryhmät sisältävät esimerkiksi 

suunnittelukonsultteja ja alihankkijoita, jotka ovat keskeisessä roolissa projektin 

kannalta, mutta keskittyvät suppeampiin osa-alueisiin kuin avainosapuolet. (AIA 2007.)  

Perustavanlaatuisena erona transaktionaalisiin sopimusmuotoihin sekä 

kumppanuusmalleihin on IPT-malleissa yhteistyön takaamiseksi muodostettava 

yhteistoimintasopimus, joka sisältää vähintään projektin avainosapuolet. Sopimuksen 

avulla varmistetaan osapuolten välinen riskien ja hyötyjen jako, sekä projektin 

parhaaksi –ajattelutavan toteutuminen. (Cohen 2010, Fish & Keen 2012.) Tämän avulla 

pyritään saavuttamaan mahdollisimman tehokas lopputulos koskien niin projektin 

suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa (AIA 2007). IPT-mallien sopimukset ovat 

pitkälti seuraavaksi esiteltävän allianssimallin vastaavien kanssa niin 

yhteistoiminnallisten piirteiden kuin yhteiseen päämäärään sekä riskien ja vastuiden 
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jakamiseen tähtäävien kompensaatiomallien osalta. Lisäksi IPT-mallissa laaditaan usein 

useita hankkeen osapuolia yhdistävä yhteinen sopimus allianssimallin tavoin. 

(Lahdenperä 2009, Raisbeck et al. 2010.)  

Integroitujen projektitoteutusten avulla saavutettavat hyödyt perustuvat erityisesti 

projektiin osallistuvien tahojen aikaiseen integraatioon. Tällöin paras mahdollinen 

osaaminen saadaan sidottua projektin eri vaiheisiin ja tehtäviin alusta alkaen. 

Osapuolten tietotaidon, kyvykkyyksien ja resurssien tiedostaminen jo 

suunnitteluvaiheessa auttaa pääsemään mahdollisimman hyvin arvoa tuottaviin 

ratkaisuihin, nopeuttaa toteutusta sekä vähentää riskitekijöitä. (Aapaoja et al. 2012.) 

Pyrittäessä mahdollisimman optimaalisiin lopputuloksiin, tulee osapuolten aikaansaada 

keskinäinen luottamus, mikä mahdollistaa yhteistyössä tapahtuvan innovoinnin sekä 

avoimen kommunikoinnin osapuolten välillä. Näiden saavuttamiseksi IPT-malleissa 

sovellettavina työkaluina ja ajattelutapoina nähdään Lean-periaatteet, yhdessä 

työskentely (Big Room), avoin kirjanpito (open book) sekä tietomallintaminen (BIM). 

Kyseisten tekijöiden painotus on lähtöisin IPT-mallien vahvasta kytkeytymisestä Lean-

rakentamiseen, maailmanlaajuisesti toimivan Lean Construction –järjestön (LCI) ollessa 

julkaisemassa suurta osaa ensimmäisistä IPT-malleihin liittyvistä kirjoituksista. (Cohen 

2010, Raisbeck et al. (2010).) IPT-mallien onkin kuvattu yhdistelevän allianssimallin 

piirteitä sopimus- ja organisaatiomalleissa sekä Lean–rakentamista operatiivisen 

järjestelmän osana. (Raisbeck et al. 2010)  

Lean filosofian ja siihen liittyvien menetelmien soveltaminen yhdessä 

tietomallintamisen kanssa on nähty keskeisimpänä erona IPT- ja allianssimallien välillä 

(Raisbeck et al. 2010, Lahdenperä 2012, Aapaoja et al. 2012). Eroja voi esiintyä myös 

sopimusten sekä osapuolten valitsemisessa. Allianssimalleissa on kansainvälisesti ollut 

tapana valita koko tarjoava ryhmittymä kerralla, kun IPT-malleissa eri osapuolten 

valinta tapahtuu usein erikseen. Lisäksi IPT-malleissa integrointi on usein 

allianssimalleja laaja-alaisempaa, sopimusten koskiessa myös tukiryhmien edustajia. 

(Raisbeck et al. 2010, Lahdenperä 2012.) Sopimuksellisten erojen osalta 

allianssimallissa muodostetaan yleensä erilliset allianssisopimukset niin hankkeen 

kehitys- kuin toteutusvaiheessa. IPT-malleissa taas voidaan muodostaa yksi, koko 

hankkeen elinkaarta koskeva sopimus jo osapuolten valinnan yhteydessä. (Lahdenperä 
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2012.) Lisäksi sopimuksissa painotettavat osa-alueet voivat vaihdella IPT- ja 

allianssisopimusten välillä. 

Etuna IPT-mallien käytössä esiintyvät kumppanuus- ja allianssimallien tavoin 

yhteistoiminnan ja aikaisen osallistumisen kautta saavutettavat edut. Näitä ovat muun 

muassa parempi rakennettavuus ja suurempi innovaatioiden määrä, konfliktien ja 

ongelmatilanteiden ratkaiseminen, parempi aikataulun, kustannusten ja sidosryhmien 

hallittavuus sekä keskittyminen oppimiseen ja kehittymiseen jatkuvan parantamisen 

kautta. Osa IPT-mallien eduista voidaan saavuttaa myös perinteisten suoriteperusteisten 

urakkamuotojen kohdalla sovellettaessa IPT-malleille tyypillisiä toimintatapoja ja 

periaatteita ohjaavina ajattelumalleina kumppanuusmallien tavoin (Lahdenperä 2012). 

Eräänä rajoitteena IPT-mallien kohdalla on nähty kokemusten ja yhteisten käytäntöjen 

puuttuminen niiden soveltamisesta pieniin ja keskisuuriin projekteihin. Ongelmana on 

esiintynyt, ettei malleja uskalleta ja osata soveltaa kuin suurissa ja monimutkaisissa 

hankkeissa tai niihin liittyen hyödynnetään vain yksittäisiä työkaluja. (Aapaoja et al. 

2012, Tuokko 2014) Lisäksi haasteena IPT-malleissa kuten muissakin yhteistoimintaa 

painottavissa malleissa on hankkeeseen sitoutumisen ja luottamuksen rakentamisen 

epäonnistuminen. Jos kyseisiä tekijöitä ei saada luonnollisesti toimimaan, on niiden 

kehittäminen ja toimivan yhteistyön aikaansaaminen haastavaa.  

Projektiallianssit 

Nimitys allianssi kattaa useita erilaisia yhteistyömuotoja sisältäen niin pitkäkestoisia, 

strategisia suhteita kuin vain yhden projektin mittaisia yhteistoimintahankkeita. 

Projektiallianssilla kuvataan toimintaa, jossa tilaaja sekä yksi tai useampi 

palveluntuottaja muodostavat integroidun tiimin projektin suorittamiseksi, jakaen niin 

projektin riskit kuin siitä saatavat hyödyt. (Ross 2003.) Allianssin osapuolten valinnassa 

keskeisinä kriteereinä ovat osapuolten kyvykkyydet ja osaamiset määriteltyjen 

suorituskykykriteerien täyttämiseksi (Walker et al. 2002). Australiassa allianssimallin 

kohdalla valintakriteereinä toimivat yleensä vain laadulliset tekijät, mutta 

lainsäädännöllisistä tekijöistä johtuen hintaelementtiä ei ole kyetty sulkemaan täysin 

pois eurooppalaisissa allianssimallin sovelluksissa. Tähän tarkoitukseen on kehitetty 



 

 

44 

kilpailulliseksi yhden tavoitekustannuksen menettelyksi kutsuttu sovellutus puhtaasta 

laatuperusteisesta allianssista. Tyypillisesti hintaelementti esiintyy joko 

prosentuaalisena palkkiona hankkeen korvattavista kustannuksista tai vastaavasti 

hankkeen laajuuteen suhteutettuna kiinteänä palkkiona. (Lahdenperä 2009.) 

Projektiallianssissa yhteistoiminnallisuuden taustalla toimivat rakenteelliset ja 

yhteistoiminnalliset tyyppipiirteet. Rakenteellisilla tyyppipiirteillä tarkoitetaan yhteistä 

sopimusta, yhteistä organisaatiota sekä riskien jakamista osapuolten välillä. 

Rakenteelliset tyyppipiirteet ovat ehdottomina edellytyksinä allianssitoiminnassa, eikä 

toteutusmuotoa voida pitää projektiallianssina jonkin rakenteellisen tyyppipiirteen 

puuttuessa. Yhteistoiminnalliset tyyppipiirteet ovat niin ikään erittäin tärkeässä roolissa 

onnistuneen projektiallianssin saavuttamisessa. Kuitenkaan niitä ei abstraktin luonteensa 

vuoksi voida pitää samanlaisina selkeinä määrittelykriteereinä kuin rakenteellisia 

tyyppipiirteitä. Yhteistoiminnallisia tyyppipiirteitä ovat luottamus, sitoutuminen sekä 

yhteistyö. (Lahdenperä 2009.) Projektiallianssin onnistumisessa vaikuttavat myös niin 

sanotut allianssin menestystekijät, joihin myös rakenteelliset ja yhteistoiminnalliset 

tyyppipiirteet lukeutuvat. Keskeisinä menestystekijöinä tilaajan arvontuoton 

onnistumiseen vaikuttavat kuvassa 16 esitetyt osa-alueet: yhdessä muodostetut 

hankkeeseen liittyvät ratkaisut, integroitu ja yhteistyössä toimiva projektitiimi, 

kaupallinen malli sekä tavoitekustannus. Näiden rinnalla vaikuttavat allianssin keskeiset 

piirteet, joihin kuuluvat riskien ja mahdollisuuksien jakaminen, hankkeen parhaaksi –

ajattelu ja yksimielinen päätöksenteko, syyttelemättömyys, riidattomuus, läpinäkyvyys, 

luottamus sekä yhteinen hallintorakenne. (DTF 2010.) 
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Kuva 16. Allianssin menestystekijät (mukaillen DTF 2010). 

 

Allianssimallin kohdalla hankkeesta voidaan eritellä viisi eri vaihetta: strategiavaihe, 

muodostamisvaihe, kehitysvaihe, toteutusvaihe ja takuuvaihe. Strategiavaihe kattaa 

muun muassa hankkeen tarveselvitykseen ja toteutusmuodon valintaan liittyviä tehtäviä 

ja päätöksiä. Kun päätös allianssista on syntynyt, siirrytään muodostamisvaiheeseen, 

jossa tilaaja kilpailuttaa ja valitsee hankkeeseen osallistuvat toimijat. Valinta toteutetaan 

joko neuvottelumenettelyllä tai kilpailullisella neuvottelumenettelyllä johtuen 

kyvykkyyksien ja laadullisten tekijöiden merkityksestä allianssin onnistumisessa. 

Muodostamisvaiheen päätteeksi allianssiin osallistuvien tahojen kesken allekirjoitetaan 

kehitysvaiheen allianssisopimus. Kehitysvaiheessa allianssin osapuolet muodostavat 

yhdessä integroidun organisaation, jonka toimesta määritellään muun muassa hankkeen 

lopulliset tavoitteet ja laajuus, avaintulosalueet, tavoitekustannus sekä aikataulu. Näiden 

määrittelyjen pohjalta koostetaan hankesuunnitelma, joka sisältää esimerkiksi 

toteutusvaiheen tavoitteet ja suunnitelman hankkeen toteuttamisesta. Tilaajan ollessa 

tyytyväinen hankesuunnitelmaan ja kehitysvaiheen tuloksiin, allekirjoitetaan 

toteutusvaiheen allianssisopimus. Toteutusvaiheessa keskeisenä pyrkimyksenä on 

hankesuunnitelman sisällön toteuttaminen määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Tämä 
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kattaa niin suunnittelu- kuin rakentamistehtävien toteuttamista sekä jatkuvaa 

yhteistoiminnallista ongelmanratkaisu- ja kehitystoimintaa allianssin osapuolten 

toimesta.  Hankkeen rakennustöiden valmistumista ja käyttöönottoa seuraa takuuvaihe, 

jonka aikana esiintyvistä ongelmista ja ylläpidosta allianssi vastaa sovitun takuuajan 

puitteissa. (Ross 2009, DTF 2010, Yli-Villamo & Petäjäniemi 2013) 

Allianssin kaupallinen malli koostuu kolmesta osa-alueesta: korvattavat kustannukset, 

palkkio ja kannustinjärjestelmä. Korvattavat kustannukset kattavat hankkeen suorat 

kustannukset sekä hankkeeseen liittyvät yleiskustannukset. Korvattavien kustannusten 

tasoa voidaan pitää niin sanottuna ”nollakatteellisena tasona”, joka kattaa vain 

hankkeeseen kohdistettavat kustannukset ilman voittoa. Kaupallisen mallin palkkio-

osuus koostuu yrityksen yleiskuluista sekä niin sanotusta normaalista katteesta, mikä 

hankkeeseen liittyvälle toiminnalle on asetettu. Allianssimallin kaupallisessa mallissa 

tämän osuuden saaminen ei kuitenkaan ole täysin varmaa, vaan se määräytyy 

hankkeessa onnistumisen kautta kannustinjärjestelmän perusteella. Kolmantena osa-

alueena kannustinjärjestelmä mahdollistaa hankkeesta saatavan palkkion kasvamisen 

normaalia ”palkkiotasoa” korkeammalle. Toisaalta tavoitteissa epäonnistuminen johtaa 

palkkion pienenemiseen. Mahdollisesti saatava bonus tai sanktio johdetaan yhdessä 

sovittujen osuuksien suhteessa kehitysvaiheessa määritetyn tavoitekustannuksen 

alittumisesta tai ylittymisestä. Bonuksen tai sanktion arvoon vaikuttaa 

tavoitekustannuksen alittumisen lisäksi hankkeelle määritetyissä avaintulosalueissa 

onnistuminen tai epäonnistuminen. (Ross 2003, DTF 2010, PCI 2011.) 

Allianssin osapuolten aikainen integraatio ja yhteistyö luovat edellytykset nopeammalle 

hankkeen läpiviennille ja mahdollisen innovaatiopotentiaalin optimaaliselle 

hyödyntämiselle (Ross 2003, Lahdenperä 2009, Walker et al. 2013). Esiin nousevat 

ideat ja innovaatiot voivat tuoda sovellettavia kehitysideoita myös allianssin osapuolten 

muihin hankkeisiin, kehittää kyseisten yritysten toimintaa sekä tukea jopa koko 

rakennusalan kehittymistä (Lahdenperä 2009, Bilbo et al. 2015). Osapuolten integrointi 

ja yhteinen päätöksenteko nopeuttavat myös päätöksentekoprosessia ja parantavat 

kommunikointia hankkeeseen osallistuvien tahojen välillä. Yhteistyössä toimiminen 

tukee niin ikään tiedonvaihtoa, oppimista ja henkilöstön kehittymistä. (Walker et al. 

2000, Ross 2003, Tuokko 2014.) Yhteinen pyrkimys tavoitekustannuksen alittamiseen 
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kannustinmallin kautta ja osapuolten aikainen integrointi luovat edellytykset 

kustannussäästöjen saavuttamiseen. Lisäksi läpinäkyvyys sekä kustannusten jatkuva ja 

ajantasainen seuranta mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedon saamisen hankkeen 

etenemisestä. (Lahdenperä 2009.) Allianssimallin motivoiva, insentiivejä sisältävä, 

kaupallinen malli kannustaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja hankkeen 

parhaaksi toimimiseen (Ross 2003).  Lisäksi malli tarjoaa joustavuutta ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeen laajuuteen vielä kehitys- ja toteutusvaiheen aikana 

(Lahdenperä 2009). 

Allianssimallin keskeisinä haasteina ovat muiden yhteistoimintaa painottavien mallien 

tavoin esteet toimivan yhteistyön ja luottamuksen rakentumisessa tai jopa yhteistyön 

täydellinen epäonnistuminen (Ross 2003). Tämän välttämiseksi jatkuva osallistuminen 

ja sitoutuminen toimintaan on tärkeää. Se kuitenkin vaatii resursseja ja aitoa 

kiinnostusta hankkeeseen niin päivittäiseen toimintaan osallistuvilta kuin ylemmän 

johdon taholta. (Ross 2003, Lahdenperä 2009.) Yhteisen ajan löytäminen ja 

päätöksenteko voivat asettaa haasteita ja varsinkin liian vähäisten resurssien kohdalla 

ajan varaaminen muiden töiden kustannuksella voi heikentää yhteistyöhalukkuutta ja 

kiinnostusta hankkeeseen (Bilbo et al. 2015). Lisäksi tarvittavan kulttuurillisen 

muutoksen tekemiseksi ja uuden mallin sisäistämiseksi voidaan joutua hyödyntämään 

tilanteesta riippuen hyvin paljon erilaista valmennusta ja fasilitointia, mikä lisää 

hankkeen kustannuksia ja osallistuvien tahojen määrää (Ross 2003). 

Keskeisenä tekijänä allianssimallilla toteutettavan hankkeen onnistumisessa on 

kyvykkäiden ja hankkeesta aidosti kiinnostuneiden palveluntuottajien valinta. Tähän 

liittyen haasteita voi syntyä niin kyvykkyyden testauksen kuin muiden laadullisten 

tekijöiden arvioinnin osalta. Kyvykkyyden ja laadullisten referenssien arvioinnissa 

palveluntuottajat voivat hyödyntää osaavinta ja kokeneinta henkilöstöään, mutta 

muuttaa hankkeeseen osallistuvan ryhmän kokoonpanoa valinnan suorittamisen jälkeen. 

(Lahdenperä 2009.) Tätä on yritetty rajoittaa esimerkiksi vaatimalla avainhenkilöiden ja 

näiden varahenkilöiden sitovaa määrittämistä jo hankintavaiheen aikana. Kyseinen 

varotoimi voi kuitenkin vähentää halukkaiden tarjoajien määrää ja vaikeuttaa 

luottamuksen rakentamista osapuolten välillä. Toisena mahdollisena ongelmakohtana on 

hankkeen toteutusvaiheen ja käyttöönoton jälkeinen takuuvaihe, jolloin allianssiin 
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osallistuvat tahot palaavat lähes täysipäiväisesti omiin alkuperäisiin organisaatioihinsa. 

Jatkuvan kanssakäymisen ja yhteistyön loputtua esiin nousevista ongelmista ja 

takuuvelvoitteista suoriutuminen ei välttämättä onnistu tavoitellulla tasolla ilman 

haasteita. (Lahdenperä 2009.) 

Allianssimalli soveltuu käytettäväksi erityisesti paljon epävarmuustekijöitä sisältävissä 

hankkeissa, joissa lopullinen laajuus ja riskitekijät ovat vaikeasti määriteltävissä vielä 

palveluntuottajia kilpailutettaessa (Lahdenperä 2009, DTF 2014). Allianssimallin 

vaatiessa runsaasti osallistumista ja resursseja tilaajan osalta, tulee mallilla saavutettavat 

hyödyt nähdä sen kuormittavuutta suurempina. Varsinkin allianssimallin ajallisesti 

pitkäkestoinen ja paljon resursseja vaativa muodostamisvaihe voi pienemmissä ja 

suhteellisen suoraviivaisissa hankkeissa vaikuttaa hyvin vahvasti koko hankkeen 

kestoon sekä sen kokonaiskustannuksiin. Näin ollen kyseistä mallia käytetään yleensä 

hankkeissa, joissa tilaajan aktiivisen osallistumisen tai yhteistyön ja riskien jakamisen 

kautta uskotaan saavutettavan selviä etuja perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna. 

(DTF 2014) 

Suomessa käytettävät allianssimallit noudattavat pitkälti Australiasta lähtöisin olevan 

”puhtaan allianssin” (Ross 2003) periaatteita liittyen muun muassa sopimusrakenteeseen 

ja sopimusten sisältöihin, kaupalliseen malliin, läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. 

Kuitenkin IPT-malleille tyypillinen Lean-ajattelu ja erilaiset työkalut ja menetelmät, 

kuten Big Room, Last Planner sekä tietomallintaminen (BIM) ovat vahvasti käytössä 

allianssimallien suomalaisissa sovelluksissa. Tämä pienentää allianssimallin ja IPT-

mallien välisiä eroja ja tuo Lean -rakentamisen hyötyjä allianssihankkeisiin. 

Vaikka IPT- ja allianssimalleja pidetään usein huonosti sopivina pieniin ja keskisuuriin 

hankkeisiin, on Suomessa käytettyjen sovellusten kohdalla malleja sovellettu yhä 

pienemmissä hankkeissa. Kuvassa 17 on esitetty Suomessa ennen vuoden 2015 

lokakuuta allianssimallilla käynnistetyt hankkeet. Hankkeiden laajuuden kuvaamiseen 

on käytetty arvioituja tavoitekustannuksia tai vaihtoehtoisesti sen puuttuessa tilaajan 

esittämää kustannusarviota. Kuvasta voidaan havaita, että yli puolet käynnistetyistä 

hankkeista ovat olleet laajuudeltaan alle 25 M€, näistä pienimpänä Pakilan alueurakka 6 

M€. Näistä tuloksista huolimatta allianssi- ja IPT-malleja ei voida sellaisinaan nähdä 
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kustannusten ja aikataulullisten tekijöiden osalta kannattavimpina vaihtoehtoina tätä 

pienempiin hankkeisiin, varsinkaan rutiininomaisten uudisrakennuskohteiden kohdalla.  

 

Kuva 17. Suomessa käynnistetyt allianssihankkeet ennen vuoden 2015 lokakuuta. 

 

Yhteenveto urakkamuodoista 

Selvästi erillisiksi urakkamuodoiksi jaoteltavat pääurakkamuodot, ST-mallit sekä 

projektinjohtomallit esiintyvät Suomessa toisistaan eroavina kokonaisuuksina, joiden 

ominaisuuksia ja sisältöä on kuvattu useissa kotimaisissa julkaisuissa. Kyseisten mallien 

käytön tueksi on laadittu vakioidut sopimuspohjat ja RT-ohjeet, jotka yhtenäistävät 

toteutusmuotojen sisältöä ja helpottavat hankinnan läpivientiä. Elinkaarimallien ja 

varsinkaan kumppanuus- IPT- ja allianssimallien kohdalla mallien sisällöt ja niiden 

keskinäiset erot eivät ole yhtä selvästi määriteltyjä.  Kyseisiä malleja ei ole käytetty 

yhtä paljon kuin edellä mainittuja perinteisiä urakkamuotoja, eikä kumppanuus, IPT- tai 

allianssimallien osalta ole laadittu vakioituja sopimuspohjia, jotka yhtenäistäisivät 

käytettäviä menettelyjä. Allianssimallin kohdalla vakioitua RT-korttia kuitenkin 

valmistellaan. 
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Elinkaarimallit tarkoittavat pitkäkestoisia sopimuksia, joissa yksityinen yritys vastaa 

kokonaisuuden sisällön toteuttamisesta sopimuksen mukaisesti. Tästä johtuen 

elinkaarimalleista voidaan muodostaa huomattavasti erilaisia variaatioita liittyen 

esimerkiksi rahoituksen järjestämiseen tai ylläpidon sisältöön. Kumppanuusmallien, 

IPT-mallien ja allianssimallien kohdalla yhtäläisyyksiä on hyvin paljon, jolloin niiden 

sovellutukset voivat olla käytännössä erittäin samanlaisia. IPT-mallien ja 

allianssimallien keskeisinä eroina ovat esimerkiksi kaupallista mallia tai 

sopimusrakennetta koskevat erot. Sopimuksiin liittyvät tekijät erottavat myös 

kumppanuusmallit kahdesta edellä mainitusta, kumppanuusmallien pohjautuessa 

perinteisiin YSE- ja KSE-ehtoihin. Kansainvälisesti jopa suurimpana erona IPT- ja 

allianssimallin välillä pidetään Lean-filosofian ja siihen liittyvien työkalujen sekä 

tietomallintamisen laaja-alaista ja keskeistä soveltamista IPT-malleissa. Kuitenkin 

kyseiset erovaisuudet pätevät huonosti suomalaisissa mallien sovellutuksissa. Lähes 

kaikissa allianssimallilla käynnistetyissä hankkeissa pyritään hyödyntämään kyseisiä 

tekijöitä tasavertaisesti IPT-mallien tavoin. Johtuen yhtäläisyyksistä kyseisten mallien 

välillä, on myöhemmin diplomityön luvussa 3.3 kuvatussa kyselytutkimuksessa 

käsitelty pelkästään allianssimallia.  

Vaikka perinteiset pääurakkamuodot, ST-mallit ja projektinjohtomallit ovat sisällöiltään 

esitetty suhteellisen selkeästi, voidaan mallien sisällä aikaansaada hyvinkin erilaisia 

kombinaatioita eri maksuperusteiden, hankintamenettelyjen ja kannustinmallien 

käytöllä. Tässä tutkimuksessa kyseisistä tekijöistä muodostuvia eroja ei ole tarkemmin 

lähdetty vertailemaan johtuen erilaisten vaihtoehtojen huomattavasta määrästä. 

Toteutusmuotojen keskinäisten erojen hahmottamiseksi niihin liittyvät kirjallisuudesta 

tunnistetut edut ja heikkoudet on koostettu liitteisiin 1 ja 2. Tässä tarkastelussa 

maksuperusteina on mielletty tarkasteltaville toteutusmuodoille tyypillisimmät 

vaihtoehdot. Laadittu yhteenveto luo pohjaa toteutusmuotojen vertailuun ja kuvaa 

yleisellä tasolla niiden keskeisiä eroavaisuuksia. Kumppanuus- ja IPT-malleja ei ole 

erikseen nostettu tarkasteluun johtuen edellä mainituista syistä: kumppanuusmallit 

muodostetaan jonkin muun urakkamuodon yhteyteen ja IPT-mallien ja allianssimallin 

väliset erot suomalaisissa sovellutuksissa jäävät pieniksi. 
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Lähdekirjallisuudesta kerättyjen etujen ja heikkouksien kautta liitteeseen 2 on koostettu 

keskeisiä eroja toteutusmuotojen välillä. Kyseisen listauksen on tarkoitus 

havainnollistaa selvästi tunnistettavissa olevia tekijöitä toteutusmuotojen vertailuun. 

Tyypillisinä vertailukohtina ovat olleet aikataululliset ja kustannukselliset tekijät. 

Käytetty maksuperuste vaikuttaa vahvasti varsinkin kustannusten varmuuteen. Samoin 

hankintamenettelyn merkitys korostuu eri toteutusmuotojen tarjousprosessin 

kuormitettavuudessa. Aikataulullisissa tekijöissä toteutusmuodot erosivat niin 

aikataulun varmuuden kuin läpimenoajan nopeuden osalta. Erityisesti 

pääurakkamuodoilla läpimenoaika voi vaihdella huomattavasti suunnitelmien 

valmiusasteesta riippuen. Selkeitä eroaja toteutusmuotojen välillä havaittiin myös 

hankkeiden muutosjoustavuuden ja tilaajan vaikutusmahdollisuuksien kohdalla. 

Esimerkiksi ST- ja elinkaarimalleissa tilaajan vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin 

vähäiset niin suunnittelu- kuin rakennusvaiheessa. Toisaalta PJP:ssä, 

tavoitebudjetillisessa PJU:ssa ja allianssimallissa muutosjoustavuus on erinomainen 

koko projektin ajan. Näiden lisäksi eroja esiintyi muun muassa hankkeen laajuuden, 

kompleksisuuden ja innovaatioiden, elinkaaritekijöiden sekä riskien jakautumisen 

osalta.  

2.1.2  Maksuperusteet 

Joidenkin toteutusmuotojen kohdalla tietyt maksuperusteet ovat vakiintuneet hyvin 

vahvasti käytettäviksi menettelytavoiksi. Kokonaisurakassa sovelletaan pitkälti 

kiinteähintaista maksuperustetta, kun puhdas allianssi käyttää aina insentiiveihin ja 

avoimeen kirjanpitoon pohjautuvaa laskutyön sovellusta, jota nimitetään allianssin 

kaupalliseksi malliksi. Kuitenkin erilaisia maksuperusteita hyödyntämällä voidaan 

muodostaa hyvinkin erilaisia kombinaatioita eri toteutusmuodoista. Esimerkiksi 

käytettäessä toteutusmuotona projektinjohtourakkaa tavoitebudjetilla, johon on lisätty 

yhteistyötä ja tilaajan tavoitteita tukeva kannustinmalli, kyetään hyvin pitkälti 

saavuttamaan allianssin ja IPT-mallien kaltaiset puitteet yhteistoiminnalle. 

Maksuperusteet voidaan yleisellä tasolla jakaa suoriteperusteiseen kokonais- ja 

yksikköhintaurakkaan sekä kustannusperusteiseen laskutyö- ja tavoitehintaurakkaan. 

Nämä maksuperusteet eroavat toisistaan esimerkiksi hinta- ja määräriskien 
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jakautumisen suhteen kuvan 18 esittämällä tavalla. Kyseisiä maksuperusteita voidaan 

myös yhdistellä ja soveltaa, jolloin saavutetaan erilaisia variaatioita. Esimerkiksi 

allianssin tai elinkaarimallin kaupalliset maksuperustemallit eivät suoraan vastaa mitään 

edellisistä neljästä vaihtoehdosta.  

 

Kuva 18. Maksuperusteiden ja niihin liittyvien riskien jakautuminen (mukaillen 

Peltonen & Kiiras 1998). 

 

Käytettäessä kokonaishintaurakkaa, muodostaa palveluntuottaja arvion kiinteästä 

kokonaishinnasta, joka kattaa kaikki kyseiseen suorituskokonaisuuteen liittyvät kulut 

sekä palveluntuottajan palkkion. Riskien realisoitumisesta aiheutuneista kustannuksista 

vastaa palveluntuottaja. Näin ollen palveluntuottajan tulee arvioida mahdolliset riskit ja 

epävarmuustekijät tarkasti ja huomioida nämä kokonaishintaa määrittäessään. Itse 

suorituskokonaisuuden laajuuteen vaikuttavat lisä- ja muutostyöt korvataan 

sopimusasiakirjoissa esitetyllä tavalla esimerkiksi muutos- ja lisätöiden 

yksikköhintaluettelon perusteella. (Kankainen & Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 

1998.) Tilaajan näkökulmasta kiinteä kokonaishinta mahdollistaa hankkeen 

kokonaiskustannusten tarkan määrittämisen jo aikaisessa vaiheessa. Mahdolliset 

hankkeen laajuuteen liittyvät muutokset voivat kasvattaa kokonaiskustannuksia. 

Kokonaishinnan maksaminen suoritetaan yleensä vaiheittain työn edistymisen mukaan 

(Kankainen & Junnonen 2001). Haasteeksi kokonaishinnan käyttämisessä voivat 

muodostua tilaajan ja urakoitsijan tavoitteiden väliset ristiriidat. Urakoitsijan vastatessa 
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hankkeen toteutuksessa syntyvistä kustannuksista, voi pyrkimys kustannusten 

optimoimiseen laadusta tinkimällä nousta ongelmaksi. Lisäksi kilpailun ollessa vähäistä 

urakoiden hinnat voivat nousta korkeiksi. (Merenkulkulaitos 2009.) 

Yksikköhintaurakan kohdalla palveluntuottaja laatii tarjouksen kiinteistä 

yksikköhinnoista sovituille yksiköihin jaetuille suorituksille. Palveluntuottajan 

antamassa tarjouksessa ilmenee alustava arvio suoritusten määrästä ja töiden 

laajuudesta. Kyseiset arviot eivät ole sitovia, jolloin suoritusten määrään liittyvät riskit 

kantaa tilaaja. Hankkeen lopulliset kustannukset muodostuvat todellisten työsuoritteiden 

määrän mukaan. (Kankainen & Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 1998.)  Riskien 

jakautumisen suhteen yksikköhintoja käytettäessä tilaaja vastaa määräriskeistä ja 

urakoitsija hintariskeistä. Yksikköhintaurakkaa on hyödynnetty esimerkiksi 

maanrakennustöiden maksuperusteena johtuen epävarmuudesta lopullisista 

suoritemääristä. Kyseinen maksuperuste nähdään kokonaishintaa joustavampana ja lisä- 

ja muutostöihin liittyvät hinnat muodostuvat kilpailun kautta, eivätkä erillisistä 

yksikköhintaluetteloista. (Peltonen & Kiiras 1998, Merenkulkulaitos 2009.) 

Laskutyöurakassa suorituskokonaisuuden hinnoittelu perustuu muodostuneisiin 

todellisiin kustannuksiin, jotka tilaaja maksaa urakoitsijalle niistä esitettyjen laskujen 

perusteella. Tätä urakoitsijalle maksettavaa summaa kutsutaan laskutyösummaksi, joka 

kattaa edellä mainittujen tositteisiin perustuvien laskutyökustannusten lisäksi kiinteät 

kustannuskorvaukset sekä urakoitsijan palkkion. Kiinteät kustannuskorvaukset 

sisältävät hankkeen töihin liittyviä välittömiä kustannuksia, joiden korvaamiseen on 

sovittu kiinteät hinnat. Palkkio voi perustua joko kustannuksiin lisättävään 

prosentuaaliseen lisäosuuteen tai vaihtoehtoisesti kiinteään summaan. Riskit puhtaan 

laskutyöurakan kohdalla keskittyvät täysin tilaajalle. Todelliset kustannukset selviävät 

yksikköhintaurakan tavoin vasta hankkeen lopuksi. (RT 80244 1991, Kankainen & 

Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 1998.) Projektinjohtomallien kohdalla usein 

käytettävää laskutyön sovellusta kutsutaan tavoitebudjetiksi. Tavoitebudjetti viittaa PJ-

toteuttajan laatimaan kustannusarvioon ja hankintapakettijakoon perustuvaan 

tavoitebudjettiin, jota seurataan aktiivisesti koko hankkeen toteutuksen ajan. Tilaaja 

maksaa PJ-toteuttajalle laskutyön mukaisesti toteutuneista kustannuksista ja 

mahdollisesti myös tavoitepalkkion sovitulla tavoin. Tavoitepalkkio toimii 
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kannustimena projektin tavoitteiden saavuttamiseen ja motivoi PJ-urakoitsijaa 

aktiivisesti tarkastelemaan erilaisia vaihtoehtoja ja löytämään edullisempia sekä tilaajan 

tavoitteita paremmin täyttäviä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Tavoitepalkkion 

määräytymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi laatutavoitteiden saavuttaminen, määräajassa 

valmistuminen ja tavoitebudjetin alittuminen. (RT 16-10906 2007, RT 80327 2007.) 

Tavoitehintaurakka voidaan nähdä kokonaishintaurakan ja laskutyöurakan piirteitä 

yhdistelevänä menetelmänä. Se toimii pitkälti laskutyöurakan tavoin kustannusten 

laskemisen perustuessa suorituskokonaisuuden todellisiin laskutettaviin kustannuksiin, 

jotka tilaaja maksaa. Palveluntuottajan kate voi niin ikään perustua prosentuaaliseen 

osuuteen tai kiinteään palkkiosummaan. Tavoitehintaurakassa suorituskokonaisuudelle 

on määritetty tavoitehinta, jonka alittumisesta palveluntuottajalle maksetaan erillinen 

tavoitehintapalkkio normaalin katteen lisäksi. Tavoitehinnan ylittyessä palveluntuottaja 

vastaa ylimenevistä kustannuksista tilaajan kanssa sovitun suhteen mukaisesti. 

Tavoitehinnan lisäksi tavoitehintaurakassa voidaan asettaa kattohinta, jonka jälkeen 

kaikista ylimenevistä kustannuksista vastaa kokonaishintaurakan tapaan 

palveluntuottaja. Vaikka tavoitehintaurakka tarjoaa laskutyötä turvallisemman 

vaihtoehdon tilaajalle, voi sen käyttöä rajoittavaksi tekijäksi muodostua 

suorituskokonaisuuden laajuuden suhteellisen tarkka määrittäminen jo aikaisessa 

vaiheessa. (Kankainen & Junnonen 2001, Peltonen & Kiiras 1998.) Tilaajalle 

vähemmän riskejä sisältävän vaihtoehdon lisäksi tavoitehintaurakan avulla pystytään 

yhdistämään tilaajan ja palveluntuottajien intressit hankkeen kustannustehokkaaseen 

toteuttamiseen (Merenkulkulaitos 2009). 

2.1.3 Hankintamenettelyt 

Tyypillisimpiä hankintamenettelyjä ovat avoin menettely, rajoitettu menettely, 

neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely. Näiden lisäksi käytettäviä 

menettelyjä ovat puitejärjestelyt sekä suorahankinnat. Kuitenkaan julkisten hankintojen 

kohdalla suorahankintoja ei kiinteistö- ja rakennushankkeiden palveluntuottajien 

valinnassa voida käyttää ilman erillistä, ennalta todettavaa syytä. (Julkisten hankintojen 

neuvontayksikkö 2012.)  
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Avoin menettely perustuu nimensä mukaan avoimeen kilpailuun halukkaiden 

toimijoiden kesken. Tarjousten tulee täyttää tilaajan asettamat minimivaatimukset. 

Lopullinen valinta voi pohjautua puhtaasti halvimpaan hintaan tai vaihtoehtoisesti 

kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. (Artto et al. 2011.) Suomen kontekstissa avoin 

menettely julkisten hankintojen osalta suoritetaan HILMA-järjestelmässä, minne tilaaja 

julkaisee hankintailmoituksen. Ilmoituksen perusteella halukkaat toimijat voivat tehdä 

tarjouksen hankkeeseen osallistumisesta. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 

Avointa menettelyä voidaan hyödyntää kaikissa julkisissa rakennushankinnoissa ja sillä 

saavutettavina etuina nähdään menettelyn nopeus, hallinnollisten tehtävien vähäisyys 

sekä kilpailukykyisen hinnan saaminen. Ongelmaksi voi muodostua liian suuri 

tarjousten määrä, sillä tilaaja ei voi rajoittaa tarjoajien määrää tai kieltäytyä 

vastaanottamasta tarjousta. Tilaajan on lainmukaisesti tutustuttava kaikkiin tarjouksiin 

ja vertailtava kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä tarjouksia keskenään tasapuolisesti. 

(Pohjonen 2007.) 

Rajoitetussa menettelyssä tarjouskilpailu toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 

sisältää tilaajan toimesta tapahtuvan toimijoiden kartoituksen, jonka lopputuloksena 

muodostetaan lista luotettavista ja hankkeeseen mahdollisesti sopivista toimijoista. 

Julkisella sektorilla tämä tapahtuu avoimen menettelyn tavoin HILMA-järjestelmässä. 

Tilaaja laatii hankintailmoituksen, jonka perusteella toimittajat lähettävät pyynnön 

saada osallistua tarjouskilpailuun. Hankintailmoitus sisältää vähimmäisvaatimukset 

ja/tai valintaperusteet, jotka toimivat perusteena toimijoiden valitsemiseen 

tarjouskilpailun toiseen vaiheeseen. Vähimmäisvaatimukset toimivat ehdottomina 

edellytyksinä tarjouskilpailuun pääsemiseen ja valintaperusteiden avulla verrataan 

vähimmäisvaatimukset täyttäviä tarjoajia toisiinsa. Rajoitetun menettelyn toinen osa 

sisältää tarjouspyynnön lähettämisen valituille toimijoille, mikä kattaa 

yksityiskohtaisten ja virallisten tarjousten laatimisen. Julkisten hankintojen osalta 

tarjouskilpailuun hyväksyttävien toimijoiden valinnan tulee perustua 

hankintailmoituksessa esitettyihin vähimmäisvaatimuksiin ja valintaperusteisiin.  

Lopullinen valinta voi avoimen kilpailun tavoin pohjautua niin puhtaaseen 

hintakilpailuun kuin parhaaseen kokonaistaloudellisuuteen. (Artto et al. 2011, Julkisten 

hankintojen neuvontayksikkö 2012, Pohjonen 2007, Pekkala & Pohjonen 2010.) 

Rajoitetun menettelyn avulla voidaan estää avoimen menettelyn mahdollinen ongelma 
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liian suuresta tarjousten määrästä. Rajoitettu menettely on kuitenkin avointa menettelyä 

pitkäkestoisempi prosessi johtuen sen kaksivaiheisuudesta. (Pohjonen 2007.) 

Neuvottelumenettelyssä tilaaja julkaisee ilmoituksen hankinnasta, minkä perusteella 

halukkaat toimijat jättävät osallistumishakemuksensa. Näihin hakemuksiin pohjautuen 

tilaaja valitsee ehdokkaat, jotka pääsevät jatkamaan tarjouskilpailuun. Valinta perustuu 

rajoitetun menettelyn tavoin hankintailmoituksessa ilmoitettuihin 

vähimmäisvaatimuksiin ja valintaperusteisiin. Tarjouskilpailu sisältää neuvotteluja 

tarjoajien kanssa, joissa käsitellään esimerkiksi hankinnan sisältöä ja 

hankintasopimuksen ehtoja. Näiden suorittamisen jälkeen tarjoajat antavat tilaajalle 

lopulliset tarjoukset, joiden perusteella tilaaja tekee valinnan. Neuvottelumenettelyn 

mahdollistama keskustelu tilaajan ja tarjoajien välillä auttaa kehittämään hankinnan 

sisällön ja ehtojen toteuttamistapoja. Lisäksi neuvottelujen kautta saavutetaan parempi 

käsitys tarjoajista ja heidän kyvykkyyksistään, kuin mitä pelkkien dokumenttien 

välityksellä voidaan aikaansaada.  (Finlex 2007, Pohjonen 2007, Pekkala & Pohjonen 

2010) Edellä kuvatun kaltaisen yksivaiheisen neuvottelumenettelyn lisäksi voidaan 

tarvittaessa soveltaa kaksi- tai useampivaiheista neuvottelumenettelyä, jossa 

neuvotteluihin osallistuvien tarjoajien määrää karsitaan neuvottelujen edetessä. Tällaista 

menettelyä käytetään yleensä erittäin laajojen ja monimutkaisten hankkeiden kohdalla, 

pyrittäessä varmistumaan hyvin tarkasti valittavan palveluntuottajan tai -tuottajien 

sopivuudesta hankkeeseen. Kaksi- tai useampivaiheinen neuvottelumenettely on 

yksivaiheista kuormittavampi tilaajalle ja tarjoajaosapuolille niin rahallisten kuin 

ajallisten resurssien näkökulmasta. (Finlex 2007, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 

2012.) 

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tavallisen neuvottelumenettelyn tavoin tilaaja 

valitsee tarjoajien jättämien osallistumishakemusten avulla ehdokkaat, jotka jatkavat 

tarjouskilpailuun (Pohjonen 2007). Kilpailullista neuvottelumenettelyä käytetään 

yleensä monimutkaisissa hankinnoissa, joissa hankintalain 29 §:ä lainaten 

”hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakolta määrittämään hankinnan 

oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa 

toteuttamiseksi” (Finlex 2007). Pyrkimyksenä neuvotteluissa on pystyä määrittelemään 

yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto hankinnan toteuttamiseen, käyttäen 
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valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta. Erona neuvottelumenettelyyn 

nähden, kilpailu kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tapahtuu erilaisten 

ratkaisuvaihtoehtojen välillä, joiden avulla hanke voidaan toteuttaa. (Pohjonen 2007, 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012.) 

Hankintalain mukaan julkisissa hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää joko avointa tai 

rajoitettua menettelyä. Neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn 

käyttäminen edellyttää, että hankinta täyttää jonkin hankintalain 25 tai 29 §:issä 

esitetyistä ehdoista. Neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 

tarjouskilpailuun on otettava vähintään kolme ehdokasta, ellei soveltuvuusvaatimuksia 

täyttäviä ehdokkaita ole tätä vähemmän. Kaikkia ehdokkaita ja tarjoajia tulee kohdella 

tasapuolisesti. (Finlex 2007.) Uudessa 13.5.2015 julkaistussa hankintalakiehdotuksessa 

neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksia 

ehdotetaan selvästi laajennettavan (Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmä 

2015), mikä hyväksytyksi tullessaan voi vahvistaa kyseisten vaihtoehtojen käyttöä yhä 

erilaisemmissa hankkeissa. 

Viimeisenä puitejärjestelyt eroavat selvästi muista tarkastelluista hankintamenettelyistä. 

Kyseessä on yhden tai useamman toimijan kanssa muodostettavasta, yleensä 

pitkäkestoisesta sopimuksesta, joka mahdollistaa varautumisen tulevaisuudessa 

tapahtuviin hankintoihin. Puitejärjestelyn kohdalla toimijoita ei välttämättä valita 

yksittäisen hankkeen kilpailutuksen yhteydessä, vaan puitejärjestelyyn pääsemisestä 

voidaan järjestää erillinen kilpailu ennen itse hankintojen aloittamista. Kilpailutus 

tapahtuu jonkin edellä mainitun hankintamenettelyn avulla. Jos puitejärjestelyyn 

valitaan vain yksi toimija, suoritetaan hankinnat järjestelyn ehdoissa sovitulla tavalla. 

Useamman toimijan tilanteessa käytettävät menettelytavat riippuvat puitejärjestelyssä 

sovituista ehdoista. Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, voi tilaaja järjestää yksittäisten 

hankintojen osalta niin sanotun minikilpailutuksen puitejärjestelyyn osallistuvien 

toimijoiden kesken. Minikilpailutus voidaan toteuttaa suhteellisen vapaasti pohjautuen 

joko samoihin kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteihin kuin tarjoajia 

valittaessa puitejärjestelyyn, tai vaihtoehtoisesti vertailuperusteet voivat olla hyvinkin 

erilaiset. (Pohjonen 2007, Pekkala & Pohjonen 2010, Julkisten hankintojen 

neuvontayksikkö 2012.) 
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2.2 Toteutusmuodon valinta 

Mortledgen et al. (2013) mukaan toteutusmuodon valintaprosessi koostuu yleisellä 

tasolla ilmaistuna kahdesta osa-alueesta: analyysistä ja valinnasta. Analyysivaihe 

käsittää hankkeeseen liittyvien lähtötietojen keräämisen sisältäen hankkeen tavoitteiden 

priorisoinnin ja tilaajan kannanoton riskien jakamiseen tai ulkoistamiseen. Valintavaihe 

keskittyy itse toteutusmuodon valintaan kattaen mahdollisten vaihtoehtojen 

kartoituksen, niiden vertailun ja hankkeeseen sopivimman toteutusmuodon valinnan. 

Samoin RICS (2000) nostaa asiakkaan tavoitteiden ja vaatimusten arvioinnin tärkeään 

rooliin toteutusmuodon valinnassa. Tavoitteet priorisoidaan ja niiden täyttämiseksi 

pyritään löytämään mahdollisimman suorituskykyinen ratkaisu.  

Toteutusmuodon valinta tulee nähdä osana laajempaa hankintaprosessia. Mortledge et 

al. (2013) listaavat hankintaprosessin peruskomponenteiksi seitsemän tekijää, jotka 

jokaisen hankintaprosessin tulisi sisältää: 

1. Funktionaalinen tavoiteanalyysi, jossa kartoitetaan tilaajan tavoitteet hankkeelle 

2. Yleisen hankintastrategian valitseminen ja kehittäminen  

3. Sopivimman kysynnän ja tarjonnan välisen suhderatkaisun analysointi (Perinteiset 

roolit toimittaja/tilaaja vai yhteistoiminnallinen ratkaisu) 

4. Yksityiskohtainen toteutusmuodon valinnan suunnittelu ja toteuttaminen  

5. Sopimussuhteiden formalisointi mahdollisimman soveliaalla tavalla 

6. Sopivimman toimitusketjun valinta 

7. Implementointi 

Kuten Mortledgen et al. (2013) kokoamasta listauksesta havaitaan, toteutusmuodon 

valinta on strateginen päätös johtuen sen keskeisestä vaikutuksesta hankkeen 

läpivientiin, siihen liittyvään resurssien käyttöön sekä yrityksen strategian 

toteutumiseen. Toteutusmuotoa ei näin ollen tulisi valita ilman sen perustumista 

yrityksen strategisiin tavoitteisiin. (Kaleva & Leiwo 2006.) Strategisina tavoitteina 

voidaan pitää esimerkiksi laaja-alaista innovatiivisuuden ja yhteistyön kehittämistä 

tilaajan hankkeissa, tai vastaavasti pyrkimystä loppukäyttäjän vaatimusten 

korkeatasoisempaan huomioimiseen. 



 

 

59 

Toteutusmuodon valinnassa on huomioitava, että yksittäisen projektin kohdalla tietyn 

toteutusmuodon kautta voidaan saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Kuitenkaan 

yleisellä tasolla mikään toteutusmuoto ei ole sopivin jokaiseen projektiin. (Love et al. 

1998.) Tilaajalle uusien toteutusmuotojen kohdalla piilee riski hankkeen 

epäonnistumisesta verrattuna jo tasaisen varmoja tuloksia esittäneisiin perinteisiin 

toteutusmuotoihin. Loven et al. (2008b) tutkimuksesta käy ilmi, että varsinkin pitkään 

alalla olleet toimijat suosivat toteutusmuotoja, joihin he ovat perehtyneet ja havainneet 

toimiviksi omissa projekteissaan. Sama havainto esiintyy myös Mortledgen et al. (2013) 

julkaisussa, jossa todetaan kokeneiden tilaajien kohdalla toteutusmuodon valinnan 

ohjautuvan joko kokemusten tai riskien ja tavoitteiden priorisoinnin perusteella.  

Love et al. (2008b) tiivistävät hyvin artikkelissaan toteutusmuodon valinnan keskeisiksi 

ongelmiksi hankkeiden erilaisuuden sekä tilaajien tarpeiden jatkuvan muutoksen. Tästä 

syystä valintamallin tulisi lähestyä ongelmaa tarpeeksi laajalla skaalalla tai 

vaihtoehtoisesti luoda useita spesifejä ratkaisuja vastaamaan edellä mainittuun 

haasteeseen. Toteutusmuodon valintaa hankaloittaa hankkeiden erilaisuuden ja tilaajan 

vaihtuvien tarpeiden lisäksi valinnan sijoittuminen hankkeen alkuvaiheeseen. Tiedot 

ovat usein puutteellisia ja hanke sisältää paljon epävarmuustekijöitä, joita ei kyetä 

selkeästi määrittämään. Toteutusmuodon valinnassa tulisi ymmärtää erilaiset 

vuorovaikutussuhteet projektien tavoitteiden sekä eri projektien välillä. Tarkasteltavien 

tekijöiden välillä voi syntyä ristiriitoja, jotka tulee huomioida valintaa tehtäessä. Lisäksi 

moniprojektiympäristössä toimittaessa eri hankkeiden väliset vuorovaikutussuhteet 

voivat vaikuttaa sopivimman toteutusmuodon löytämiseen yksittäisen hankkeen tasolla. 

(Ibbs & Chih 2011.)  

Esitellyt haasteet esiintyvät selvästi jo olemassa olevissa malleissa, joista suuri osa on 

tarkastellut toteutusmuodon valintaa liian kapeasta näkökulmasta jättäen keskeisiä 

valintakriteerejä huomioimatta (Alhazmi & McCaffer 2000, Ibbs & Chih 2011). 

Toisaalta esimerkiksi Alhazmin ja McCafferin (2000) mallia on kritisoitu myös liian 

suuresta valintakriteerien ja vaiheiden määrästä, mikä tekee menetelmän käyttämisestä 

aikaa vievää ja voi aiheuttaa ristiriitaisuuksia tekijöiden välillä (Chan 2007). Muita 

olemassa olevien mallien heikkouksia ovat muun muassa vain muutamien 

toteutusmuotojen huomiointi vertailussa, heikko käyttäjäystävällisyys ja vaatimukset 
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matemaattisesta osaamisesta. (Alhazmi & McCaffer 2000, Love et al. 2008b, Touran et 

al. 2011.) 

2.2.1 Projektikohtaiset valintakriteerit 

Projektikohtaisia valintakriteerejä on tutkittu laajalti ja niiden perusteella on laadittu 

useita malleja toteutusmuodon valintaan. Tarkasteltaessa toteutusmuotojen valintaa 

yksittäisen projektin tasolla, on varsinkin 1980- ja 1990-luvun aikana tehdyissä 

tutkimuksissa johtavaksi näkökannaksi muodostunut kriteerien perustaminen 

asiakasvaatimuksiin ja projektin ominaisuuksiin. (Nahapiet & Nahapiet 1985, Ng et al. 

2002a.)  

1980-luvun alussa Bennett ja Flanagan (1983) julkaisivat tutkimuksensa koskien 

keskeisiä asiakasvaatimuksia rakennusprojekteissa. Muutama vuosi myöhemmin 

NEDOn (1985) julkaisussa listattiin kahdeksan kriteeriä toteutusmuodon valintaan, joita 

useat tutkijat ovat myöhemmin hyödyntäneet pohjana pyrkiessään muodostamaan 

systematiikkaa toteutusmuodon valinnan ympärille. NEDOn (1985) kriteereiksi 

valikoituivat Bennettin ja Flanaganin (1983) tutkimuksen tavoin nopeus, joustavuus, 

monimutkaisuus, laatutaso, vastuiden jakaminen ja hintakilpailukyky. Näiden lisäksi 

merkittävinä tekijöinä nähtiin aikataulun ja kustannusten varmuus sekä riskien 

välttäminen. Valintamallin kulku pohjautui päätöksentekotaulukkoon, jossa 

tarkasteltavia toteutusmuotoja vertailtiin edellä mainittujen kriteerien avulla. Jokaiselle 

toteutusmuodolle annettiin kriteerikohtaiset pisteet ja näiden summana saatiin ehdotus 

toteutusmuodosta.  

NEDOn (1985) mallin julkaisemisen jälkeen kiinnostus toteutusmuodon valintaan lähti 

selvään kasvuun ja seuraavien viiden vuoden aikana esiteltiin jo useita hieman toisistaan 

eroavia näkemyksiä. Esimerkiksi Skitmore ja Marsden (1988) laajensivat NEDOn 

(1985) mallia kattamaan valintakriteerien painottamisen, mikä mahdollisti hankkeen 

yksilöllisten tavoitteiden tuomisen mukaan valintaan. Skitmoren ja Marsdenin (1988) 

mallia pohjanaan käyttivät Bennett ja Grice (1990), jotka toivat niin sanotut 

”hyötyfunktiot” mukaan monimuuttuja-analyysiin toteutusmuodon valinnassa. Edellä 

mainittujen ohella toteutusmuodon valinnan ongelmaa 1980- ja 1990-luvun aikana 

tarkastelivat muun muassa Singh (1990), Turner (1997) ja Love et al. (1998). Kuten 
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taulukosta 1 voidaan havaita, yhteisenä piirteenä kyseisten julkaisujen kohdalla esiintyi 

lähes yhtäläisten 8-9 valintakriteerin käyttäminen. 

Ng et al. (2002a) pyrkivät tutkimuksessaan kokoamaan 1980- ja 1990-luvuilla 

muodostettuihin valintakriteereihin pohjautuen yhteenvedon siitä, mitkä tekijät 

vaikuttavat toteutusmuodon valintaan. Kyseinen listaus on käytännössä lähes identtinen 

edellä mainittujen tutkimusten kanssa ja sisältää yhdeksän asiakastarpeisiin liittyvää 

kriteeriä, joiden kautta hankkeeseen sopivinta toteutusmuotoa pyritään lähestymään: 

Nopeus, kustannusten varmuus, ajallinen varmuus, joustavuus, vastuiden jakaminen, 

monimutkaisuus, laatutaso, riskien jakaminen/välttäminen sekä hintakilpailukyky. 

Samanlaiseen listaukseen päätyivät myös Cheung et al. (2001), Luu et al. (2003a) ja 

Love et al. (2008b), jotka niin ikään vertailivat tutkimuksissaan aikaisempien mallien 

esittämiä kriteerejä ja hyödynsivät niitä laatimissaan malleissa. Vaikka kyseisten 

asiakasvaatimuksiin ja projektin ominaisuuksiin perustuvien kriteerien käyttö on 

keskittynyt erityisesti 1980- ja 1990-luvun tutkimuksiin, ovat ne silti vahvasti esillä 

myös uudemmissa julkaisuissa. 
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Taulukko 1. Asiakasvaatimuksiin perustuvat kriteerit ja niiden esiintyminen eri 

tutkimuksissa (1 = NEDO (1985), 2 = Skitmore & Marsden (1988), 3 = Bennett & Grice 

(1990), 4 = Hampden-Turner (1990), 5 = Singh (1990), 6 = Turner (1997), 7 = Love et 

al. (1998), 8 = Cheung et al. (2001), 9 = Ng et al. (2002a), 10 = Luu et al. (2003a), 11 = 

Love et al. (2008b)) 

Kriteeri Merkitys Kriteerin listanneet 

tutkimukset 

Nopeus Saavutetaanko etuajassa 

valmistumisella merkittävää 

hyötyä? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(n = 11) 

Aikataulun varmuus Onko hankkeen 

valmistuminen määritetyssä 

aikataulussa kriittistä? 

1,2,3,5,7,9,10,11  

(n = 8) 
 

Kustannusten/hinnan varmuus Tarvitaanko kustannuksista 

varmuutta jo aikaisessa 

vaiheessa? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(n = 11) 

Hintakilpailu Onko hintakilpailu 

palveluntuottajien 

valinnassa tärkeää? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(n = 11) 

Joustavuus / kontrolloitava 

vaihtelu 

Kuinka paljon muutoksille 

on jätettävä varaa niin 

suunnittelu- kuin 

rakentamisvaiheessa?  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(n = 11) 

Monimutkaisuus Sisältääkö hanke paljon 

monimutkaisia 

ominaisuuksia ja 

elementtejä? 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  

(n = 11) 

Laatutaso Onko korkea laatutaso 

kriittinen tekijä hankkeessa? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

(n = 11) 

Vastuunjako Kuinka vastuut jakautuvat 

hankkeessa ja missä määrin 

tilaaja osallistuu itse? 

1,2,3,5,7,8,9,10,11 

(n = 9) 

Riskien jakaminen / 

välttäminen 

Onko riskien siirtäminen 

tärkeää tilaajalle? 
1,2,3,5,7,8,9,10,11 

(n = 9) 

Erimielisyyksien välttäminen Millä tasolla erimielisyyksiä 

tulee pystyä välttämään 
5,7 (n = 2) 

Tilivelvollisuus Pidetäänkö kirjojen 

avoimuutta ja kustannusten 

läpinäkyvyyttä keskeisenä? 

4,6 (n = 2) 

Johtaminen / hallinta Pystytäänkö useita 

osapuolia hallitsemaan, vai 

pitäisikö yhden yrityksen tai 

ryhmittymän vastata koko 

hankkeesta? 

4,6 (n = 2) 
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2.2.2 Laajemmat näkemykset toteutusmuotojen valintakriteereistä 

Vaikka lukuisat toteutusmuodon valintamallit ovat perustaneet vaihtoehtojen vertailun 

asiakasvaatimuksiin ja projektin ominaisuuksiin, on kyseinen menettely saanut osakseen 

paljon kritiikkiä liian suppeasta lähestymistavastaan (Alhazmi & McCaffer 2000, Chang 

& Ive 2002, Luu et al. 2003b, Luu et al. 2005). Jo 1990-luvun alussa Masterman (1992) 

kyseenalaisti pelkästään asiakastarpeisiin ja projektin ominaisuuksiin perustuvat 

kriteerit riittämättöminä päätöksen tekemiseen toteutusmuodon valinnasta. Tämän 

jälkeen useat tutkijat ovat esittäneet omia, laajempia näkemyksiä, valintakriteereistä ja 

niiden ryhmittelystä kattaen projektin ominaisuuksien ja asiakasvaatimusten lisäksi 

muun muassa tilaajan ominaisuuksia ja ulkoisen ympäristön tekijöitä.   

Vaikka valintamallit keskittyivät vielä 1990-luvulla pitkälti NEDOn (1985) ja 

vastaaviin kriteereihin, toi esimerkiksi Gordon (1994) eriävää näkemystä lisäten tilaajan 

ominaisuuksia sekä ulkoisen ympäristön tekijöitä mukaan valintaan. Valintaprosessi 

Gordonin (1994) mallissa on erittäin suoraviivainen. Ensimmäisenä tarkastellaan 

projektin ominaisuuksia, joiden perusteella karsitaan hankkeelle sopimattomat 

toteutusmuodot. Samoin menetellään myös tilaajan ominaisuuksien ja tavoitteiden sekä 

viimeisenä markkinatilanteen kohdalla. Jäljelle jääneiden toteutusmuotojen eroja 

tarkastellaan kyseisten kolmen tekijäkokonaisuuden sekä riskien jakamisen 

näkökulmista. Verrattaessa Gordonin (1994) mallia uudempiin, samanlaista jaottelua 

hyödyntäviin tutkimuksiin, kuten Luun et al. (2005), Ratnasabapathyn ja Rameezdeen 

(2007) tai Cuin ja Chen (2014) malleihin (taulukko 2), voidaan havaita varsinkin 

ulkoisen ympäristön korostuvan yhä enemmän uudemmissa malleissa.  Lisäksi 

valintakriteerien lukumäärää on kasvatettu kattamaan toteutusmuodon valintaan 

vaikuttavia tekijöitä yhä laajemmalla skaalalla. 
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Taulukko 2. Laajempien valintamallien kehittyminen. 

Gordon (1994) Luu et al. (2005) Ratnasabapathy & 

Rameezdeen (2007) 

Cui & Chen (2014) 

Tilaajan ominaisuudet 

-Rakentamiskokemus 

-Kyvykkyydet ja resurssit 

-Riskien kantaminen 

-Toteutusmuotojen rajoitukset 

(Lainsäädäntö yms.) 

-Muut ulkoiset tekijät 

(Strategiset, poliittiset yms.) 

Asiakkaan ominaisuudet ja 

tavoitteet 

-Kokemus 

-Tyyppi 

-Ajoissa valmistuminen 

-Budjetissa valmistuminen 

-Sisäiset kyvykkyydet 

-Halu ottaa riskejä 

-Luottamus muihin osapuoliin 

-Halu osallistua 

Tilaajan vaatimukset 

-Riskien hallinta 

-Aikataulun ennustettavuus 

-Kustannusten varmuus 

-Hintakilpailu 

-Tilivelvollisuus 

-Joustavuus 

-Laatutaso 

-Vastuiden jako 

-Toteutusmuodon tuntemus 

Tilaajan ominaisuudet ja 

tavoitteet 

-Tyyppi 

-Kokemus 

-Taloudellinen tilanne 

-Projektipäällikön kyvykkyydet 

-Työntekijöiden kyvykkyydet 

-Ajallaan valmistuminen 

-Alhaiset käyttökustannukset 

-Alhaiset ylläpitokustannukset 

-Sallittava muutosten määrä 

-Halu osallistua 

-Halukkuus riskinottoon 

-Halukkuus omien resurssien 

käyttöön 

-Luottamus muihin osapuoliin 

Projektin ominaisuudet 

-Ajalliset reunaehdot 

-Joustavuus 

-Tarve rakentamista edeltäville 

palveluille 

-Suunnitteluprosessin 

vuorovaikutteisuus 

-Taloudelliset rajoitteet 

Projektin ominaisuudet 

-Projektin laajuus 

-Rakentamistyyppi (julkinen, 

teollinen jne.) 

-Rakentamisen luonne 

(Uudisrakentaminen, saneeraus 

yms.) 

-Työmaan riskitekijät 

-Korkeasti palvelullistettu tai 

vaativa rakentaminen 

-Esteettinen rakentaminen 

-Elinkaaritehokkuus 

Projektin ominaisuudet 

-Kustannukset ja rahoitus 

-Monimutkaisuus 

-Projektin tyyppi 

-Ajalliset rajoitukset 

-Joustavuuden taso 

-Maksuperuste 

Projektin ominaisuudet 

-Projektin tyyppi 

-Rakentamisen tyyppi 

-Projektin koko 

-Suunnittelun monimutkaisuus 

-Rakentamisen monimutkaisuus 

-Työmaan olosuhteet 

Markkinaympäristö 

-Soveltuvien urakoitsijoiden 

saatavuus 

-Markkinatilanne 

-Projektin ositusten laajuudet 

Ulkoinen ympäristö 

-Markkinoiden kilpailukyky 

-Urakoitsijoiden saatavuus 

-Teknologioiden saatavuus 

-Materiaalien saatavuus 

-Poliittiset vaatimukset 

-Säädösten vaatimukset 

Ulkoinen ympäristö 

-Markkinatilanne 

-Taloudelliset olosuhteet 

-Teknologia 

-Sosio-kultuurillinen sopivuus 

-Ympäristön säätelyt 

Ulkoinen ympäristö 

-Markkinoiden kilpailukyky 

-Urakoitsijoiden saatavuus 

-Materiaalien saatavuus 

-Teknologian saatavuus 

-Markkinoiden taloudellinen 

tasapaino 

-Poliittinen tasapaino ja 

reunaehdot 

-Säädösten vaikutukset 

-Sääolosuhteet 

-Maaperän olosuhteet 

 

Näkökulman laajeneminen esiintyy selvästi uudempien valintamallien kohdalla, joista 

suurin osa sisältää asiakasvaatimusten ja projektin ominaisuuksien lisäksi myös muita 



 

 

65 

tekijäkokonaisuuksia. Tätä havainnollistetaan kuvissa 19 ja 20, joista kuva 19 esittelee 

muodostettuja valintamalleja viimeisen kymmenen vuoden ajalta ja kuva 20 ennen tätä. 

Kuvien perustana käytetty aineisto on esitetty liitteessä 6. Tarkastellut kokonaisuudet on 

jaettu neljään ryhmään, joita ovat tilaajan tavoitteet, projektin ominaisuudet, tilaajan 

ominaisuudet sekä ulkoinen ympäristö. Samanlaista jaottelua ei välttämättä ole käytetty 

itse kyseisissä tutkimuksissa, mutta tekijöiden kategorisoimiseksi ja muuntamiseksi 

vertailukelpoiseksi on yhdenmukainen luokittelu tarpeellista. Esimerkiksi Peltonen ja 

Kiiras (1998) jakavat käyttämänsä valintakriteerit vain projektin ominaisuuksiin ja 

tilaajan ominaisuuksiin. Kuitenkin kyseisessä tapauksessa projektin ominaisuudet 

sisältävät niin markkinaympäristön kuin tilaajan resurssien tarkastelun, mitkä tässä 

tilanteessa koskevat tilaajan ominaisuuksia ja ulkoista ympäristöä. 

Tilaajan tavoitteet kattavat kaikki tilaajan esittämät vaatimukset ja halukkuudet koskien 

hanketta, sisältäen niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen tavoitteet. Tällaisia kriteerejä 

voivat esimerkiksi olla halu osallistua, hintakilpailun merkitys, riskien jakaminen, 

vastuiden jakaminen tai elinkaaritehokkuuteen panostaminen. Projektin ominaisuudet 

sisältävät tarkasteltavan hankkeen asettamat yksilölliset piirteet, kuten hankkeen 

laajuuden, monimutkaisuuden, innovaatiomahdollisuudet ja rakentamisen luonteen. 

Tilaajan ominaisuudet koskevat erityisesti tilaajan resursseja, kyvykkyyksiä ja 

kokemusta, jotka asettavat mahdollisia rajoitteita valittavalle toteutusmuodolle. 

Viimeisenä ulkoinen ympäristö kattaa nimensä mukaisesti tilaajan suorien 

vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat tekijät, jotka kuitenkin voivat vaikuttaa 

hankkeeseen ja siihen valittavaan toteutusmuotoon. Tällaisia tekijöitä ovat muun 

muassa markkinatilanne, palveluntuottajien ja resurssien saatavuus, säädösten ja 

poliittisten tekijöiden asettamat rajoitukset, urakoitsijoiden ominaisuudet ja kokemukset 

sekä muiden sidosryhmien vaikutukset.  
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Kuva 19. Toteutusmuodon valintakriteerit ryhmittäin vuoden 2005 jälkeen, n = 10 

(Liite 6). 

 

 

Kuva 20. Toteutusmuodon valintakriteerit ryhmittäin 1983-2005, n = 20 (Liite 6). 

 

Tarkasteltaessa kuvien 19 ja 20 välisiä eroavaisuuksia, voidaan selvästi nähdä siirtymä 

yhä laajempia kriteeristöjä käyttäviin valintamalleihin. Kahta poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikki vuoden 2005 jälkeen tarkasteluun valitut tutkimukset käsittelevät 

tilaajan tavoitteiden ja projektin ominaisuuksien lisäksi myös tilaajan ominaisuuksia ja 
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ulkoista ympäristöä. Tilaajan ominaisuudet ovat usein vaikeasti määriteltävissä ja 

perustuvat pitkälti tilaajan omaan arvostelukykyyn (Gordon 1994). Tilaajan 

ominaisuudet, kuten kokemus, resurssit, halu osallistua ja kyvykkyydet vaikuttavat 

mahdollisuuksiin valittavan toteutusmuodon hyödyntämisessä. (Gordon 1994, 

Mortledge et al. 2013). Esimerkiksi kokemattoman ja passiivisen tilaajan kohdalla, ei 

voida monimutkaisempien toteutusmuotojen kohdalla saavuttaa samanlaisia hyötyjä 

kuin kokeneen, kyvykkään ja aktiivisen tilaajan kanssa.  Ulkoinen ympäristö voi 

vaikuttaa toteutusmuodon valintaan muun muassa suhdannetilanteen, markkinoilla 

olevan tarjonnan sekä lakien, asetusten ja määräysten muodostamien rajoitteiden ja 

velvoitteiden kautta (Gordon 1994, Kankainen & Junnonen 2001). Suhdannetilanne ja 

markkinoilla oleva tarjonta luovat käsitystä erilaisten toteutusmuotojen 

kiinnostavuudesta alan toimijoiden parissa sekä muun muassa materiaalien ja 

palveluiden hintatasosta ja saatavuudesta (Kankainen & Junnonen 2001). Nämä tekijät 

yhdessä aiheuttavat rajoitteita ja voivat vähentää tietyistä toteutusmuodoista saatavia 

hyötyjä. Vaihtoehtoisesti suotuisa ympäristö ja positiiviset tilaajan ominaisuudet voivat 

tehdä mahdolliseksi jonkin toteutusmuodon hyödyntämisen jopa sellaisessa hankkeessa, 

jossa kyseisen kaltaista toteutusmuotoa ei ole ennen kokeiltu. 

2.2.3 Toteutusmuodon valintamallit Suomessa 

Käytettävät toteutusmuodot ja niihin vaikuttavat tekijät voivat vaihdella maittain 

johtuen erilaisista lainsäädännöistä ja vakiintuneista toimintatavoista kansallisilla 

aloilla. Tästä syystä tärkeää on tarkastella myös suomalaista tutkimusta ja vertailla 

tuloksia kansainvälisiin malleihin. Suomalaisessa alan kirjallisuudessa erilaisia 

valintakriteereitä esittelevät muun muassa Peltonen ja Kiiras (1998), Kiiras (2000) sekä 

Kankainen ja Junnonen (2001), joiden käyttämät kriteerit on kerätty taulukkoon 3.  

Peltonen ja Kiiras (1998) jakavat käsittelemänsä kokonaisuudet kahteen osaan: 

hankkeen ominaisuuksiin ja tilaajan tavoitteisiin. Hankkeen ominaisuuksien kohdalla 

tarkasteluun on nostettu myös markkinaympäristö sekä tilaajan resurssit, vaikka kyseiset 

tekijät on huomioitu suhteellisen suppeasti. Markkinaympäristöä arvioidaan 

vaihtoehdoilla ”jyrkkä lasku-/ matalasuhdanne”, ”normaalisuhdanne” tai ”jyrkkä nousu-

/ korkeasuhdanne”. Resurssien kokoa taas kuvaillaan väittämillä ”pienet resurssit” tai 
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”tavanomaiset/suuret resurssit”. Pääpiirteisesti malli perustuu tilaajan tavoitteisiin, 

joiden painoarvot määritetään hankekohtaisesti. Kyseinen menettely noudattaa pitkälti 

Skitmoren ja Marsdenin (1988) mallia. Tarkasteltaville toteutusmuodoille on määritelty 

kutakin valintakriteeriä vastaavat hyötypisteet, jotka kerrotaan tavoitteiden 

painoarvoilla. Hyötypisteet kuvaavat määritetyllä skaalalla kuinka hyvin 

toteutusmuodot tukevat kunkin valintakriteerin saavuttamista. Hankkeen ominaisuudet 

vaikuttavat hyötypisteiden arvoihin joko vähentävästi tai kasvattavasti. Lopputuloksena 

hyötypisteiden ja tavoitteiden painoarvojen tulot lasketaan yhteen ja saadaan 

kokonaispistemäärä tarkasteltaville toteutusmuodoille.  

Taulukko 3. Toteutusmuodon valintakriteerit suomalaisessa tutkimuksessa. 

Peltonen & Kiiras (1998) Kiiras (2000) Kankainen & Junnonen 

(2001) 

Hankkeen ominaisuudet 
-Markkinaympäristö 

 Suhdannetilanne 

-Rakennuskohde 

 Rutiini/erikoiskohde 

 Kohteen laajuus 

-Rakennuttajan organisaatio 

 Tilaajan resurssit 

 

Tilaajan tavoitteet 
-Aikataulun kireys 

-Aikataulun varmuus 

-Kustannusten taso 

-Kustannusten varmuus 

-Suunnitteluratkaisujen laatu 

-Laadun toteuttamisen varmuus 

-Joustavuus ja ohjattavuus 

-Työmaan vastuiden vähäisyys 

 

Tilaajan tavoitteet 

 

Riskinottohalukkuus 

 

Kohteen ominaisuudet 

 

Olosuhteet 

 

Riskitekijät 

 

Valinnan edullisuus 

 

Edellytysten 

täyttyminen 
-Kilpailutilanne 

-Hankkeen ominaisuudet ja 

vaihe 

-Asiakirjat 

Hankkeen ominaisuudet 
-Tekninen vaativuus 

-Päätöksenteko ja yhteistyön tarve 

-Rakennukselle asetettavat 

vaatimukset ja käyttöominaisuudet 

 

Tilaajan tavoitteet 
-Aikataulun kireys 

-Aikataulun pito 

-Kustannusten taso 

-Kustannusten pito 

-Suunnitelmien laatu 

-Suunnitelmaratkaisun 

toimintavarmuus 

-Laatuvaatimukset 

-Toteutuksen aikaiset 

joustavuusvaatimukset 

-Hallinnolliset ominaisuudet 

 

Tilaajan resurssit 
-Toteutusmuotojen tuntemus 

-Oman henkilöstön ja heidän 

rakennusteknisen 

asiantuntemuksensa sitominen 

hankkeeseen 

-Hankeosaaminen, 

osallistumishalu ja –tarve 

 

Suhdanneympäristö 
-Suhdannetilanne 

-Markkinoiden tarjonta 

-Lait, asetukset ja määräykset 
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Kankainen ja Junnonen (2001) eivät Peltosen ja Kiiraan (1998) lailla esittele suoranaista 

valintamallia, vaan kokoavat yhteen listauksen toteutusmuodon valinnassa 

huomioitavista tekijöistä. Tarkastelussa on huomioitu kattavasti erilaisia ryhmiä 

valintakriteereille koskien niin hankkeen ominaisuuksia, tilaajan tavoitteita, tilaajan 

resursseja kuin suhdanneympäristöä.  Samalla tavoin myös Kiiraan (2000) 

tutkimuksessa mainitaan toteutusmuotoon vaikuttaviksi tekijäkokonaisuuksiksi 

hankkeen ominaisuuksien ja tilaajan tavoitteiden lisäksi useita muita tekijöitä, kuten 

ulkoiset olosuhteet, riskitekijät, toteutusmuodon edullisuus sekä edellytysten 

täyttyminen hankkeen ominaisuuksien, kilpailutilanteen ja asiakirjojen osalta. Näiden 

lisäksi Kiiras (2000) painottaa tilaajan osallistumishalukkuuden tunnistamisen ja 

resurssien merkitystä, jotta tiedetään mitä tehtäviä tilaaja tekee itse ja mitä ulkoistetaan 

palveluntuottajille. Tarkemmin Kiiras (2000) ei ota kantaa toteutusmuodon 

valintakriteereihin tai valintamenetelmiin, vaan painottaa enemmän toteutusmuotojen 

koostumista useista peräkkäisistä, riippumattomista päätöksistä. Tämän hahmottamiseen 

hän on muodostanut mallin ”toteutusmuototarjotin ja -kori”, jossa periaatteena on koota 

toteutusmuoto tarkastelemalla hankkeelle sopivinta laajuutta, suoritusvelvollisuutta, 

maksuperustetta, tarjousten hankintatapaa ja asiakirjoja. Samoin Kankainen ja Junnonen 

(2001) toteavat toteutusmuodon sisältävän urakkamuotoa, hankintamenettelyä, tarjous- 

ja sopimusasiakirjoja, palveluiden sisältöä sekä erityisiä sopimusehtoja koskevia 

ominaisuuksia, jotka tulisi erotella toisistaan toteutusmuodon valinnan onnistumiseksi. 

2.2.4 Toteutusmuodon valintamenetelmät  

Toteutusmuodon valinnassa hyödynnettyjä valintamenetelmiä on muodostunut vuosien 

aikana lukuisia, yksinkertaisista päätöksentekokaavioista monimutkaisiin, tekoälyä ja 

tietokantoja soveltaviin ohjelmistoihin.  Chih (2010) sekä Ibbs ja Chih (2011) ovat 

tutkineet erilaisten valintamenetelmien luokittelua tarkemmin ja muodostaneet jaottelun 

neljään pääryhmään menetelmien toimintaperiaatteen mukaan:  

1. Ohjaavat menetelmät 

2. Monimuuttuja-analyysit 

3. Tietoon ja kokemukseen perustuvat menetelmät 

4. Yhdistelmämenetelmät 
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Ohjaavat menetelmät 

Ohjaavat menetelmät ovat suuntaa-antavia menetelmiä, jotka tarjoavat ohjeita ja 

perustaa toteutusmuodon valintaprosessin etenemiseen sekä tarkastelunäkökulmiin. 

Kyseiset menetelmät tarvitsevat yleensä muihin pääryhmiin verrattuna vähemmän 

lähtötietoja ja kokemusta valinnasta. Tästä syystä ohjaavien menetelmien kohdalla 

näkökulmien tarkastelu jää usein suhteellisen yleiselle tasolle. (Chih 2010, Ibbs & Chih 

2011.) 

Ohjaavat menetelmät voidaan jakaa tarkemmin yksittäisiä toteutusmuotoja käsitteleviin 

menetelmiin, eri toteutusmuotoja vertaaviin menetelmiin, yleisiin malleihin ja 

ohjenuoriin sekä päätöksentekokaavioihin. Yksittäisiä toteutusmuotoja käsittelevät 

menetelmät voivat esitellä jonkin tietyn toteutusmuodon hyötyjä ja heikkouksia sekä 

soveltuvuutta tietynlaisiin hankkeisiin ja tuoda esiin erilaisia näkökulmia sen 

soveltamisesta. Toteutusmuotoja vertaavat menetelmät koskevat erilaisten 

toteutusmuotojen eroavaisuuksia ja mahdollisuuksia tarjoten tilaajalle pohjan itse 

arvioida mikä toteutusmuoto sopii tarkasteltavaan hankkeeseen parhaiten. Niin ikään 

päätöksentekokaaviot ja yleiset mallit auttavat tilaajaa hahmottamaan yleiskuvan joko 

erilaisten toteutusmuotojen piirteistä tai vaihtoehtoisesti valintaprosessissa käsiteltävistä 

tekijöistä. (Chih 2010, Ibbs & Chih 2011.) Eräs tunnetuimmista 

päätöksentekokaavioista on NEDOn (1985) malli, joka käyttää päätöksenteossa 

yhdeksää valintakriteeriä, mutta ei huomioi näiden painotuksia monimuuttuja-

analyysien tavoin.  

Monimuuttuja-analyysit 

Toteutusmuodon valintamenetelmistä monimuuttuja-analyysit ovat muodostuneet 

selvästi käytetyimmiksi vaihtoehdoiksi. Syynä tähän on varsinkin menetelmien tarjoama 

käyttäjäystävällinen ja ymmärrettävä toimintaperiaate, joka mahdollistaa subjektiivisten 

näkemysten muuntamisen objektiivisiksi päätösmuuttujiksi (Ambrose & Tucker 1999, 

Chang & Ive 2002). Monimuuttuja-analyysien nähdään pystyvän yhdistämään tilaajan 

kannalta keskeisten kriteerien liittämisen ammattilaisten näkemyksiin eri 

toteutusmuotojen sopivuudesta kriteerien täyttämiseen (Love et al. 1998, Chang & Ive 
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2002). Pääpiirteissään kaikki monimuuttuja-analyysit noudattavat samanlaista 

rakennetta, jossa aluksi määritetään toteutusmuodon valinnassa käytettävät 

valintakriteerit ja vertailtavat toteutusmuodot pisteytetään eri kriteerien osalta. Valintaa 

suorittaessaan tilaaja muodostaa painotukset eri valintakriteereille vastaamaan 

tarkasteltavaan hankkeeseen liittyviä tekijöitä ja saa suosituksen siihen sopivimmasta 

toteutusmuodosta. Monimuuttuja-analyyseihin Chih (2010) ja Ibbs  ja Chih (2011) 

laskevat painotetun summan menetelmät, monimuuttujia käyttävät hyötyanalyysit, 

analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) sekä sumean logiikan menetelmät.  

Painotetun summan menetelmien voidaan nähdä seuraavan edellä mainittua 

monimuuttuja-analyysin rakennetta kaikista pelkistetyimmällä tavalla. Toteutusmuodot 

pisteytetään vastaamaan käytettäviä valintakriteereitä numeerisella skaalalla, jonka 

jälkeen tilaaja määrittää käytettävien valintakriteerien painotukset. Painotetut 

pistemäärät eri kriteerien osalta lasketaan yhteen ja lopputuloksena saadaan 

tarkasteltavien toteutusmuotojen kokonaispistemäärät. Kyseistä menettelyä on 

hyödyntänyt muun muassa Franks (1990), mutta sen käyttö on varsinkin uudempien 

tutkimusten osalta ollut vähäisempää. Käytännön eroavaisuudet painotetun summan 

menetelmän sekä monimuuttujia käyttävien hyötyanalyysin välillä ovat suhteellisen 

vähäiset. Hyötyanalyysin kohdalla valintakriteereille määritetään niin sanotut 

hyötyfunktiot, joiden avulla muodostetaan hyötypisteet jokaiselle tarkasteltavalle 

toteutusmuodolle. Hyötypisteet kuvaavat kuinka hyvin toteutusmuodot vastaavat eri 

kriteerejä ja niiden avulla johdetaan kokonaispisteet, joita verrataan hankkeeseen 

sopivimman toteutusmuodon valinnassa. (Love et al. 1998, Chan et al. 2001, Chih 

2010.) Eräs ensimmäisistä toteutusmuodon valintaa koskevista hyötyanalyyseista oli 

Skitmoren ja Marsdenin (1988) tekemä laajennus NEDOn (1985) 

päätöksentekoanalyysiin, jonka jälkeen useat muut kuten Bennett ja Grice (1990), Love 

et al. (1998) Oyetunji ja Anderson (2006) sekä Ratnasabapathy ja Rameezdeen (2007) 

ovat laatineet omia sovelluksiaan menetelmästä. 

Sumea logiikka on Zadehin (1975) esittelemä näkemys, jonka mukaan monet suureet 

ovat luonteeltaan kielellisiä, jolloin niitä ei pystytä arvioimaan yksiselitteisesti. 

Esimerkiksi määritettäessä henkilön ikää, voivat sanalliset arviot kuten ”nuori” ja 

”vanha” riippua arvioijan näkemyksistä eivätkä anna yhtä tarkkaa lopputulosta kuin 



 

 

72 

numeerisesti ilmaistaessa, esimerkiksi 23- tai 55-vuotias. Näin ollen, jos perinteisessä 

logiikassa jokin väittämä voi olla vain joko tosi tai epätosi (0 tai 1), huomioi sumea 

logiikka myös arvoja näiden välistä. Toteutusmuodon valinnan kohdalla Ng et al. 

(2002b) esittelivät ensimmäisenä sumeaa logiikkaa hyödyntävän valintamallin 

perustuen seitsemään asiakasvaatimuksia ja hankkeen ominaisuuksia koskevaan 

valintakriteeriin. Tutkimuksessaan Ng et al. (2002b) toteavat useiden valintakriteerien 

olevan haastavasti määriteltävissä, eikä niitä kyetä arvioimaan tarkasti suoraan tehtävien 

johtopäätösten kautta. Samanlaiseen päätelmään ovat tulleet jo esimerkiksi Nahapiet ja 

Nahapiet (1985), mutta ajattelua ei suoranaisesti ole sovellettu toteutusmuodon 

valintamalleissa ennen Ng:n et al. (2002b) tutkimusta.  

Sumean logiikan kohdalla määritetään niin sanotut jäsenyysfunktiot, jotka kuvaavat eri 

vaihtoehtojen totuusasteita välillä 0-1. Ng:n et al. (2002b) käyttämässä menettelytavassa 

nämä määritetään viisivaiheisen prosessin kautta, jossa ensimmäisenä normalisoidaan 

sumeat valintakriteerit. Tämä tarkoittaa sanallisten määritelmien muokkaamista 

matemaattisiksi kaavoiksi ja niihin perustuvien funktioiden muodostamista. Toisessa 

vaiheessa määritetään tarkasteltavien kriteerien normaalitasot perustuen asiantuntija-

arvioihin. Kuvassa 21 on esitetty esimerkki Ng:n et al. (2002b) käyttämästä 

määrittelystä ja normalisoinnista kriteerin ”nopeus” kohdalla.  Kriteerien 

normalisoinnin ja normaalitason määrittämisen jälkeen muodostetaan niin sanotut X- ja 

A-arvot, jotka kuvaavat jäsenyysfunktion kulkua. Tässä tapauksessa X-arvot esittävät 

tarkasteltavan kriteerin vaihtelua normaalitilanteeseen verrattuna ja A-arvot ovat 

vastaavia jäsenyysfunktion arvoja. Viimeisessä vaiheessa näiden arvoparien (X ja A) 

avulla luodaan käytettävät jäsenyysfunktiot, jotka kulkevat kyseisten arvoparien 

kuvaamien pisteiden kautta. Sumean logiikan hyödyntämistä toteutusmuodon 

valinnassa ovat soveltaneet myös muun muassa Chan (2007) sekä Pan (2008), joista 

jälkimmäisessä tarkastelu on keskittynyt sopivimman sillanrakennusmenetelmän 

valintaan. Chan (2007) pyrki tutkimuksessaan yhdistelemään aikaisempien tutkimusten 

kuten Cheungin et al. (2001) sekä Changing ja Iven (2002) etuja sumean logiikan 

menetelmään käyttäen Ng:n et al. (2002b) tutkimusta pohjana mallilleen. Vaikka Chan 

(2007) käsittelee vain seitsemää valintakriteeriä, toteaa tämä ulkoisen ympäristön ja 

paikallisten olosuhteiden vaikuttavan mallin sovellettavuuteen eri maissa. Tällöin 

valintakriteereitä tai jäsenyysfunktioita joudutaan muokkaamaan tilanteeseen sopiviksi. 
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Kuva 21. Nopeus normalisoituna valintakriteerinä (mukaillen Ng et al. 2002b). 

 

Viimeisenä tarkasteltavana monimuuttuja-analyysien ryhmänä AHP, eli analyyttinen 

hierarkiaprosessi, on noussut suosioon toteutusmuodon valinnassa 2000-luvun taitteen 

jälkeen (Alhazmi & McCaffer 2000, Cheung et al. 2001, Almazroa 2004, Mahdi & 

Alreshaid 2005, Mafakheri et al. 2007). AHP perustuu tarkasteltavien elementtien 

kahdenkeskiseen vertailuun, minkä avulla muodostetaan painoarvot eri muuttujille. 

Menetelmästä voidaan erottaa kolme osaa: hierarkiarakenne, keskinäiset vertailut 

sisältävä matriisi sekä menetelmä painotusten laskemiseen. Hierarkiarakenne laaditaan 

menetelmän käyttötarkoituksen mukaisesti havainnollistamaan mitä muuttujia verrataan 

keskenään. (Mafakheri et al. 2007, Saaty 2008.) Kaikkia kriteerejä verrataan vuorotellen 

toisiinsa esimerkiksi pisteytysvälillä 1-9, jossa 1 tarkoittaa muuttujien olevan täysin 

samanarvoisia, 3 toisen hieman tärkeämpi, 5 toisen vahvasti tärkeämpi, 7 toisen erittäin 

vahvasti tärkeämpi ja 9 toisen huomattavasti toista tärkeämpi. (Saaty 2008.) Vertailun 

tulokset merkitään matriisin muotoon kuvan 22 tavoin. Kriteerien painotukset saadaan 

kertomalla matriisi itsellään, laskemalla kunkin rivin arvojen summat ja jakamalla 

kyseiset arvot rivien yhteissummalla. Matriisin kertominen suoritetaan niin monta 

kertaa, että painotusten arvot eivät muutu haluttujen desimaalirajojen sisällä. (Saaty 

2008.) AHP:ta hyödyntäneet valintamallit eroavat toisistaan pääsääntöisesti 

vertailtavien valintakriteerien osalta, itse AHP:n toimintaperiaatteen noudattaessa samaa 

rakennetta. Esimerkiksi Al Khalil (2002) muodosti AHP:n avulla painokertoimet niin 

projektin ominaisuuksien, tilaajan tavoitteiden ja tilaajan ominaisuuksien kuin niiden 

sisältämien kriteerien välille. Toisaalta Alhazmi ja McCaffer (2000) sekä Mafakheri et 
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al. (2007) vertailivat kaikkia valintakriteerejä suoraan keskenään. Alhazmin ja 

McCafferin (2000) mallissa tarkasteltujen 25 kriteerin kohdalla tämä johti 300 

vertailuparin arviointiin, mihin liittyen selvänä heikkoutena AHP-menetelmässä voidaan 

nähdä sen huono soveltuvuus tilanteisiin, joissa verrattavien kriteerien lukumäärä 

nousee suureksi (Chih 2010). 

 

Kuva 22. Esimerkki AHP-matriisista.  

 

Tietoon ja kokemukseen perustuvat menetelmät 

Kolmannen pääryhmän sisältämät tietoon ja kokemukseen perustuvat menetelmät 

pyrkivät hyödyntämään toteutusmuodon valinnassa aikaisempia kokemuksia ja kerättyä 

tietoa hankkeista sekä niissä käytetyistä toteutusmuodoista. Esimerkiksi Ribeiro (2001), 

Luu et al. (2003a) ja Luu et al. (2005) ovat muodostaneet case-pohjaista päättelyä 

(CBR) hyödyntäviä valintamalleja, jotka tarkastelevat aikaisemmista projekteista ja 

niissä käytetyistä toteutusmuodoista kerättyä dataa. Ennen CBR:n tuomista 

toteutusmuodon valintaan, sen sovelluksia on kehitetty aktiivisesti tekoälyyn 

keskittyneissä tutkimuksissa. CBR-menetelmät hyödyntävät vakioituja esitystapoja, 

joissa tietokantaan kerätään tarkasteltavia tekijöitä toteutuneista projekteista 

muodostamaan pohjaa uusien tilanteiden tarkastelulle. (Ribeiro 2001.) Johtuen 

tietokantojen ja tekoälymäisten ominaisuuksien käytöstä, ovat kaikki edellä mainitut 

CBR-mallit muodostettu ohjelmistopohjaisiksi. Luu et al. (2003a, 2005) ovat käyttäneet 

valintakriteerien kuvaamiseen niin Boolean-operaattoreita kuin kategorista dataa 
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johtuen osan muuttujista olevan luonteeltaan kielellisiä ja näin vaativan myös sumean 

logiikan hyödyntämistä. Malleja käyttäessään tilaaja arvioi valintakriteerejä esitettyjen 

vaihtoehtojen kautta sekä määrittää kullekin kriteerille painoarvot.  

Useiden CBR-menetelmien ongelmiksi on kritisoitu niiden tarkkoja vaatimuksia 

vertailtavien case-hankkeiden rakenteen ja esitystavan samankaltaisuuksien suhteen. 

Perimmäisenä syynä tähän on ollut case-hankkeiden esittäminen niin sanottujen 

ominaisuusvektorien muodossa, mikä jättää ominaisuuksien väliset 

vuorovaikutussuhteet huomiotta johtaen usein epätarkkoihin lopputuloksiin.  (Cui & 

Chen 2014.) Tähän haasteeseen on pyritty vastaamaan esimerkiksi Cuin ja Chenin 

(2014) tutkimuksessa, jossa kehitetyssä ”RCBR”-menetelmässä ominaisuusvektorit on 

korvattu paremmin kuvaavia esitystapoja hyödyntävinä ominaisuustermeinä. Kritiikin 

kohteeksi ovat nousseet myös liian suppea case-hankkeiden ja tarkasteltavien 

toteutusmuotojen määrä, mitkä heikentävät mallien ehdottamien ratkaisujen 

luotettavuutta. Lewis et al. (2011) yrittivät ratkaista kyseisiä ongelmia kartoittamalla 

laajasti Brittein saarilla toteutettujen hankkeiden toteutusmuotoja ja muodostamalla 

aikaisempia malleja laajemman case-tietokannan. Kuitenkaan kyseinen tutkimus ei ole 

saanut osakseen suurta kiinnostusta ja esimerkiksi myöhemmin samaan aihepiiriin 

liittyvä Cuin ja Chenin (2014) tutkimus jättää siihen kokonaan viittaamatta.   

Toisena kokemukseen ja tietoon pohjautuvana menetelmänä ovat olleet keinotekoisiin 

neuraalisiin verkostoihin (ANN) perustuvat mallit. Kyseiset järjestelmät perustuvat 

tekoälyihin, jotka ohjelmoitujen sääntöjen mukaan kykenevät järjestelmään syötettyjen 

case-hankkeiden pohjalta muodostamaan yhä paremmin erilaisiin tilanteisiin vastaavia 

ratkaisuja. Näin ollen aikaisempia caseja ei suoraan CBR:n tavoin verrata 

tarkasteltavaan hankkeeseen. Kuten kuvasta 23 havaitaan, tarkasteltavasta hankkeesta 

määritetään CBR-menetelmien tavoin käsiteltävät mittausarvot, joita verrataan 

järjestelmään syötettyihin case-projekteihin. Tämän jälkeen järjestelmä hyödyntää 

oppimaansa tietoa muokaten samanlaisten projektien arvoja paremmin tarkastelukohtaa 

vastaaviksi. Oppimisessa ja mallien käytössä hyödynnetään erilaisia valintakriteerejä 

liittyen muun muassa projektin ominaisuuksiin ja tavoitteisiin, ulkoiseen ympäristöön 

sekä tilaajan ja palveluntuottajan ominaisuuksiin. Muokattujen projektien arvoja 

verrataan tarkasteltavan hankkeen mittausarvoihin ja lopputuloksena saadaan ehdotus 
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hankkeeseen sopivimmasta toteutusmuodosta.  ANN-menetelmää toteutusmuodon 

valinnassa ovat käyttäneet muun muassa Kumaraswamy ja Dissanayaka (2001) sekä 

Chen et al. (2011). Selviä haasteita mallien muodostamisessa ja menetelmien tulosten 

ymmärtämisessä aiheuttavat vaikeaselkoiset tekoälyohjelmoinnin ominaisuudet ja 

matemaattisten mallien osaamisen tarve. Vaikka itse menetelmien käyttäminen 

onnistuisi yksinkertaisesti ja käyttäjäystävällisesti, voi epäilyksiä tulosten 

luotettavuudesta nousta menetelmän toimintaperiaatteen ollessa erittäin monimutkainen. 

 

Kuva 23. Chenin et al. (2011) ANN ja DEA-pohjaisen mallin toiminta. 

 

Yhdistelmämenetelmät 

Viimeisenä pääryhmänä yhdistelmämenetelmät soveltavat useita erilaisia 

valintamenetelmiä, jotka yhdessä muodostavat uudenlaisen menetelmäkokonaisuuden.  

Pyrkimyksenä on yhdistää erillisten menetelmien hyötyjä yhä kokonaisvaltaisempien 

valintamallien saavuttamiseksi. (Chih 2010.) Eräänä tyypillisenä yhdistelmänä on ollut 

sumean logiikan ja CBR:n yhdistäminen, mikä on esiintynyt muun muassa Luun et al. 

(2003a), Luun et al. (2005) sekä Lewisin et al. (2011) tutkimusten kohdalla. Sumeaa 
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logiikkaa on myös yhdistetty AHP:n kanssa Panin (2008) mallissa. Alhazmi ja 

McCaffer (2000) yhdistivät arvoanalyysin periaatteita erilaisiin monimuuttuja-

analyyseihin tehden menetelmästään monivaiheisen. Vaiheet sisälsivät niin 

monimuuttujaympäristössä tapahtuvaa soveltuvuusarviointia, vertaamalla arviointia, 

painotettua arviointia sekä AHP:ta. Chih (2010) sekä Ibbs ja Chih (2011) esittelevät 

mielenkiintoisen, yhdistelmämenetelmiin luokiteltavan valintamenetelmän, joka 

lähestyy toteutusmuodon valinnan ongelmaa selvästi muista malleista poikkeavasta 

näkökulmasta. Pääajatuksena on, ettei yksikään olemassa oleva valintamenetelmä ole 

sopivin jokaiseen hankkeeseen, kuten mikään toteutusmuoto ei ole ylitse muiden 

jokaisessa hankkeessa. Kyseessä on suhteellisen yksinkertainen päätöksentekokaavio, 

jossa johdattelevien kysymysten kautta selvitetään, mikä valintamenetelmä sopii 

parhaimmin kyseisen tilaajan tarpeisiin. Vaikka yhdistelmämenetelmät yhdistävät eri 

menetelmien hyötyjä ja täydentävät niiden haasteita, voi kokonaisuudesta muodostua 

liian monimutkainen, sisältäen yllättäviä ristiriitaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. 

2.2.5 Toteutusmuodon valintaprosessi  

Edellisissä kappaleissa tarkastellut valintamallit ja -menetelmät keskittyvät itse 

konkreettisten valintamenetelmien ja niihin liittyvien valintakriteerien käsittelyyn. 

Kuitenkin toteutusmuodon valinta tulee nähdä prosessina, joka koostuu useista 

lopulliseen toteutusmuodon valintaan tähtäävistä vaiheista. Valtaosa malleista pyrkii 

yksinkertaiseen ja vähän aikaa vievään prosessiin. Yleistetysti suurin osa 

valintamalleista noudattaa seuraavan kaltaisen prosessin vaiheita, vaikka vaiheiden 

järjestys voi poiketa esitetystä (Ibbs & Chih 2011): 

1. Tilaajan tavoitteiden tunnistaminen 

2. Vaihtoehtoisten toteutusmuotojen tarkastelu 

3. Vaihtoehtojen vertailu ja valinnan suorittaminen 

4. Valitun toteutusmuodon implementointi 

Kyseiset vaiheet voidaan tunnistaa malleissa käytetyistä valintamenettelyistä 

riippumatta. Love et al. (2008a) esittelevät monimuuttuja-analyysia käyttävän mallinsa 

valintaprosessin kattavan ensin hankkeen tavoitteiden ja reunaehtojen sekä 

valintakriteerien tunnistamisen. Tämän jälkeen suoritetaan valintakriteerien painotus ja 
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valitaan tarkastelussa vertailtavat toteutusmuodot. Vaihtoehdot pisteytetään alustavasti 

ja tuloksia täydennetään pidettävässä arviointitilaisuudessa. Näiden pohjalta 

muodostetaan suositus sopivimmasta vaihtoehdosta ja hyväksymisen jälkeen aloitetaan 

käytännön implementointi.  

Case-pohjaista päättelyä (CBR) hyödyntävissä malleissa (Ribeiro 2001, Luu et al. 

2003a, Luu et al. 2005, Lewis 2011, Cui & Chen 2014) hanketta verrataan 

toteutuneiden hankkeiden tietoihin ennalta määritettyjen valintakriteerien kautta. Jotta 

tilaaja kykenee käsittelemään kriteerien sisältöjä ja vertaamaan niitä hankkeeseen ja 

sille asetettaviin tavoitteisiin, tulee tilaajan tunnistaa tavoitteensa niin tarkasteltavan 

hankkeen kuin yrityksen hankintastrategian tasolla. Järjestelmään syötetyt case-

hankkeet ja niiden toteutusmuodot määrittävät tarkasteltavat vaihtoehdot 

toteutusmuodoiksi ja vertailu suoritetaan peilaamalla valintakriteereitä case-hankkeista 

dokumentoituihin arvoihin. Lopputuloksena saadaan ehdotus toteutusmuodosta, joka 

siirretään implementointiin tilaajan hyväksyessä ratkaisun ja päättäessä hankkeen 

jatkosta. 

Monimutkaisimpia valintamenetelmäkokonaisuuksia käyttävistä malleista Alhazmin ja 

McCafferin (2000) PPSSM -malli jakaa toteutusmuodon valinnan neljään keskeiseen 

vaiheeseen, jotka hyödyntävät erilaisia valintamenetelmiä. Ensimmäisessä vaiheessa 

kartoitetaan tilaajan tavoitteet ja muodostetaan soveltuvuuskriteerit toteutusmuotojen 

arvioimiseksi. Toteutusmuotoja vertaillaan laajasti, jotta mikään mahdollisesti 

hankkeeseen soveltuva toteutusmuoto ei jäisi huomioimatta. Vertailun kautta 

tarkasteltavien toteutusmuotojen määrä pyritään saamaan paremmin hallittavalle tasolle 

karsimalla hankkeeseen selvästi heikoiten soveltuvat vaihtoehdot. Valintaprosessin 

toisessa vaiheessa arvioidaan jatkoon päässeiden toteutusmuotojen vahvuuksia ja 

heikkouksia. Arvioinnin tukena Alhazmin ja McCafferin (2000) mallissa toimii 

kirjallisuustutkimuksen ja haastattelujen avulla kerätty kattava lista eri toteutusmuotojen 

eduista ja haitoista. Tulosten perusteella toteutusmuodot asetetaan 

paremmuusjärjestykseen ja heikoimmat karsitaan pois jatkosta. Kolmas vaihe sisältää 

aikaisemmissa vaiheissa esiin nousseiden asiakastarpeiden ja -vaatimusten tarkemman 

jäsentämisen ja niiden ristiin vertailun AHP-menetelmän toteuttamista varten. Vertailun 

lopputuloksena aikaansaadaan arviointimatriisi, jota hyödyntäen AHP-menetelmällä 
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muodostetaan yksittäisten tavoitteiden painoarvot. Tämän ja edellisten vaiheiden 

tulosten pohjalta muodostetaan lopuksi päätös toteutusmuodon valinnasta. 

Edellä esiteltyjä esimerkkejä havainnoimalla voidaan todeta Ibbsin ja Chihin (2011) 

kuvaamien valintaprosessin vaiheiden toteutuvan myös selvästi toisistaan eroavien 

valintamenetelmien kohdalla. Joissain malleissa vaihtoehtoja on vertailtu erittäin laajasti 

tarkastelun kattaessa useita näkökulmia. Toisaalta erilaisten toteutusmuotojen sisältöjen 

ja piirteiden käsittely saatetaan usein sivuuttaa hyvin pintapuolisesti, jolloin tilaaja ei 

välttämättä saa hahmotettua kokonaiskuvaa tarkastelluista toteutusmuodoista. Vaikka 

tilaajan tavoitteita käsitellään lähestulkoon kaikissa systemaattisissa valintamalleissa, 

jää tavoitteiden laaja-alainen ja yhtenevä tunnistaminen ennen 

toteutusmuotovaihtoehtojen valintaa usein vähäiseksi.  

2.2.6 Keskeiset valintakriteerit toteutusmuodon valinnassa 

Vaikka lukuisat mallit keskittyvät tarkastelemaan vain projektin ominaisuuksia ja 

tilaajan tavoitteita, jäävät ne hyvin pelkistetyiksi kokonaisuuksiksi tarjoten karkeasti 

suuntaa-antavia ehdotuksia valittavaksi toteutusmuodoksi. Kuten luvussa 2.2.2 on 

perusteltu, on toteutusmuodon valinnan kattavassa tarkastelussa huomioitava 

asiakastarpeiden ja projektin ominaisuuksien lisäksi ulkoisen ympäristön ja tilaajan 

ominaisuuksien vaikutukset. Pelkästään kriteerikokonaisuudet eivät riitä valintamallin 

muodostamiseen, vaan itse käytettävät valintakriteerit on myös pystyttävä tunnistamaan. 

Keskeisten kriteerien selvittämisessä hyödynnettiin kirjallisuustutkimusta, jossa 

tarkasteltiin kolmeakymmentä aiheeseen liittyvää kansainvälistä tutkimusta yli 

kolmenkymmenen vuoden ajalta.  

Kirjallisuustutkimuksessa käsitellyt tutkimukset, niissä käytetyt valintamenetelmät, 

valintakriteerien muodostaminen sekä vertailtavien toteutusmuotojen pisteyttäminen on 

esitetty liitteessä 5. Liitteen 5 tuloksista voidaan havaita, kuinka suurin osa 

valintamalleihin valituista kriteereistä on joko muodostettu kirjallisuustutkimuksen tai 

asiantuntijahaastattelujen kautta. Kyseinen tulos tukee tämän tutkimuksen toteutustapaa, 

jossa keskeisten valintakriteerien määrittämistä lähestytään kirjallisuustutkimuksen 

avulla kahdesta eri näkökulmasta ja niitä täydennetään tehtävien empiiristen 

tarkastelujen perusteella. 
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Kirjallisuustutkimuksessa esiintyneet valintakriteerit on eritelty kolmen pääryhmän alle: 

projektin ominaisuudet ja tavoitteet, tilaajan ominaisuudet ja tavoitteet sekä ulkoinen 

ympäristö. Eri ryhmittelyjen kohdalla esitetyistä tuloksista on selkeyden vuoksi jätetty 

pois vain yksi tai kaksi kertaa esiin nousseet vaihtoehdot.  

Projektin ominaisuudet ja tavoitteet 

Projektin ominaisuuksien ja tavoitteiden kohdalla tarkasteltavien kriteerien pääpaino 

keskittyy hankkeen ominaisuuksiin, mutta mukaan on nostettu näiden lisäksi projektin 

kustannuksiin, aikatauluun ja laatuun liittyvät tavoitteet, joita tässä kontekstissa 

nimitetään projektin tavoitteiksi. Tutkimuksen tulokset on esitelty kuvissa 24 ja 25, 

joista kuva 24 esittää koko otannan sisältöä ja kuva 25 keskittyy vuoden 2005 jälkeen 

julkaistujen tutkimusten sisältämiin kriteereihin. Koko otanta kattaa kaikki 30 käsiteltyä 

tutkimusta alkaen Bennettin ja Flanaganin (1983) julkaisusta. Kuvien perustana toimiva 

aineisto on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 6. Samanlaista esitystapaa on käytetty 

tilaajan ominaisuuksien ja tavoitteiden sekä ulkoisen ympäristön kohdalla. 

 

Kuva 24. Valintakriteerit koskien projektin ominaisuuksia ja tavoitteita, n = 30 (Liite 

6). 
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Kuva 25. Valintakriteerit koskien projektin ominaisuuksia ja tavoitteita vuosina 2005-

2015, n = 10 (Liite 6). 

 

Tarkasteltaessa ensin koko otannan kattavaa kuvaa 24, voidaan havaita kustannusten 

varmuuden, monimutkaisuuden, aikataulun varmuuden, nopeuden ja laatutason 

nousevan selvästi muita kriteereitä enemmän käytetyiksi. Perimmäisenä syynä tähän on 

kappaleessa 2.2.1 esiin tuotu suuntaus 1980- ja 1990-luvun aikana, jolloin suurin osa 

valintamalleista pohjautui pelkästään asiakastarpeisiin ja projektin ominaisuuksiin. Näin 

ollen pelkästään koko otantaa käsittelevän esitystavan avulla monta keskeistä kriteeriä 

voi jäädä huomioimatta ilman tarkastelun tarkempaa rajaamista. Verrattaessa vuoden 

2005 jälkeen julkaistujen tutkimusten valintakriteereitä koko otantaan, voidaan havaita 

selviä muutoksia laajimmin esiintyneiden kriteerien kohdalla. NEDOn (1985) 

valintakriteereistä monimutkaisuus sekä aikataulun ja kustannusten varmuus ovat 

säilyttäneet paikkansa viiden eniten käytetyn valintakriteerin joukossa. Nopeus ja 

laatutaso ovat menettäneet asemaansa koko otantaan verrattuna. Eräänä syynä tähän voi 

olla aikakriittisyyden keskittyminen määritettyyn aikatauluarvioon, jolloin etuajassa 

valmistumisella saavutettavia hyötyjä ei nähdä yhtä merkittävinä. Vaihtoehtoisesti 

aikainen valmistuminen on voitu huomioida osana aikataulun varmuutta. Laatutason 

kohdalla valitun toteutusmuodon vaikutukset sekä hankkeiden laatutason vaihteluiden 

vähentyminen ja tasaantuminen ovat mahdollisesti vaikuttaneet kriteerin käytön 

määrään. 
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Erityisesti laajuus on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskeisempään 

rooliin esiintyen kahdeksassa yhdeksästä tarkasteluun otetusta tutkimuksesta. Selvästi 

rajaavana tekijänä laajuus voidaan nähdä hyvin pienten tai vastaavasti todella laajojen 

hankkeiden kohdalla. Elinkaariajattelun lisääntyminen näkyy käytetyissä kriteereissä, 

joista vuoden 2005 jälkeen elinkaaritehokkuus on esiintynyt kolmesti ja alhaiset 

elinkaari- ja ylläpitokustannukset kahdesti. Myös projektin tyyppi esiintyy enemmän 

käytettyjen kriteerien joukossa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tyypillisesti 

luokittelu perustuu kolmeen rakennusalan segmenttiin: infrastruktuuriin, 

teollisuusrakentamiseen ja asuinrakentamiseen (Chen et al. 2011). Kukin näistä tarjoaa 

omat ominaispiirteensä hankkeille ja sitä kautta vaikuttaa niin tarkastelussa 

huomioitaviin toteutusmuotoihin kuin itse toteutusmuodon valintaan. Projektin tyypin 

lisäksi tarkasteluun on joissain malleissa nostettu rakentamisen tyyppi, mikä sisältää 

hankkeiden jaottelun korjaus- tai uudisrakentamiseen. Niin projektin kuin rakentamisen 

tyypin kohdalla on kuitenkin mietittävä, luovatko ne suoraan eroja eri toteutusmuotojen 

käyttämiseen, vai nousevatko erilaisten tyyppien erot esiin myös muiden 

valintakriteerien kautta. 

Vaikka perinteisestä aika, kustannukset ja laatu kolmijaosta on siirrytty arvostamaan 

enemmän yhä monimuotoisempia tekijöitä, ovat ajalliset ja kustannukselliset tavoitteet 

keskeisessä roolissa otannan ajankohdasta riippumatta. Tutkimuksessa esiintyneet 

kriteerit kustannusten varmuus, kokonaiskustannukset, elinkaarikustannukset sekä 

kuvista pois rajatut esivalintakustannukset, käyttökustannukset ja pääomakustannukset 

kuvaavat hyvin kustannusvaikutusten merkitystä päätöksenteon taustalla. Samoin 

aikataululliset tekijät huomioidaan otannan jokaisessa tutkimuksessa joko nopeuden tai 

aikataulun varmuuden kautta.  

Lukumäärällisesti vähemmän esiintyneistä kriteereistä esiin voidaan nostaa 

innovaatiomahdollisuuksien hyödyntäminen, jonka osalta eri toteutusmuotojen välillä 

on havaittu eroavaisuuksia. Tätä on tutkinut muun muassa Lahdenperä (2007), joka 

kirjallisuuskatsauksen muodossa selvitti toteutusmuotojen merkitystä innovatiivisuuden 

tukemisessa. Vaikka Lahdenperä (2007) painotti kyseessä olevan suuntaa-antava esitys, 

voidaan jo näistä tuloksista havaita selviä eroja eri toteutusmuotojen välillä. Lisäksi 

muun muassa Bilbo et al. (2015) tarkastelevat tutkimuksessaan projektinjohto- ja IPT-
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mallien eroavaisuuksia käyttäen yhtenä näkökulmana mallien tarjoamia 

mahdollisuuksia ja tukea luovuudelle, mikä voidaan nähdä läheisesti rinnasteisena 

innovatiivisuuden tukemiselle.  

Tilaajan ominaisuudet ja tavoitteet 

Tarkasteltaessa kuvia 26 ja 27 tilaajan ominaisuuksiin ja tavoitteisiin keskittyvien 

valintakriteerien esiintyvyyden havaitaan olevan selvästi vähäisempää kuin projektin 

ominaisuuksien ja tavoitteiden kohdalla. Näistä eniten käytettynä riskien huomioiminen 

joko jakamisen, ulkoistamisen tai hallitsemisen näkökulmasta toistuu lähes jokaisessa 

otannan tutkimuksista ja on yleisesti hyvin tyypillinen tapa kuvata toteutusmuotojen 

eroavaisuuksia.  

 

Kuva 26. Valintakriteerit koskien tilaajan ominaisuuksia ja tavoitteita, n = 30 (Liite 6). 
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Kuva 27. Valintakriteerit koskien tilaajan ominaisuuksia ja tavoitteita vuosina 2005-

2015, n = 10 (Liite 6). 

 

Joustavuus, halu osallistua, kokemus ja käytettävissä olevat resurssit ovat riskien ohella 

esiintyneet niin koko otannan kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana useissa eri 

valintamalleissa. Erityisesti tilaajan tavoitteet riskien, joustavuuden ja 

osallistumishalukkuuden suhteen voivat toimia vahvasti rajaavina tekijöinä 

toteutusmuotojen suhteen. Esimerkiksi tilaajan pitäessä tarvetta joustavuudelle 

vähäisinä sekä ollessa haluton osallistumaan ja jakamaan riskejä, ei yhteistoimintaa 

painottavia toteutusmuotoja voida nähdä ensisijaisina vaihtoehtoina.  Kyseiset tavoitteet 

voivat muodostua haastaviksi varsinkin hankkeissa, jotka ominaisuuksiensa puolesta 

vaativat aikaista osallistumista ja yhteistyötä johtuen esimerkiksi erittäin 

monimutkaisista elementeistä sekä lukuisista hallittavista sidosryhmistä. 

Kokemus, käytettävissä olevat resurssit sekä kyvykkyydet kuvaavat tilaajan 

ominaisuuksia ja antavat suuntaa valinnalle. Kokemus luo lähtökohtia valintaan, mutta 

sitä ei voida pitää suoraan rajoittavana tekijänä varsinkaan uudempien ja vähemmän 

käytettyjen toteutusmuotojen kohdalla. Kokemuksen määritelmä ja sisältö vaihtelevat 

eri tutkimusten välillä, kattaen esimerkiksi tilaajan yleisen kokemuksen rakennusalalta 

(Masterman & Gameson 1994, Luu et al. 2005, Cui & Chen 2014), tilaajan roolin 

rakennuttajana (Masterman & Gameson 1994) tai tämän tuntemuksen eri 

toteutusmuodoista (Chan et al. 2001). Kyvykkyyksien ja resurssien kohdalla on tärkeää 
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huomioida myös halukkuus ulkoistamiseen omien resurssien täydentämisessä. Oman 

henkilöstön osaamisen ja toteutusmuotojen tuntemuksen kehittäminen tukee varsinkin 

tilaajan pitkäntähtäimen tavoitteita, mutta pienien ja suhteellisten keveiden 

organisaatioiden sekä satunnaisten rakennuttajien osalta ulkopuolisen osaamisen käyttö 

voi osoittautua välttämättömäksi. 

Varsinkin vuoden 2005 jälkeisessä otannassa merkittävä osuus käsitellyistä 

valintakriteereistä esiintyy vain kerran tai kahdesti. Tähän joukkoon kuuluvat myös 

koko otannan näkökulmasta paljon käytetyt hintakilpailun merkitys sekä vastuun 

jakaminen. Hintakilpailun vähentymiseen on mahdollisesti vaikuttanut pyrkimys yhä 

enemmän kokonaistaloudellisen edullisuuden saavuttamiseen niin kansainvälisesti kuin 

Suomessa. Vastuiden jakamisen osalta tuloksia ei ole täysin yksiselitteistä tulkita, sillä 

joissain tutkimuksissa se on osittain sisällytetty riskien hallintaan ja jakamiseen sekä 

sopimusosapuolten määrän hallintaan. On kuitenkin selvää, että vastuun ja 

hintakilpailukyvyn käyttö sellaisinaan on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana.  

Toteutusmuodon valinnan systematisoinnin haasteiden kohdalla tyypillisenä ongelmana 

esitettiin valintakriteerien välisten vuorovaikutussuhteiden ja ristiriitaisuuksien 

huomiotta jättäminen. Kyseisen kaltaisia ristiriitaisuuksia voi esiintyä niin eri 

kokonaisuuksiin kuin samaan ryhmään kuuluvien kriteerien kohdalla. Tilaajan 

ominaisuuksien osalta esimerkiksi kontrolloimisen ja riskien ulkoistamisen välillä 

vallitsee vuorovaikutussuhde, jossa riskien ulkoistamisen kautta tilaajan mahdollisuus 

hankkeen kontrollointiin heikkenee (Touran 2008). Toisaalta resurssien ollessa erittäin 

vähäiset, ei yritys välttämättä pysty osallistumaan hankkeeseen haluamallaan tavalla. 

Ulkoinen ympäristö 

Ulkoisen ympäristön käsittely on kolmessa tutkimuksessa tarkasteltavasta pääryhmästä 

selvästi vähäisintä. Verrattaessa kuvien 28 ja 29 tuloksia keskenään, voidaan havaita 

ulkoiseen ympäristöön liittyvien kriteerien käytön painottuvan vuoden 2005 jälkeisiin 

tutkimuksiin. Tämä ilmenee myös siinä, että seitsemän yhdeksästä vuoden 2005 

jälkeisen otannan tutkimuksista käsittelee ulkoista ympäristöä ainakin yhden kriteerin 

tasolla. Markkinoiden kilpailukyvyn tai markkinatilanteen tarkastelu esiintyy 
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kummankin tarkasteluajanjakson otannassa eniten. Käsitteen sisältö vaihtelee hieman 

eri tutkimuksien välillä koskien kyseiseen hankkeeseen liittyvää kilpailua (Luu et al. 

2005, Chen et al. 2011, Cui & Chen 2014), markkinoiden yleistä kilpailukykyä (Gordon 

1994) tai suhdannetilannetta (Peltonen & Kiiras 1998). Keskeiseen rooliin otannan 

tuloksia tarkasteltaessa nousevat myös säädösten sopivuus ja poliittiset rajoitukset. On 

kuitenkin huomioitava maiden väliset eroavaisuudet, mistä johtuen säätelyn ja politiikan 

vaikutukset voivat vaihdella paljon. Esimerkiksi Suomen kohdalla kummankaan roolia 

ei voida pitää merkittävänä varsinkaan toteutusmuotojen tasolla tarkasteltaessa. 

 

Kuva 28. Valintakriteerit koskien ulkoista ympäristöä, n = 30 (Liite 6). 

 

Kuva 29. Valintakriteerit koskien ulkoista ympäristöä vuosina 2005-2015, n = 10 (Liite 

6). 
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Urakoitsijoiden saatavuus on usein yhteydessä markkinatilanteeseen ja hankinnan 

ajoittamiseen. Tämä korostuu erityisesti suurissa ja kompleksisissa hankkeissa, joiden 

toteutukseen haetaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja urakoiden arvojen ja laajuuksien 

noustessa suuriksi. Varsinkin kansallisesti vielä vähemmän käytettyjen mallien, kuten 

elinkaari- ja allianssimallien kohdalla soveltuvien ja halukkaiden tarjoajien määrä voi 

alun alkaen olla vähäinen. Tällöin urakoitsijoiden saatavuus saattaa osoittautua 

huomattavan keskeiseksi tekijäksi pyrittäessä saamaan kilpailua aikaiseksi ja löytämään 

mahdollisimman hyvin hankkeeseen sopiva palveluntuottajakokoonpano. 

Hankkeiden monimutkaistumisen ja globalisaation myötä suomalaisiin kiinteistö- ja 

rakennushankkeisiin osallistuu yhä enemmän kansainvälisiä toimijoita. Esimerkiksi 

laajoissa raitiotie- ja voimalaitoshankkeissa kalusto- ja laitetoimittajat tulevat 

pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelta, mikä lisää erilaisten kulttuurien vaikutusta ja 

tekee markkinatilanteesta vaikeammin ennustettavan. Erilaiset toimintatavat ja 

tottumukset voivat asettaa haasteita varsinkin uudempien ja yhteistyötä painottavien 

toteutusmuotojen käyttöön. Kompleksisuuden ja globalisaation kasvun kautta myös 

hankkeisiin vaikuttavien ja osallistuvien sidosryhmien määrä kasvaa. Alihankkija- ja 

toimittajaverkostot pidentyvät ja yhä useammat tahot osallistuvat joko välittömästi tai 

välillisesti hankkeeseen. Moninaisempien vaatimusten lisääntyminen tekee 

sidosryhmien hallinnasta ja vaikutusmahdollisuuksien tunnistamisesta jatkuvasti 

keskeisemmän tekijän projektien onnistumisessa. Näin ollen, vaikka sidosryhmien 

vaikutukset esiintyvät vain yhdessä tutkimuksessa, ei niiden merkitystä voida 

poissulkea toteutusmuodon valintaan vaikuttavina tekijöinä.  

2.3 Teoriasynteesi 

Teoreettisen tarkastelun keskeisenä tavoitteena oli luoda ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen vastausten kautta pohjaa uuden valintamallin laatimiselle. 

Kirjallisuuslähteiden monipuolisella kartoittamisella on löydetty vastauksia 

toteutusmuotojen eroihin ja niiden vertailussa käytettäviin tekijöihin ja menetelmiin. 

Näistä vastauksista koostettiin teoriasynteesi, joka asettaa oman viitekehyksensä 

laadittavalle valintamallille. 
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Useassa kirjallisuuslähteessä toteutusmuodon valinta kuvataan itse valintamallin 

toteutusta laajempana prosessina sisältäen strategisten näkökulmien käsittelyn ja tilaajan 

tavoitteiden laaja-alaisen tunnistamisen. Esimerkiksi Mortledge et al. (2013) listaa 

tilaajan tavoitteiden kartoittamisen sekä yrityksen yleisen hankintastrategian 

valitsemisen ja kehittämisen keskeisiksi vaiheiksi ennen yksityiskohtaisen 

toteutusmuodon valinnan läpivientiä.  

Siirryttäessä käsittelemään toteutusmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä, voitiin 

kirjallisuustutkimuksesta tehdyistä havainnoista nähdä maailmanlaajuisesti käytetyn 

tekijäjoukon olevan huomattavan laaja. Tekijöiden suuren lukumäärän kontrolloimiseksi 

ne voidaan jaotella neljään keskeiseen pääryhmään: hankkeen ominaisuuksiin, 

tilaajan ominaisuuksiin, tilaajan tavoitteisiin ja ulkoiseen ympäristöön. Näistä 

hankkeen ominaisuudet ja tilaajan tavoitteet ovat olleet merkittävässä roolissa 

toteutusmuodon valinnassa jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Kuitenkin erityisesti 

viimeisen vuosikymmenen aikana tilaajan ominaisuudet ja ulkoinen ympäristö ovat 

saaneet vahvasti jalansijaa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa.  

Tunnistettujen tekijöiden ja tekijäkokonaisuuksien osalta on huomioitava, että jokainen 

tarkastelluista tutkimuksista käsitteli toteutusmuotoja joko urakkamuodosta ja 

maksuperusteesta koostuvina kiinteinä kokonaisuuksina tai vaihtoehtoisesti 

toteutusmuotoja verrataan suoraan urakkamuotoihin ilman mainintoja maksuperusteesta 

tai hankintamenettelystä. Näin ollen käsiteltäessä urakkamuotoa, maksuperustetta ja 

hankintamenettelyä erillisinä kokonaisuuksina, koskevat edellä esitetyt havainnot 

erityisesti urakkamuodon valintaa. Tästä syystä maksuperustetta ja 

hankintamenettelyä tulisi tarkastella omina kokonaisuuksinaan, joiden vertailussa 

käytettävät tekijät voidaan muodostaa liitteissä 3 ja 4 esiteltyjen eri vaihtoehtojen etujen 

ja heikkouksien kautta. 

Edellä esitettyihin perusteluihin nojaten toteutusmuodon valinnasta tunnistettiin 

seuraavat keskeiset osa-alueet, jotka tulee huomioida laadittavan valintamallin 

etenemisessä: 
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1. Tilaajan strategiset tavoitteet ja hankintastrategia 

2. Tilaajan tavoitteiden laaja-alainen kartoitus 

3. Hankkeen ominaisuudet 

4. Tilaajan ominaisuudet 

5. Tilaajan tavoitteet 

6. Ulkoinen ympäristö 

7. Maksuperuste 

8. Hankintamenettely 

Syvennyttäessä tarkemmin toteutusmuotojen vertailussa käytettäviin yksittäisiin 

kriteereihin, pystyttiin niin toteutusmuotojen eroista kuin aikaisemmissa tutkimuksissa 

käytetyistä tekijöistä tunnistamaan useita merkittäviä kriteereitä. Toteutusmuotojen 

erojen kartoituksessa esiin nousivat erityisesti aikataulun varmuus ja läpimenoajan 

nopeus, joustavuus ja tilaajan vaikutusmahdollisuudet, laajuus, kompleksisuus, 

innovointimahdollisuudet, elinkaaritekijät sekä riskien jako. Kaikki edellä luetelluista 

tekijöistä tunnistettiin keskeisiksi myös kirjallisuustutkimuksen jälkimmäisessä osassa 

tehdyssä tarkastelussa (Liite 6). Kyseisen aineiston osalta varsinkin viimeisen 

kymmenen vuoden (2005-2015) otannan tuloksissa tilaajan ominaisuudet ovat 

esiintyneet yhä enemmän ja halvimman hinnan merkityksen vähentyessä esiin on 

noussut useita muita tavoitteita. Projektin ja tilaajan ominaisuuksiin sekä tilaajan 

tavoitteisiin liittyvistä tekijöistä monet useissa tutkimuksissa esiintyneet voidaan 

selvästi nähdä relevantteina myös suomalaiseen kontekstiin laadittavassa 

valintamallissa. Kuitenkin ulkoisen ympäristön osalta varsinkin säädöksiin ja poliittisiin 

tekijöihin kohdistuvien tekijöiden merkitys voi Suomessa jäädä vähäisempään rooliin. 

Teoreettisen tarkastelun lopputuloksina havaitut keskeiset tekijät on koostettu 

taulukkoon 4. Tekijät on ryhmitelty luvussa 2.2.6 käytetyn jaottelun mukaisesti, mutta 

siinä huomioidaan myös toteutusmuotojen erojen kautta tunnistetut kriteerit. 
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Taulukko 4. Kirjallisuustutkimuksen keskeisimmät valintakriteerit ryhmiteltynä 

Projektin ominaisuudet 

ja tavoitteet 

Tilaajan ominaisuudet ja 

tavoitteet 

Ulkoinen ympäristö 

Monimutkaisuus Riskien jakaminen Markkinatilanne 

Aikataulun varmuus Joustavuus Urakoitsijoiden saatavuus 

Laajuus Halu osallistua Sidosryhmien vaikutukset 

Kustannusten varmuus Kokemus  

Nopeus Resurssit  

Elinkaaritekijät Kyvykkyydet  

Innovointimahdollisuudet Innovointihalukkuus  

 

Erilaisten toteutusmuodon valinnassa käytettyjen valintamenetelmien tunnistettiin 

jakautuvan neljään kokonaisuuteen: ohjaaviin menetelmiin, monimuuttuja-

analyyseihin, tietoon ja kokemukseen perustuviin menetelmiin sekä 

yhdistelmämenetelmiin. Näistä varsinkin ohjaavat menetelmät ja monimuuttuja-

analyysit nähtiin vaikeusasteeltaan ja tarkoitusperiltään realistisina vaihtoehtoina 

sovellettaviksi tässä työssä laadittavassa valintamallissa. Vahvasti tietoon ja 

kokemukseen perustuvat menetelmät muodostuvat huomattavan monimutkaisiksi ja 

niiden hyödyntämiseen vaaditaan syvällistä tietoteknistä osaamista. Lisäksi kyseisten 

menetelmien kohdalla tarvittavien lähtötietojen keruu on tyypillisesti pitkäkestoinen 

prosessi.  

Vaikka yhdistelmämenetelmistä osa yhdistää useaa eri menetelmää samassa vaiheessa 

tarkastelua, ovat esimerkiksi Alhazmi ja McCaffer (2000) jakaneet itse valintamallin 

useisiin eri valintamenetelmiä hyödyntäviin vaiheisiin. Tällöin valintamallin osa-alueita 

ei yhdistetä toisiinsa, vaan vertailu suoritetaan erikseen eri näkökulmista. Kyseisen 

kaltainen menettely tukee vahvasti edellä esiteltyjä havaintoja toteutusmuodon valintaan 

vaikuttavista useista tekijöistä ja tekijäkokonaisuuksista, joiden välillä voi esiintyä 

ristiriitoja ja vuorovaikutussuhteita.  
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3 MALLI TOTEUTUSMUODON VALINTAAN 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella suurin osa olemassa olevista valintamalleista 

lähestyy toteutusmuodon valintaa liian suppeasta näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan 

esimerkiksi vain tilaajan tavoitteiden tai puhtaasti riskien torjunnan kautta. Usein 

valintamalleissa on pyritty saavuttamaan varsin yksinkertainen kokonaisuus, jonka 

avulla valinta voidaan suorittaa nopeasti, yleisellä tasolla sekä mahdollisimman vähäisin 

resurssein. Esimerkiksi Alhazmin ja McCafferin (2000) mallia on kritisoitu sen 

monimutkaisuudesta valintaprosessin koostuessa neljästä vaiheesta. Tässä 

diplomityössä tarkoituksena ei ole laatia erityisen yksinkertaista ja vain hieman suuntaa-

antavasti asiaa lähestyvää ratkaisua, vaan systemaattisen ja kattavan lopputuloksen 

tuottava valintamalli. 

Toteutusmuodon valintaa kotimaisessa kontekstissa on vastikään käsitelty Lauri 

Haipuksen (2014) diplomityöhön liittyvässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin 

neljää tilaajaa Oulun ympäristössä koskien toteutusmuodon valintaa ja valintamallien 

kehittämistä. Saadut tulokset tukivat aikaisempien tutkimusten havaintoja siitä, että 

toteutusmuodon valinta perustuu pitkälti intuitioon ja tilaajien omiin kokemuksiin. 

Perinteiset pääurakkamuodot valikoituvat tyypillisiksi vaihtoehdoiksi johtuen niiden 

tuntemuksesta ja suoraviivaisesta hankintaprosessista. Muita toteutusmuotoja nostetaan 

harkintaan laajempien ja kompleksisempien hankkeiden kohdalla. Kuitenkin näissä 

tilanteissa toteutusmuoto valikoituu pitkälti vallitsevien trendien pohjalta ilman kattavia 

selvityksiä. Haastattelujen perusteella esiin nousi tarve analyyttiselle valintamallille, 

vaikka Haipuksen (2014) esittämä riskienhallintaprofiileista muodostettu työkalu ei 

sellaisenaan saanut kattavaa hyväksyntää. Haastattelujen tulokset tukevat niin 

kirjallisuus- kuin kyselytutkimuksen havaintoja sisältäen kannanottoja siitä, että 

toteutusmuodon valintaa lähestytään joko liian suppeasta näkökulmasta tai käytettävät 

työkalut tarjoavat pelkästään numeerisia tuloksia ilman tilaajan syvempää osallistumista 

toteutusmuotojen vertailuprosessiin.  

Haipuksen (2014) saama palaute sekä kansainvälisestä kirjallisuudesta (Love et al. 

2008b, Alhazmi & McCaffer 2000, Touran et al. 2011) esiin nousseet haasteet koskien 

mallien heikkoa käyttäjäystävällisyyttä ja vaatimusta matemaattisesta osaamisesta 
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vaikuttivat vahvasti tässä diplomityössä laaditun valintamallin käyttämään prosessiin ja 

valintamenetelmiin. Jotta tilaaja näkisi toteutusmuotoselvityksen myös 

oppimistilanteena, on tämän edustajien osallistumista valintatilanteeseen pyritty 

painottamaan. Kaikki tarkasteltavat osa-alueet käsitellään yhdessä tilaajan kanssa, eikä 

tuloksia anneta valmiina esimerkiksi monitavoiteoptimoinnin ilmoittamana. 

Valintamenetelmistä on pyritty tekemään helposti ymmärrettävät ja selkeät. Tähän 

liittyen mallissa sovelletaan muun muassa analyyttista hierarkiaprosessia (AHP), 

visuaalista arviointia sekä tilaajan itsearviointia perustuen kattaviin sanallisiin 

kriteeristöihin. 

Työssä laaditun valintamallin taustalla on hyödynnetty materiaalia kiinteistö- ja 

rakennusalan konsulttitoimisto Vison Alliance Partners Oy:n tekemistä useista 

toteutusmuotoselvityksistä. Aineistoista on tunnistettu muun muassa tyypillisesti 

suomalaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa esiintyviä tilaajan tavoitteita, joita on 

verrattu kirjallisuustutkimuksessa tehtyihin havaintoihin. Lisäksi laaja-alaisimmin 

dokumentoitujen selvitysten aineistoja on käytetty laaditun valintamallin eri osa-

alueiden testaamiseen. Materiaaleista nousi hyvin esiin hankkeiden erilaisuus ja 

vaatimukset valintamallin mukautumiselle vaihteleviin tilanteisiin. Lisäksi tehdyt 

havainnot tukevat mallin soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa ja lisäävät tutkimuksen 

luotettavuutta case-hankkeeseen tehdyn validoinnin ohella. 

Jotta toteutusmuodon valintaa voidaan lähestyä kattavasti, ottaen huomioon hankkeiden 

ja tilaajien erilaisuuden, on tässä diplomityössä laaditun valintamallin keskeisiksi osa-

alueiksi valittu kirjallisuustutkimuksessa esiin nousseet neljä näkökulmaa: projektin 

ominaisuudet, tilaajan ominaisuudet, tilaajan tavoitteet sekä ulkoinen ympäristö. 

Valintamallin kulku on esitetty kuvassa 30. Vaikka siinä käsiteltävät kokonaisuudet 

mukailevat kirjallisuustutkimuksessa esiintyneitä kokonaisuuksia, on valintakriteerien 

ryhmittely osittain erilainen. 
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Kuva 30. Toteutusmuodon valintamallin kulku. 

 

Ennen varsinaisten valintaan liittyvien näkökulmien tarkastelua suoritetaan projektin 

perustietojen läpikäynti yhdessä tilaajan edustajien kanssa. Tämän jälkeen siirrytään 

projektin ominaisuuksien käsittelyyn valintamallin esikarsintavaiheessa, jossa 

kartoitetaan hankkeen ominaisuusprofiili. Ominaisuusprofiili kuvaa hankkeen 

erityispiirteitä ja sitä verrataan kysely- ja kirjallisuustutkimuksen kautta muodostettuihin 

seitsemään toteutusmuotoprofiiliin. Tavoitteena ei ole antaa lopullista ehdotusta 

soveltuvimmasta toteutusmuodosta, vaan mahdollistaa tarkastelu hankkeeseen hyvin ja 

heikosti soveltuvista toteutusmuodoista hankkeen ominaisuuksien näkökulmasta. 

Samassa yhteydessä käsitellään maksuperustevaihtoehtoja ja saatujen näkemysten 

pohjalta määritetään jatkotarkasteluun valittavat toteutusmuodot sisältäen suorite- ja 

maksuperusteen. Tämän jälkeen toteutusmuodon valintaa lähestytään erikseen tilaajan 

ominaisuuksien, tilaajan tavoitteiden sekä ulkoisen ympäristön näkökulmasta. Saatuja 

tuloksia vertaillaan keskenään ja lopputuloksena saadaan ehdotus hankkeeseen 

soveltuvimmasta toteutusmuodosta. Samoista neljästä näkökulmasta käsitellään myös 

erilaisten hankintamenettelyjen soveltuvuutta hankkeeseen ja tuloksia verrataan suorite- 

ja maksuperusteiden osalta saatuun ehdotukseen.  

Tarkasteltaessa toteutusmuodon valintaa laajempana prosessina, sijoittuu edellä mainitut 

näkökulmat sisältävä valintamalli yhteen neljännekseen koko valintaprosessia. Pohjana 

toteutusmuodon valinnan läpivientiin toimivat yrityksen strategisten tavoitteiden ja 

hankintastrategian tunnistaminen sekä niiden vaikutusten ymmärtäminen 

toteutusmuodon valinnan taustalla. Yrityksen strategiaan pohjautuen tilaajan tulee 

tunnistaa tavoitteet niin itse tarkasteltavalle hankkeelle, hankinnalle kuin hankkeen 

osapuolille. Valintamalliin liittyvän tarkastelun kautta muodostetaan laaja-alainen 
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näkemys hankkeeseen sopivista toteutusmuodoista ja eri osa-alueiden vertailun avulla 

saadaan ehdotus valittavaksi toteutusmuodoksi. Viimeisenä vaiheena valintaprosessissa 

on toteutusmuodon lopullinen päättäminen ja implementointi perustuen valintamallin 

tuloksiin ja mahdollisesti muihin tehtyihin selvityksiin. Tämä jaottelu esiintyy luvun 3 

rakenteessa, jossa ennen valintamallin osa-alueita käsitellään tilaajan strategisten 

tavoitteiden, hankintastrategian sekä tavoitteiden merkitystä toteutusmuodon valinnan 

taustalla.  

3.1 Strategia ja tavoitteet toteutusmuodon valinnan taustalla 

Tilaajan strategiset tavoitteet toimivat lähtökohtana ja raameina valittaville 

toteutusmuodoille. Strategiset tavoitteet sisältävät yrityksen koko toimintaa koskevia 

linjauksia, joiden kautta toteutetaan yrityksen strategiaa.  Kyseisten tavoitteiden 

kohdalla voidaan painottaa esimerkiksi yhteistyötä, uudenlaisten ratkaisujen kokeilua 

sekä kestävän kehityksen huomiointia.  

Yleisten strategisten tavoitteiden ohella tarkastelu tulee tehdä myös tilaajan 

hankintastrategian näkökulmasta. Hankintastrategia pohjautuu yrityksen yleisiin 

strategisiin tavoitteisiin ja se sisältää linjauksia koskien niin koko hankintatoimea kuin 

erilaisia hankintaryhmistä muodostettuja kategorioita. Kategoriat käsittelevät kuinka 

erilaisia tuotteita ja palveluita hankitaan, mitä tekijöitä ja tavoitteita hankinnoissa 

painotetaan sekä miten hankintoja pyritään kehittämään. Erillisinä kategorioina voivat 

olla esimerkiksi suunnittelu, investointien toteutus ja ylläpito. (Pekkala & Pohjonen 

2010, Liikennevirasto 2013.) 

Aina tilaajaorganisaatiolla ei ole selkeää hankintastrategiaa tai se ei ota kantaa 

toteutusmuodoille ja hankintamenettelyille asetettaviin tavoitteisiin ja kehityskohteisiin. 

Eräänä esitystapana hankintastrategian hahmottamiseen toteutusmuotojen näkökulmasta 

voidaan pitää usein ostoportfolion määrityksessä käytettyä Kraljicin (1983) matriisia. 

Kyseisen työkalun avulla hankkeet jaetaan esimerkiksi kuvan 31 kaltaisesti laajuuden ja 

monimutkaisuuden mukaan pieniin rutiinihankkeisiin, suuriin standardihankkeisiin, 

erityisosaamista vaativiin hankkeisiin sekä kompleksisiin ja strategisiin hankkeisiin.  

Jokaiselle näistä ryhmistä valikoidaan ”työkaluina” käytettävät toteutusmuodot, minkä 
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kautta pyritään löytämään synergiaetuja toteutusmuotojen käytössä. On huomioitava, 

että kyseessä on vain yhdestä näkökulmasta asiaa lähestyvä havainnollistuskeino, jonka 

lisäksi yrityksen tulee miettiä myös muita strategisia linjauksia.  

 

Kuva 31. Kraljicin (1983) ostomatriisi sovellettuna toteutusmuodon valintaan. 

 

Toteutusmuodon huomioiminen osana hankintastrategiaa hyödyttää erityisesti jatkuvasti 

rakennuttavia tilaajia, joiden projektiportfolio koostuu niin laajuuden kuin 

monimutkaisuuden osalta vaihtelevista projekteista. Vaikka tilaajan kaikki hankkeet 

olisivat lähes identtisiä keskenään, on tärkeää miettiä, sovelletaanko niiden kohdalla 

tilaajan strategian mukaisia toteutusmuotoja, vai saavutettaisiinko jollain toisella 

vaihtoehdolla parempia tuloksia. Edellisten kaltaisten tilaajien lisäksi on olemassa 

tilaajia, jotka toimivat niin sanotusti kertatilaajina. Tällöin rakennuttamistoimet 

saattavat rajoittua esimerkiksi yksittäisen, massiivisen ja kompleksisen investoinnin, 

kuten uuden tehtaan tai sairaalan, toteuttamiseen. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa 

toteutusmuodon tarkastelu osana hankintastrategiaa ei välttämättä toimi, vaan 

toteutusmuodon valinta tehdään puhtaasti yksittäisen hankkeen tasolla. Tästä huolimatta 
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tilaajan strategiset tavoitteet ohjaavat yhä hankkeen tavoitteiden muodostumista ja 

vaikuttavat toteutusmuodon valintaan. 

Edellä esiteltyjen näkökulmien lisäksi on tärkeää käsitellä myös hankkeen riskejä ja 

mahdollisuuksia, tilaajan riskistrategiaa sekä tavoitteita riskien jakamiseen tai 

siirtämiseen. Tilaajan tulee tunnistaa käyttämänsä ratkaisut sekä tulevat tavoitteet 

riskienhallinnan osalta. Lisäksi tilaajan henkilöstöllä tulee olla yhtenevä näkemys 

riskienhallintaan ja siihen liittyvät rajoitteet tulee käsitellä jo toteutusmuotoselvityksen 

perustietojen keräämisen yhteydessä. Näin varsinkin keskeisimmät riskitekijät ja niiden 

hallintaan liittyvät vaatimukset voidaan huomioida tilaajan tavoitteiden asettamisessa 

sekä laajempaan tarkasteluun valittavien toteutusmuotojen vertailussa. 

Kiinteistö- ja rakennushankkeita rakennuttavilla tilaajaorganisaatioilla toteutusmuodon 

valinta strategisella tasolla on hyvin vahvasti yhteydessä yrityksen projektiportfolion 

hallintaan. Projektiportfolio on kokonaisuus yrityksen projekteja, jotka keskittyvät 

yhteisten strategisten päämäärien saavuttamiseen ja hyödyntävät samoja rajallisia 

resursseja (Artto et al. 2011). Portfolion hallinnan keskeisenä tehtävänä on ymmärtää ja 

hallita projektien välisiä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita useista eri näkökulmista. 

Keskeisiksi osa-alueiksi muodostuvat rajallisten resurssien allokointi, riskien ja 

mahdollisuuksien tasapainottaminen, hankkeen ajoittaminen sekä mahdollisten 

rajoitusten ja pullonkaulojen hallinta. (APM 2006.) Yrityksen projektiportfolio voidaan 

jakaa ohjelmatasoihin, jotka ovat useita projekteja sisältäviä kokonaisuuksia. 

Ohjelmatason kokonaisuudet muodostuvat usein yhteisen päämäärän ympärille, joka voi 

koskea esimerkiksi aluesuunnittelua ja –rakentamista tai toisaalta johonkin 

liiketoimintasegmenttiin kuuluvia hankkeita.  

Projektiportfolion hallinnan tavoitteiksi Artto et al. (2011) listaavat arvon 

maksimoinnin, tasapainon sekä strategianmukaisuuden. Kyseisten tavoitteiden 

täyttämiseksi portfolion sisältöä arvioidaan ja päivitetään jatkuvasti. Keskeistä uuden 

projektin aloittamisessa on sen sopivuus yrityksen strategiaan, mutta yhtäläisesti 

resurssien ja riskien hallinta nousevat merkittävään rooliin. Näihin tekijöihin voidaan 

vahvasti vaikuttaa hankkeen sisällön lisäksi myös valittavan toteutusmuodon kautta. 

Esimerkiksi elinkaarimallin, allianssimallin ja projektinjohtopalvelun lähestymistavat 
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riskien jakamiseen, resurssien käyttöön sekä tilaajan tavoitteiden täyttämiseen eroavat 

toisistaan huomattavasti. Toteutusmuodon kautta voidaan näin ollen tukea 

projektiportfolion hallintaa ja tilaajan strategisten tavoitteiden täyttymistä. Vastaavasti 

tilanteissa, joissa toteutusmuodon valinta suoritetaan pintapuoleisesti, pelkästään 

yksittäisiä hankkeita silmälläpitäen, voivat päätökset vaikuttaa vahvasti hankerajojen yli 

ja vaikeuttaa koko projektiportfolion hallintaa. 

Strategian ohella toteutusmuodon valintaa ohjaavat tilaajan tavoitteet. Tässä 

kontekstissa tilaajan tavoitteilla ei käsitetä pelkästään hankkeen toteutukselle asetettavia 

tavoitteita, vaan tarkastelu suoritetaan kuvan 32 esittämällä tavalla niin hankkeen, 

hankinnan kuin hankkeeseen valittavien osapuolten välisten suhteiden näkökulmasta. 

Kuten kuvasta 32 havaitaan, voivat edellä esitellyt strategiset näkökulmat vaikuttaa 

tavoitteiden sisältöön. Tästä syystä kyseiset tekijät tulee kartoittaa ennen tavoitteiden 

tarkempaa koostamista. 

 

Kuva 32. Tilaajan tavoitteet toteutusmuodon valinnan taustalla. 

 

Hankkeen tavoitteet kuvaavat hankkeen taustalla vaikuttavia suurempia linjauksia ja 

tavoitteita hankkeen lopputulokselle. Ne voivat olla suoranaisia syitä hankkeen 

toteuttamisen taustalla kuten vanhentuneen teknologian uusiminen, yrityksen 

laajentuminen tai toimintojen yhtenäistäminen. Hankkeen tavoitteet vastaavat 

kysymykseen ”Miksi hanke toteutetaan?” ja ne ovat usein vahvasti kytköksissä 

yrityksen strategiaan.  
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Hankinnan tavoitteet ovat hankkeen toteuttamisen tavoitteita ja ne vastaavat 

kysymykseen ”Miten hanke toteutetaan?”.  Hankinnan tavoitteet sisältävät usein 

teoriasynteesissä (luku 2.3) käsiteltyjä tilaajan ja projektin tavoitteita. Tällaisia 

tavoitteita voivat olla esimerkiksi hankkeen aikakriittisyys, vaatimukset budjetissa 

pysymiselle tai tilaajan halukkuus kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja hankkeen 

toteutuksessa. Toisaalta hankkeen tavoitteet ovat usein myös toteutusmuodosta 

riippumattomia tavoitteita liittyen esimerkiksi toteutuksen aikaiseen turvallisuuteen, 

häiriöttömyyteen ja ympäristöystävällisyyteen. 

Hankkeen osapuolten välisiin suhteisiin keskittyvät tavoitteet liittyvät yleensä 

osapuolten asemaan ja vastuisiin hankkeessa, projektin johtamiseen sekä 

yhteistoimintaan osapuolten kesken. Ne vastaavat kysymykseen ”Mitä hankkeen 

osapuolilta ja osapuolten valinnalta odotetaan?”. Kyseisten tavoitteiden kohdalla 

voidaan käsitellä muun muassa rajapintojen hallintaa, sopimusten ja erillishankintojen 

määrää sekä toimittajaratkaisuja. Toisaalta tavoitteet osapuolille voivat olla hyvin 

konkreettisia vaatimuksia esimerkiksi teknisistä kyvykkyyksistä tai toimintatavoista. 

Tavoitteiden sisäistämisen ja läpikäynnin kautta saavutetaan perusta itse 

toteutusmuotoselvityksen laatimiseen. Tavoitteet tulee saada yhtenevästi selviksi 

tilaajan hankkeeseen osallistuville avainhenkilöille ja niille on tärkeää saada vahvistus 

myös tilaajan päättäviltä tahoilta ylemmän johdon toimesta. Ilman eri näkökulmien 

huomiointia tarkastelussa, voi hankkeelle muodostua ristiriitaisia tavoitteita, jotka 

myöhemmissä vaiheissa aiheuttavat ongelmia. Tavoitteiden käsittelyn jälkeen 

toteutusmuodon valintamallin läpikäynti etenee sujuvammin ja saatavat tulokset ovat 

linjassa yrityksen todellisten päämäärien kanssa. 

3.2 Projektin perustiedot 

Projektin perustietojen kartoitus luo pohjan toteutusmuodon valinnan etenemiselle. 

Vaikka tarkastelussa on pyritty huomioimaan useita erilaisia toteutusmuodon valintaan 

vaikuttavia näkökulmia ja tekijöitä, ei ainutkertaisten hankkeiden ja tilanteiden kaikkia 

piirteitä ja niihin liittyviä tavoitteita, mahdollisuuksia ja rajoituksia voida koostaa 

yhteen geneeriseen valintamalliin. Tästä johtuen on tärkeää tunnistaa, mitä tekijöitä 
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valintamalli ei huomioi tarpeeksi kattavasti ja kuinka ne voidaan ottaa huomioon 

toteutusmuotovaihtoehtojen vertaamisessa. 

Toteutusmuodon valinta sijoittuu yleensä hankkeen alkuvaiheisiin, jolloin tilaaja on 

tehnyt tarveselvityksen ja muodostanut alustavan kuvan hankkeesta ja sen tavoitteista. 

Projektin perustietojen kerääminen varmistaa, että tilaaja on itse hahmottanut kaikki 

hankkeeseen liittyvät olennaiset tekijät ja osa-alueet, jotka voivat vaikuttaa hankkeen 

etenemiseen sekä valittavaan toteutusmuotoon. Lisäksi perustietojen selvittäminen 

auttaa mahdollisten ulkopuolisten tahojen, kuten toteutusmuotoselvitystä tekevien 

asiantuntijoiden, perehdyttämiseen hankkeen sisältöihin. Projektin perustietoihin 

valikoituneet osa-alueet on koostettu erilaisista näkemyksistä projektikuvauksen 

muodostamiseen (Touran et al. 2009, Artto et al. 2011). Kirjallisuuden kautta 

tunnistettuja osa-alueita on verrattu diplomityön aika tehtyihin havaintoihin sekä Vison 

Alliance Partners Oy:n aikaisemmissa toteutusmuotoselvityksissä kerättyihin tietoihin. 

Näiden perusteella hankkeen perustietojen kartoittamiseen valittiin taulukossa 5 esitetyt 

näkökulmat.  

Taulukko 5. Projektin perustiedot. 

  Kartoitettavat projektin perustiedot 

1. Tilaaja / rakennuttaja 11.  Keskeiset haasteet 

2. Hankkeen nimi ja sijainti 12.  Keskeiset mahdollisuudet 

3. Loppukäyttäjä(t) / asiakkaat 13.  Kaavoituksen tilanne 

4. Kustannusarvio ja sen jakautuminen 14.  Suunnitelmien ja lupien hallinnollinen 

käsittely 

5. Teknisen sisällön kuvaus 15.  Hallinnollinen tilanne 

6. Hankkeen työsisältö ja osakokonaisuudet 16.  Puitesopimukset 

7. Toiminnalliset tavoitteet 17.  Ympäristövaikutukset ja turvallisuustekijät 

8. Aikataulutus ja siihen liittyvät rajoitukset 18.  Laajentumis-/jatkomahdollisuudet 

9. Rahoitus ja siihen liittyvät rajoitukset 19.  Ylläpidon toteuttaminen 

10. Merkittävimmät riskitekijät ja 

riskistrategian vaikutukset 

20.  Tärkeimmät sidosryhmät ja niiden 

vaikutusmahdollisuudet 
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3.3 Hankkeen ominaisuusprofiili 

Hankkeen ominaisuusprofiilin kohdalla kartoitetaan käsitys hankkeen ominaisuuksista 

sekä hankkeeseen liittyvistä aikataulullisista tavoitteista taulukossa 6 esitettyjen 

kriteerien avulla. Muodostettu kokonaiskuva mahdollistaa selvästi sopimattomien 

toteutusmuotojen rajaamisen pois jatkotarkastelusta sekä tiiviimmän keskittymisen 

jäljelle jääneiden toteutusmuotojen käsittelyyn. Hankkeen ominaisuusprofiilia verrataan 

seitsemään yleiseen toteutusmuotoon: kokonaisurakkaan, jaettuun urakkaan, ST-

urakkaan, projektinjohtopalveluun, projektinjohtourakkaan, elinkaarimalliin sekä 

allianssimalliin. Näistä kokonaisurakkaa, jaettua urakkaa ja ST-urakkaa on tarkasteltu 

kiinteän kokonaishinnan näkökulmasta. Lisäksi projektinjohtourakan kohdalla käytetään 

tavoitehintaista sovellutusta. Ennen toteutusmuotojen karsintaa tulee käsitellä erilaisia 

maksuperusteita, insentiivejä sekä yhteistoiminnallisia elementtejä, joiden avulla 

tarkasteltavat toteutusmuodot voivat paremmin vastata hankkeen ominaisuuksiin.  

Taulukko 6. Hankkeen ominaisuudet 

Hankkeen ominaisuudet 

1. Laajuus 7.  Tekninen vaativuus 

2. Laajuuden määritettävyys 8.  Ainutkertaisuus 

3. Riskien tunnistettavuus 9.  Sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet 

4. Aikataulun varmuus 10. Rahoituksen epävarmuus 

5. Aikataulun tiukkuus 11. Suunnitelmien valmiusaste 

6. Innovointimahdollisuudet  

 

Taulukossa 6 esitetyt tarkastelukriteerit pohjautuvat kansainvälisistä valintamalleista 

tehtyyn kirjallisuustutkimukseen sekä erilaisten toteutusmuotojen ja aikaisempien 

toteutusmuotoselvitysten tulosten analysointiin. Hankkeen ominaisuusprofiilin 

visualisoinnissa on hyödynnetty 360-analyysin tavoin säteittäistä kaaviolajia. Käytettyä 

esitystapaa ja valintakriteereitä havainnollistetaan kuvassa 33. Toteutusmuotojen 

profiilien osalta esiin nousi haaste hankkeen euromääräisen laajuuden arvioimisesta 
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vain yhdellä arvolla. Tästä syystä se on kuvattu muista kriteereistä poiketen janamaisen 

esitystavan avulla.  

 

Kuva 33. Hankkeen ominaisuusprofiili.  

 

Kirjallisuustutkimuksen otannassa monimutkaisuus nousi hyvin keskeiseksi tekijäksi 

hankkeen ominaisuuksien osalta. Johtuen käsitteen laajuudesta sitä pyrittiin 

lähestymään kolmesta näkökulmasta, jotka esiintyvät kirjallisuustutkimuksessa erillisinä 

kriteereinä. Käsiteltäessä hanketta niin ainutkertaisuuden, teknisen vaativuuden kuin 

innovaatiomahdollisuuksien kautta saadaan näkemys hankkeen kompleksisuudesta 

sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen ja niistä 

hyötymiseen. Tarkastelun jakaminen useaan rajattuun näkökulmaan auttaa myös 

varmistamaan vastausten yhdenmukaisuuden kyselytutkimuksen kohdalla. 
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Vaikka joustavuus ja riskien jakaminen esiintyvät kirjallisuustutkimuksessa tilaajan 

tavoitteiden kohdalla, voivat hankkeen ominaisuudet vaikuttaa vahvasti kyseisten 

tavoitteiden tärkeyteen. Joustavuuden tarve pohjautuu tyypillisesti hankkeeseen 

liittyviin epävarmuustekijöihin kuten laajuuden määritettävyyteen ja riskien 

tunnistettavuuteen. Hankkeen laajuuden määritettävyys toteutusmuodon valintaa 

tehtäessä voi muodostua haastavaksi vain tarveselvityksessä kerättyjen tietojen 

perusteella. Samoin riskien tunnistaminen ja niiden kartoittamisen taso voivat vaihdella 

huomattavasti, mikä tekee riskien jakamisen tai siirtämisen arvioinnista haastavaa. 

Tilaajan on tästä syystä tärkeää pystyä toteutusmuodon valintaa tehdessään arvioimaan 

millä tasolla hankkeen laajuus ja riskit pystytään tunnistamaan, jotta mahdollisiin 

muutoksiin ja yllätyksiin on mahdollista varautua. 

Aikataulun varmuus ja nopeus liittyvät myös hankkeen ominaisuuksiin, vaikka 

aikataulullisia tekijöitä tarkastellaan myös tilaajan tavoitteiden kohdalla. Jotta 

aikataulullisesti hankkeeseen heikosti sopivien toteutusmuotojen tarkasteluun ei 

tuhlautuisi resursseja valintamallin myöhemmissä vaiheissa, käsitellään kyseisiä 

näkökulmia jo ominaisuusprofiilia laadittaessa. Nopeutta kuvataan tässä tapauksessa 

kriteerillä aikataulun tiukkuus, joka kuvaa hankkeen läpimenoajan tiukkuuteen 

kohdistuvia vaatimuksia. Aikataulun varmuuden osalta tarkastelunäkökulma on 

toteutusmuotojen mahdollisuuksissa tarjota varmuutta laadittavan aikataulun 

pitävyydelle niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheen osalta. 

Sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet ovat esiintyneet valintakriteerinä vain yhden 

kirjallisuustutkimuksessa käsitellyn valintamallin kohdalla. Kuitenkin 

rakennusprojekteihin osallistuu ja vaikuttaa lukuisia eri sidosryhmiä, joiden tarpeiden 

tunnistaminen ja arviointi on tärkeässä roolissa projektin onnistumisessa ja arvon 

tuottamisessa. Projektin sidosryhmät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. 

Sisäiset sidosryhmät vaikuttavat suoraan projektiin ollen siihen sopimuksellisesti 

sidoksissa. Ulkoiset sidosryhmät eivät ole virallisia projektin osapuolia, mutta kyseisillä 

tahoilla voi silti olla intressejä ja vaikutusmahdollisuuksia hankkeeseen. Tyypillisinä 

rakennusprojektin sidosryhminä on tunnistettu käyttäjä, rakennuttaja, rakentaja, 

suunnittelija ja viranomaiset. Kuitenkin erityisesti hyvin kompleksisiin ja laajoihin 

hankkeisiin voi näiden lisäksi kuulua lukuisia muita sidosryhmiä. (Aapaoja & 
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Haapasalo 2013) Tällaisiin sidosryhmiin voidaan muun muassa lukea alihankkijat, 

materiaalitoimittajat, erityisalojen suunnittelijat, rahoittajat, poliittiset toimijat ja media.   

Muina tarkastelukriteereinä toimivat hankkeen laajuus, rahoituksen epävarmuus sekä 

suunnitelmien valmiusaste. Hankkeen laajuus on varsinkin kirjallisuustutkimuksen 

jälkimmäisessä otannassa noussut yhdeksi käytetyimmistä valintakriteereistä aikataulun 

varmuuden ja monimutkaisuuden rinnalle. Laajuuden vaikutukset toteutusmuodon 

valintaan esiintyvät pääsääntöisesti hyvin pienten ja hyvin suurten hankkeiden kohdalla. 

Rahoituksen epävarmuudella tarkastellaan rahoituksen asettamia rajoituksia ja 

mahdollisuuksia erilaisten toteutusmuotojen käytölle. Joidenkin toteutusmuotojen osalta 

rahoituksen on oltava täysin selvillä ennen toteuttajien valintaa. Toisaalta esimerkiksi 

elinkaarimallin kohdalla usein edellytyksenä on, että hankkeelle ei ole vielä päätetty 

sitovaa rahoitusvaihtoehtoa. Viimeisenä suunnitelmien valmiusaste käsittelee hankkeen 

suunnitelmien tilannetta. Varsinkin aikataulun tiukkuuden osalta eri 

toteutusmuotovaihtoehtojen tarjoamat mahdollisuudet voivat vaihdella paljon riippuen 

siitä, ovatko suunnitelmat vasta ideatasolla, vai onko tilaajalla jo valmiit 

toteutussuunnitelmat. 

Hankkeen ominaisuusprofiiliin liittyvän toteutusmuotojen vertailun lähestymistavaksi 

otettiin kyselytutkimus, jossa alan ammattilaisten näkemysten kautta pyrittiin löytämään 

objektiivisuutta esikarsintavaiheeseen. Kyselytutkimus suoritettiin kahdessa osassa, 

joista ensimmäisessä kysely teetettiin Vison Alliance Partners Oy:n sisäisesti. Tästä 

saatuja tuloksia ja palautteita hyödynnettiin kyselyn kehittämisessä. Päivitetty kysely 

lähetettiin laajempaan jakeluun lähes viidellekymmenelle asiantuntijalle, jotka 

koostuivat pääsääntöisesti tilaajien ja rakennuttajien edustajista.  

3.3.1 Kyselytutkimuksen sisäinen validointi 

Vison Alliance Partners Oy:n sisäiseen kyselyyn vastasi kuusi kiinteistö- ja 

rakennusalan ammattilaista, joista viidellä oli alalta 25-40 vuoden kokemus. 

Kuudennella vastaajalla oli kokemusta noin viiden vuoden verran, mutta henkilön 

tietämys toteutusmuodoista oli kiitettävällä tasolla. Kyselytutkimus suoritettiin sitä 

varten tehdyllä sähköisellä lomakkeella, jonka lisäksi jokaisen vastaajan tuli antaa 

erikseen palautetta koskien kyselyn toteutustapaa, kriteerien selkeyttä sekä muita 
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kehityskohteita. Vastaajien pyydettiin olemaan keskustelematta vastauksista, jotta 

tilanteesta saataisiin mahdollisimman objektiivinen ja todenmukainen. Sisäisessä 

kyselyssä käytetyt tarkastelukriteerit noudattivat taulukossa 6 kuvattuja kriteereitä. 

Ainoana poikkeuksena sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet oli jaettu kahteen osaan, 

tarkastellen sidosryhmien määrää ja niiden vaikuttavuutta erillisinä. 

Kyselystä saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Se nähtiin käyttäjäystävällisenä 

ja ulkoasu sekä esitystavat olivat selkeät. Valittuja tarkastelukriteerejä pidettiin 

keskeisinä ja niiden kohdalla syntyi eroavaisuuksia toteutusmuotovaihtoehtojen välillä. 

Kriteeriin ”Laajuus” vastaaminen pelkästään yhdellä arvolla nähtiin vääristävän eri 

toteutusmuotojen käyttömahdollisuuksia, mistä syystä sen kohdalla toivottiin 

mahdollisuutta useamman vaihtoehdon valitsemiseen.  

Yllättävän suureksi haasteeksi osoittautui tarkastelukriteerien yksiselitteisyys. Usea 

kyselyyn vastanneista asiantuntijoista tunnisti kyseisen ongelman, ja ongelmallisista 

kriteereistä käytiin tarkemmin keskustelua kyselyn palauttamisen jälkeen. Haastaviksi 

kriteereiksi nousivat erityisesti molemmat aikataululliset tekijät, 

innovointimahdollisuudet, sidosryhmien määrä sekä laajuuden ja riskien 

tunnistettavuudet. Ristiriitaiset käsitykset kriteerien sisällöstä nousivat esiin myös 

tulosten yhteenvedon kautta. Tunnuslukuja tarkastelemalla pystyttiin selvästi 

havaitsemaan haasteet edellä lueteltujen kriteerien yhtenevällä ymmärtämisellä. 

Esimerkiksi aikataulun varmuuden ja tiukkuuden kohdalla keskimääräinen keskihajonta 

sekä suurimman ja pienimmän arvon erotus muodostuivat kaikista suurimmiksi.   

Kyselyyn vastanneiden kesken käytiin palautekeskusteluja, joissa selvitettiin haastavien 

kriteerien ongelmakohdat ja niiden kautta kriteerien selityksiä täydennettiin laajemmalle 

otannalle lähetettävään kyselyyn. Sidosryhmien määrä jätettiin itsenäisenä kriteerinä 

pois kyselystä yhdistäen määräelementti sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien 

tarkasteluun. Kyselyn ulkoasua muokattiin siten, että tarkastelukriteerien laajemmat 

kuvaukset sisältävät kommenttikentät nousivat esiin laajemmalle alueelle. Lisäksi 

kommenttien lukemisen merkitystä painotettiin vastaamisohjeiden yhteydessä. 

Esimerkkisivu kyselytutkimuksessa käytetystä lomakkeesta on esitetty liitteessä 7. 
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3.3.2 Kyselytutkimus  

Laajempi kyselytutkimus lähetettiin noin viidellekymmenelle Suomen kiinteistö- ja 

rakennusalan johtavien tilaajien ja rakennuttajien edustajille. Noin kolme neljännestä 

kyselyn vastaanottajista oli pääsääntöisesti tilaajaosapuolena toimivia tahoja ja yksi 

neljännes rakennuttajia. Kysely suunnattiin kyseisten yritysten toimitusjohtajille tai 

muille avainasemassa oleville henkilöille. Kyselyn mukana lähetetyssä saateviestissä 

painotettiin toteutusmuotoihin liittyvän osaamisen tärkeyttä ja kyselyä pyydettiin 

välittämään organisaatiossa sellaiselle henkilölle, jolla on riittävä asiantuntemus 

erilaisiin toteutusmuotoihin liittyen. Kyselytutkimuksessa käytetyt kriteerit ja niiden 

kuvaukset on koostettu liitteessä 8. 

Vastauksia kyselytutkimuksiin saatiin kuudelta henkilöltä. Neljä vastanneista oli 

tilaajaorganisaatioiden edustajia ja kaksi rakennuttajakonsultteja. Kunkin vastaajan 

nimi, organisaatio ja asema on listattu taulukkoon 7. Vaikka vastausten määrä jäi 

odotettua vähäisemmäksi, pystyttiin saadun otannan pohjalta muodostamaan kuva alan 

asiantuntijoiden näkemyksistä ja kokemuksista eri toteutusmuotoihin liittyen.  

Taulukko 7. Kyselytutkimukseen osallistuneet henkilöt. 

Vastaaja Organisaatio Asema 

Matti Jokinen Merimieseläkekassa Projektipäällikkö 

Seppo Kemppainen Ruokakesko Oy Rakennuttajapäällikkö 

Hannu Lehtikankare Espoon kaupunki Rakennuttajapäällikkö 

Lars Westermark Liikennevirasto Projektijohtaja 

Matti Kruus Indepro Oy Toimitusjohtaja 

Vesa Koskelainen Valvontakonsultit Oy Toimitusjohtaja 

 

Pääurakkamuotojen osalta vastaukset olivat pääsääntöisesti yhteneviä. 

Kokonaisurakan arvioinnissa laajuuden määritettävyyden ja suunnitelmien 

valmiusasteen kohdalla vastaajat olivat täysin yksimielisiä. Suurimmat erot 

muodostuivat aikataulullisten tekijöiden arvioinnissa kyselytutkimuksen sisäisen 

validoinnin tavoin. Osa vastaajista näki kokonaisurakan kaikista vertailtavista 
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toteutusmuodoista vähiten ja osa parhaiten soveltuvana aikataulullisesti tiukkojen ja 

varmuutta vaativien hankkeiden toteutukseen. Kyselytutkimuksen sisäisessä 

validoinnissa jälkimmäistä näkemystä perusteltiin sillä, että suunnitelmien miellettiin 

olevan jo valmiina tarkastelua tehtäessä. Toisaalta asiaa mietittiin kokonaisurakalle 

suotuisan hankkeen kannalta, joka on erittäin suoraviivainen ja vähän 

epävarmuustekijöitä sisältävä. Aikataulun ollessa hyvin määritettävissä, kokonaisurakka 

mahdollistaa pienten ja suoraviivaisten hankkeiden nopean läpiviennin. Kirjallisuudessa 

esitettyjen näkemysten ja tulosten perusteella kokonaisurakka mielletään usein 

transaktionaalisista sopimusmuodoista läpimenoajaltaan hitaimmaksi ja suhteellisen 

epävarmaksi vaihtoehdoksi. Hankkeen eri vaiheet etenevät peräkkäin ja suunnittelijat ja 

urakoitsijat kilpailutetaan erikseen. Koska suunnittelua ja rakentamista ei voida limittää, 

vaikuttavat mahdolliset viivästymiset suoraan hankkeen kokonaisaikatauluun. Avointen 

vastausten kohdalla kokonaisurakka nähtiin suhteellisen jäykkänä ja kankeana mallina, 

joka ei mahdollista suunnitelmien kehittämistä enää urakan aikana. Kokonaisurakkaa 

pidetään perinteisenä mallina, joka sopii hyvin kaiken tasoisille tilaajille. Lisäksi sen 

käyttö mahdollistaa tilaajan vahvan osallistumisen hankkeen yksityiskohtaiseen 

suunnitteluun, mutta vähentää tämän vaikutusmahdollisuuksia rakentamisvaiheeseen 

siirryttäessä. 

Jaettu urakka asettui tuloksissa hyvin lähelle kokonaisurakkaa. Se nähtiin hieman 

joustavampana vaihtoehtona, joka kuitenkin vaatii enemmän osaamista tilaajalta. 

Suurimmat erot pisteytyksissä esiintyivät innovointimahdollisuuksien kohdalla, joiden 

lisäksi mallia pidettiin laajuuden määritettävyyden, riskien tunnistettavuuden, 

ainutkertaisuuden sekä sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien osalta hieman 

kokonaisurakkaa joustavampana. Samanlaisia näkemyksiä havaittiin niin sisäisen 

kyselyn kuin kirjallisuustutkimuksen kohdalla. Sanallisissa vastauksissa jaetun urakan 

kuvattiin mahdollistavan kokonaisurakkaa paremmin suurempien kokonaisuuksien 

resursoinnin niin osaamisen, rahoituksen, aikataulun kuin työvoiman suhteen. Lisäksi 

jaetun urakan avulla on mahdollista saavuttaa ajallisia hyötyjä valittaessa pääurakoitsijat 

jo ennen taloteknisten suunnitelmien valmistumista.  

ST-urakan osalta tulokset olivat aikataulullisia tekijöitä lukuun ottamatta erittäin 

yhteneviä keskihajontojen asettuessa välille 0,4-0,8. Niin aikataulun varmuuden kuin 
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tiukkuuden kohdalla ST-urakan soveltuvuus arvioitiin molempiin ääripäihin sekä näiden 

väliin. Kummankin kriteerin keskiarvo valikoitui skaalan puoliväliin ja keskihajonnaksi 

muodostui noin 1,5. Pääurakkamuotoihin verrattuna ST-urakan nähtiin mahdollistavan 

selvästi paremmin innovointimahdollisuuksien hyödyntämistä sekä teknisesti vaativien 

hankkeiden läpivientiä. Laajuuden määritettävyyden, riskien tunnistamisen sekä 

rahoituksen epävarmuuden osalta vastaukset vastasivat pitkälti pääurakkamuotojen 

tuloksia. Kun pääurakkamuodoissa toteuttajien valinta tehdään vasta lähes valmiilla 

toteutussuunnitelmilla, voidaan ST-urakka kilpailuttaa jo hanke- tai 

luonnossuunnitteluvaiheessa. Lisäksi kyseinen toteutusmuoto nähtiin sopivana varsinkin 

laajoihin ja selkeästi määriteltäviin hankkeisiin, jotka sisältävät hyvin vähän 

epävarmuustekijöitä. Urakoitsijan ollessa mukana jo suunnitteluvaiheessa, saavutetaan 

usein rakennettavuudeltaan toimivia ja innovatiivisia ratkaisuja. Haasteina ST-urakan 

käytössä esiintyivät palveluntuottajien mahdollisuudet suunnitelmaratkaisuista ja 

toteutuksen laadusta tinkimiseen. Lisäksi tilaaja jää usein ulkopuolelle jo 

suunnitteluvaiheessa. 

Kun ST-urakassa aikataulullisille tekijöille annetut arvot vaihtelivat ääripäiden välillä, 

oli vastausten hajonta projektinjohtopalvelun osalta huomattavasti pienempi. 

Näkökulmasta riippumatta kyseinen toteutusmuoto nähdään selvästi kiireellisiin ja 

varmuutta vaativiin hankkeisiin sopivana, kummankin aikataulullisen kriteerin 

keskiarvon ollessa lähellä neljää. Syinä tähän nähtiin projektinjohtopalvelun 

soveltuminen hyvinkin erilaisiin hankkeisiin ja PJ-toimijan hankintaprosessin 

keveyteen. Aikataulullisten tekijöiden lisäksi kyseistä toteutusmuotoa pidettiin 

soveltuvana teknisesti vaativiin, innovaatioita mahdollistaviin ja paljon merkittäviä 

sidosryhmiä sisältäviin hankkeisiin. Lisäksi sitä kuvattiin läpinäkyvänä mallina, jonka 

ohjaukseen tilaaja pystyy vahvasti vaikuttamaan. Käyttökohteina 

projektinjohtopalvelulle sopivat niin erittäin laajat kuin pienemmät hankkeet. Kuitenkin 

kyseinen toteutusmuoto voi muodostua hallinnollisesti raskaaksi johtuen suuresta 

sopimusten määrästä. Lisäksi hankkeeseen liittyvät kustannusriskit jäävät pitkälti 

tilaajan kannettavaksi ja vain harvat toimijat hallitsevat kyseisen mallin käytön. 

Varsinkin erittäin kompleksisten hankkeiden kohdalla PJ-toimijan erityisosaamisen 

merkitys korostuu huomattavasti. 
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Kuten kuvasta 34 voidaan havaita, ovat projektinjohtourakan ja –palvelun profiilien 

muodot erittäin lähellä toisiaan. Koska projektinjohtourakassa laaditaan yksi laajempi 

sopimus projektinjohtourakoitsijan kanssa, on hankkeen sisällön oltava tarkemmin 

tiedossa kuin projektinjohtopalvelua käytettäessä. Lisäksi hankkeen rahoitukselta 

odotetaan sopimuksentekotilanteessa suurempaa varmuutta. Käsiteltäessä PJU:n 

tavoitekustannuksellista sovellutusta, vie tavoitekustannukseen liittyvä laskenta aikaa, 

mikä tekee siitä läpimenoajaltaan hieman projektinjohtopalvelua hitaamman 

vaihtoehdon. Myös avointen kommenttien osalta projektinjohtourakka nähdään hyvin 

samankaltaisena toteutusmuotona kuin projektinjohtopalvelu. Kustannusriskiltään 

projektinjohtourakan tavoitekustannuksellinen versio tarjoaa tilaajalle 

projektinjohtopalvelua vähäriskisemmän vaihtoehdon, mutta toisaalta mahdolliset lisä- 

ja muutostöistä aiheutuvat kustannukset voivat nostaa kokonaiskustannusten määrää. 

Projektinjohtourakkaa pidetään PJP:n tavoin vaativana mallina, jonka vain harvat 

toimijat hallitsevat hyvin. Pyrittäessä urakoitsijan aikaisempaan osallistumiseen ja 

lyhyempään läpimenoaikaan, on projektinjohtourakan tavoitebudjetillinen vaihtoehto 

tavoitehintaista joustavampi. Kyseinen sovellus on lähempänä projektinjohtopalvelun 

profiilia, mutta samalla se myös jättää enemmän riskejä tilaajan kannettavaksi.  

 

Kuva 34. Projektinjohtopalvelun ja –urakan profiilit. 

 

Elinkaarimallin pisteytykset vaihtelivat paljon varsinkin rahoituksen epävarmuuden 

kohdalla. Vastausten hajontaa voidaan perustella näkökulman epäselvällä kuvaamisella. 

Hajonta ääripäiden välillä johtui pääsääntöisesti siitä, että elinkaarimalleissa rahoituksen 

on oltava täysin selvillä sopimusta tehtäessä. Osa vastaajista lähestyi asiaa siitä 

näkökulmasta, että toteutusmuotoa valittaessa elinkaarimalli voidaan nähdä 

varteenotettavan vaihtoehtona, kun rahoitusta ei ole vielä varmistettu esimerkiksi 

hankkeeseen kohdistettavan määrärahan osalta. Jälkimmäisen näkökulman osalta 
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kommentoitiin, että tilaajan takaisinmaksujärjestely täytyy kuitenkin olla varmistettuna. 

Rahoituksen tilannetta lukuun ottamatta elinkaarimallin profiilissa voidaan havaita 

huomattavan paljon yhtäläisyyksiä ST-urakan kanssa. Elinkaarimallin nähdään 

kuitenkin tarjoavan ST-urakkaa enemmän kannustimia elinkaaritekijöiden 

huomioimiseen ja palveluntuottajien parempaan sitoutumiseen. Kääntöpuolena tälle 

ovat usein yksityisen rahoituksen kalliimpi hinta sekä laadittujen sopimusten 

pitkäkestoisuus. 

Viimeisenä allianssimalliin liittyvät näkemykset muodostuivat vastaajien kesken hyvin 

samanlaisiksi. Selvästi suurin hajonta esiintyi aikataulullisten tekijöiden arvostamisessa, 

joissa kummankin osalta vastaukset vaihtelivat välillä 2-5. Jonkin verran eroja syntyi 

rahoituksen tilanteen ja suunnitelmien valmiusasteen kohdalla. Vaihtelu sijoittui 

kuitenkin arvojen 3 ja 5 välille, mistä voidaan havaita vastaajien näkemysten olleen 

suunnilleen samansuuntaisia. Perusteluina sille, ettei rahoituksen tarvitse olla vielä 

allianssin osapuolia valittaessa sovittuna nähtiin muun muassa mallin tarjoama exit-

mahdollisuus kehitysvaiheen päättyessä. Allianssimallia pidetään hyvin sopivana 

vaihtoehtona varsinkin julkisen sektorin laajoihin ja monimutkaisiin hankkeisiin. Malli 

luo itsessään edellytyksiä hankkeen osapuolten väliselle yhteistyölle ja tukee 

esimerkiksi elinkaarikustannuksiin ja –laatuun liittyvien tavoitteiden täyttymistä. 

Toisaalta osa vastaajista näki kyseisen toteutusmuodon yhä varsinkin yksityisen puolen 

talonrakennushankkeissa harvinaisempana vaihtoehtona, minkä syiksi arveltiin 

tuotteistettujen sopimusmallien puutetta, mallin vielä suhteellisen vähäistä 

tunnettavuutta sekä kokemusten puutetta toteutuneista hankkeista. 

Aikataulun varmuutta ja tiukkuutta lukuun ottamatta kyselyyn vastanneiden näkemykset 

tarkasteltavien toteutusmuotojen profiileista noudattivat suhteellisen hyvin yhteistä 

linjaa. Projektinjohtomallien kohdalla aikataulullisten tekijöiden keskihajonnat 

osoittautuivat yllättävän pieniksi, mutta muuten vastaukset ovat jakautuneet hyvin 

vaihtelevasti. Eri toteutusmuodoilla saavutettaviin läpimenoaikoihin ja aikataulun 

varmuuteen vaikuttavat selvästi suunnitelmien valmiusasteet sekä muut tarkastelussa 

käsitellyt hankkeen ominaisuudet. Esimerkiksi erittäin kompleksisen ja laajan hankkeen 

kohdalla allianssimalli tarjoaa hyvät edellytykset hankkeen nopealle läpimenoajalle ja 

luo varmuutta hankkeen aikataulutukseen. Kuitenkin käsiteltäessä pientä ja 
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yksinkertaista hanketta, vie allianssin muodostaminen jo itsessään huomattavasti aikaa, 

mikä vaikuttaa suoraan hankkeen kokonaiskestoon. Sama pätee esimerkiksi 

elinkaarimalleissa. Päinvastainen tilanne nähdään kokonaisurakan kohdalla, jonka 

avulla pienessä ja rutiininomaisessa hankkeessa voidaan päästä hyvinkin lyhyisiin 

läpimenoaikoihin, mutta laajempien ja monimutkaisempien hankkeiden kohdalla 

vaiheiden suorittaminen peräkkäin muodostuu selvästi useita muita vaihtoehtoja 

hitaammaksi.  

Toteutusmuotojen soveltuvuutta laajuudeltaan vaihteleviin hankkeisiin lähestyttiin 

muista tarkastelukriteereistä poiketen. Kyselyyn vastaajille annettiin laajuuden osalta 

mahdollisuus valita useampi vastausvaihtoehto, jolloin vastaamista ei rajoitettu vain 

yhteen ennalta määritettyyn euromääräiseen tarkasteluväliin. Vaikka kyseinen 

menettelytapa nähtiin sisäisen validoinnin palautteessa toimivana, olivat itse 

kyselytutkimuksen tulokset ristiriitaisia. Vastaajat käyttivät huomattavan erilaisia 

tarkasteluvälejä ja näkemykset vaihtelivat selvästi. Tämä hahmottuu esimerkiksi ST-

urakan kohdalla kuvassa 35. Pääpiirteissään tuloksista voidaan havaita kokonaisurakan 

soveltuvan erityisesti pienempien, 0-10M€ hankkeiden toteutukseen, kun allianssimalli 

nähtiin yli 50M€ hankkeiden toteutusmuotona. Projektinjohtomallien osalta skaala on 

selvästi laajempi ja niin projektinjohtopalvelua kuin –urakkaa pidetään soveltuvina 

lähes kaikenkokoisiin hankkeisiin. ST- ja elinkaarimallin kohdalla näkemykset hajosivat 

selvästi eniten, eikä tuloksista voida tehdä suoranaisia johtopäätöksiä.  

 

Kuva 35. Laajuuden pisteyttäminen ST-Urakan osalta. 
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Diplomityössä laaditussa valintamallissa käytettävät toteutusmuotoprofiilit on 

muodostettu vertaamalla kirjallisuuden kautta muodostettuja näkemyksiä 

kyselytutkimuksen tuloksiin. Kirjallisuuteen pohjautuvat profiilit on koottu ennen 

kyselytutkimuksen tulosten läpikäyntiä, jotta tuloksia voidaan aidosti verrata keskenään. 

Aikataulullisten tekijöiden kohdalla käytettävät arvot tulee suhteuttaa tilannekohtaisesti 

tarkasteltaviin hankkeisiin. Alustavasti kyseiset arvot on merkitty kirjallisuuden pohjalta 

lähestyen ominaisuuksiltaan keskimääräistä hanketta, jonka laajuus on 50-100M€ ja 

suunnitelmat eivät ole vielä hankesuunnitelmien tasolla. Jos aikataulullisia tekijöitä ei 

huomioida, vastaavat kirjallisuudesta valitut arvot erittäin hyvin kyselytutkimuksen 

tulosten keskiarvoja pyöristettynä seuraavaan kokonaislukuun joko ylös- tai alaspäin. 

Kyselytutkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen kautta laaditut toteutusmuotojen profiilit 

on esitetty liitteessä 9. Kyselytutkimuksen pisteytykset on merkitty kahden desimaalin 

tarkkuudella ja kirjallisuustutkimuksen kautta laaditut pisteet kokonaislukuina.  

Selvänä lopputulemana kyselytutkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen tuloksista 

havaitaan toteutusmuotojen eroavan tarkasteluun valittujen kriteerien välillä. Näin ollen 

tarkastelukriteerit voidaan pitää samoina myös diplomityössä kehitetyssä 

valintamallissa. Kysely- ja kirjallisuustutkimuksen tulosten ollessa hyvin lähellä 

toisiaan, käytetään valintamallin toteutusmuotoprofiileissa liitteessä 9 esitettyjä 

kokonaislukuarvoja muutamaa muutosta lukuun ottamatta. Tarkastelukriteerin 

”ainutkertaisuus” arvo nostettiin projektinjohtourakan kohdalla arvoon 4 ja ST-urakan 

kohdalla arvoon 3. Lisäksi projektinjohtopalvelun osalta laajuuden määritettävyys 

lasketaan arvoon 4. Elinkaarimallin rahoitusta lähestytään teoreettisen tarkastelun tavoin 

siitä näkökulmasta, että rahoitusvaihtoehdot voivat vielä toteutusmuodon valintaa 

suoritettaessa olla täysin avoinna. 

3.3.3 Toteutusmuotojen valitseminen jatkotarkasteluun 

Laaja-alaisempaan tarkasteluun valittavien toteutusmuotojen karsinnassa käydään läpi 

niin toteutusmuodoille laadittuja profiileja kuin erilaisten maksuperustevaihtoehtojen 

soveltuvuutta hankkeeseen. Vertaamalla hankkeen ominaisuusprofiilia 

toteutusmuodoille määritettyihin arvoihin saadaan käsitys siitä, kuinka hyvin 

tarkasteltavat toteutusmuodot vastaavat sellaisinaan hankkeen ominaisuuksia. Koska 
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toteutusmuotovaihtoehtoja on käsitelty vain ennalta määritettyjen maksuperusteiden 

näkökulmasta, tulee myös maksuperusteita miettiä tilaajan tavoitteiden kannalta.  

Tilaajan tavoitteita maksuperusteille lähestytään tämän valintamallin osalta taulukossa 8 

esitetyistä kuudesta näkökulmasta. Kyseisten tekijöiden muodostamiseen on 

hyödynnetty liitteessä 3 koostettuja maksuperusteiden etuja ja heikkouksia. Erittäin 

tyypillinen jako maksuperusteiden välillä voidaan tehdä kustannus- ja määräriskien 

siirtämisen kautta.  Mitä kokonaisvaltaisemmin riskejä ulkoistetaan, sitä enemmän 

tilaaja menettää joustavuutta ja vaikutusmahdollisuuksiaan hankkeeseen. Tähän liittyen 

yhdeksi näkökulmaksi tilaajan tavoitteista on nostettu tarve muutosjoustavuudelle. 

Joidenkin hankkeiden ja tilaajien kohdalla tavoitteena voi olla joko riskien siirtäminen 

tai palveluntuottajien saaminen mukaan hankkeen kehittämiseen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Samoin tieto hankkeen kustannuksista voi nousta keskeiseen 

rooliin rahoituksen saamisessa tai investointipäätöksen tekemisessä. Viimeisenä 

resurssien käyttö ja valvonnan määrä käsittelevät tilaajan halukkuutta ja 

mahdollisuuksia valvonnan järjestämiseen sekä resurssien käyttöön maksuperusteesta 

aiheutuvien tehtävien suorittamiseen. 

Taulukko 8. Tilaajan tavoitteet maksuperusteille. 

Tilaajan tavoitteet maksuperusteille 

1. Palveluntuottajien valinta 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 

4.  Kustannusriskin siirtäminen 

2. Kustannustietouden merkitys 5.  Määräriskin siirtäminen 

3. Tarve muutosjoustavuudelle 6.  Resurssien käyttö ja valvonnan määrä 

 

Tavoitteiden arvostamisessa hyödynnetään hankkeen ominaisuusprofiilin tavoin 

arviointiskaalaa 1-5. Maksuperusteiden sopivuutta tavoitteen täyttämiseksi on arvioitu 

kunkin arviointikriteerin kohdalla erikseen kuvan 36 esittämällä tavalla. Visualisoinnin 

lisäksi maksuperusteet pisteytetään sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat tilaajan 

asettamia arvoja eri tavoitteille. Pisteytys on toteutettu vertaamalla maksuperusteille 

määritettyjä arvoja tilaajan valintoihin siten, että maksuperusteen saama pistemäärä 

kasvaa sitä suuremmaksi, mitä vähemmän sen arvot vastaavat tilaajan tavoitteita.   
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Kuva 36. Maksuperusteiden vertailu. 

 

Erilaisten maksuperusteiden käytöllä voidaan aikaansaada muutoksia toteutusmuotojen 

profiileissa niin, että ne vastaavat paremmin hankkeen ominaisuuksia. Esimerkiksi 

projektinjohtourakan kohdalla aikataulun tiukkuuteen on mahdollista vaikuttaa 

käyttämällä maksuperusteena tavoitebudjettia, jolloin PJ-urakoitsija saadaan valittua 

mukaan hankkeeseen jo aikaisemmassa vaiheessa. Toisaalta toteutusmuodon kohdalla 

käytettävään kaupalliseen malliin voidaan laatia kannustimia esimerkiksi innovaatioiden 

kehittämiselle tai sidosryhmien huomioimiselle. Maksuperusteen ja kannustinmallin 

lisäksi tilaajan tavoitteiden saavuttamista ja yhteistyötä voidaan tukea 

kumppanuusmallien kaltaisia yhteistoimintaratkaisuja hyödyntämällä. Edellä mainittuja 

näkökulmia tulee tarkastella ominaisuusprofiilin ja maksuperustetarkastelun tulosten 

sekä tilaajan kartoittamien tavoitteiden kautta. Näiden pohjalta jatkotarkasteluun 

valitaan 3-6 sopivaa toteutusmuotokokonaisuutta. Päätöksenteon tukena voidaan 

hyödyntää esimerkiksi SWOT-analyysia, jonka kautta eri näkökulmat saadaan 

koostetusti esitettyä. 

3.4 Tilaajan ominaisuudet 

Tilaajan ominaisuuksien kohdalla arviointiasteikko on kuvattu hankkeen 

ominaisuusprofiilin tavoin tarkastellen toteutusmuotoja erittäin yleisinä 

kokonaisuuksina. Lisättäessä tilaajan osallistumisen määrää ja yhteistoiminnallisia 

elementtejä esimerkiksi perinteisiin pääurakkamuotoihin tai ST-urakoihin, kasvavat 
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myös vaatimukset tilaajan ominaisuuksille. Tilaajaa vahvasti osallistavien 

toteutusmuotojen kohdalla tilaajan tulee tuntea omat mahdollisuutensa ja miettiä onko 

osaamista, resursseja ja motivaatiota hankkeeseen sitoutumiseen tarpeeksi. Jotta tilaajan 

ominaisuuksien tasosta saadaan mahdollisimman todenmukainen käsitys, on tilaajan 

arvostelukyvyn oltava realistisella tasolla. Tilaajan ominaisuuksien tarkastelua 

lähestytään seitsemän näkökulman kautta, jotka on listattu taulukkoon 9. 

Taulukko 9. Tilaajan ominaisuudet. 

Tilaajan ominaisuudet 

1. Resurssit 5.  Riskien jakaminen 

2. Yhteistyökyky ja –halukkuus 6.  Sitoutuminen innovointiin ja jatkuvaan 

parantamiseen 

3. Halu osallistua 7.  Osaaminen ja asiantuntemus 

4. Kokemus  

 

Hankkeeseen liittyvät riskit sekä halukkuus niiden siirtämiseen tai jakamiseen nousevat 

useissa valintamalleissa hyvin keskeisiksi osa-alueiksi. Esimerkiksi suomalaisista 

julkaisuista Peltosen ja Kiiraan (1998) sekä viimeisimpänä Haipuksen (2014) mallit 

lähestyvät toteutusmuodon valintaa hankkeen riskintorjuntaprofiilien näkökulmasta. 

Samoin myös tässä diplomityössä kehitetty valintamalli huomioi erilaisia hankkeiden 

riskitekijöitä, mutta lähestymistapa ei ole yhtä vahvasti riskien torjuntaa painottava. 

Tilaajan ominaisuuksien kohdalla riskejä käsitellään tilaajan halukkuutena riskien 

jakamiseen.  Kyseistä kriteeriä arvioidaan siitä näkökulmasta, haluaako tilaaja 

ehdottomasti ulkoistaa hankkeeseen liittyvät riskit, vai onko tämä halukas riskien 

jakamiseen tai jopa niiden kantamiseen. 

Riskien jakamisen ohella luvussa 2.2.6 esitellyssä kirjallisuustutkimuksessa, varsinkin 

vuoden 2005 jälkeisessä otannassa, tilaajan halu osallistua, kokemus sekä 

käytettävissä olevat resurssit nousivat merkittävimmiksi kokonaisuuksiksi tilaajan 

ominaisuuksien osalta. Tilaajan halu osallistua sekä käytettävissä olevat resurssit ovat 

vahvasti vuorovaikutuksessa keskenään. Tilaaja voi olla erittäin kiinnostunut hankkeen 

etenemisen seuraamisesta ja siihen vaikuttamisesta, mutta vähäisistä resursseista 
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johtuen mahdollisuudet hankkeeseen osallistumiseen ovat vähäiset. Toisaalta tilaajalla 

voi olla mahdollisuus ohjata vapaita resursseja hankkeeseen, mutta halukkuus 

osallistumiseen on vähäinen. Kokemus kuvaa tässä tarkastelussa niin tilaajan kokemusta 

yleisesti rakennuttamisesta, uudemmista toteutusmuodoista kuin tarkasteltavan 

kaltaisista hankkeista. Tarkastelu toteutetaan suhteellisen yleisellä tasolla ja 

tarkoituksena on muodostaa käsitys tilaajan käytännön osaamisesta kokemuksen kautta.  

Yhteistyökyky ja -halukkuus eivät esiintyneet kirjallisuustutkimuksessa tarkastelluissa 

valintamalleissa, mutta ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia yhteistoimintaa painottavien 

toteutusmuotojen onnistuneessa käytössä. Kun tilaajan osallistumishalukkuuden 

kohdalla käsitellään yleisesti tilaajan halukkuutta vaikuttaa ja olla mukana hankkeen 

läpiviennissä, lähestyy yhteistyöhalukkuus asiaa tilaajan halukkuutena toimia 

yhteistyössä muiden toimijoiden edustajien kanssa. Toisaalta yhteistyökyky sisältää 

tilaajan itsearvioinnin oman henkilöstönsä valmiuksista erilaisten henkilöiden ja 

yritysten kanssa työskentelyyn. Kyseisten kriteerien kohdalla on erityisen tärkeää, että 

tilaajan edustajat pystyvät rehellisesti arvioimaan henkilöstönsä tasoa toteutusmuodon 

valintaa suoritettaessa. 

Sitoutuminen innovointiin ja jatkuvaan parantamiseen kohdistuu erityisesti 

tilaajaorganisaation yksittäistä hanketta laajempiin toimintatapoihin ja linjauksiin. 

Tavoitteena on tarkastella, miten yrityksessä suhtaudutaan hankkeissa tapahtuvaan 

kehittämiseen ja innovointiin. Jotta hankkeen innovointipotentiaali saadaan 

mahdollisimman hyvin hyödynnettyä varsinkin tilaajaa osallistavissa 

toteutusmuodoissa, on tilaajan asenne innovointiin merkittävässä roolissa. Samoin 

jatkuvaan parantamiseen liittyvät kehitystoimet lähtevät liikkeelle hankkeen osapuolten 

ja erityisesti näiden johtohenkilöiden sitoutumisesta. 

Viimeisenä osaaminen ja asiantuntemus kuvaavat kirjallisuustutkimuksessa 

tarkasteltuja tilaajan kyvykkyyksiä. Kyseisen kriteerin kohdalla käsitellään tilaajan 

henkilöstön osaamisia niin projektinjohtoon, tekniseen osaamiseen kuin hankinnan 

johtamiseen liittyen. Tarkoituksena on kartoittaa millaista asiantuntemusta tilaajan 

henkilöstöllä on ja saavutetaanko tilaajan osallistumisella hankkeeseen halutunlaisia 

hyötyjä.  
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Tilaajan ominaisuuksia arvioidaan kuvan 37 mukaisella skaalalla välillä 0-100. Jokainen 

arviointikriteereistä pisteytetään erikseen ja näistä saatavaa tulosta verrataan eri 

toteutusmuotojen arvioituun vaatimustasoon. Kyseessä on suuntaa-antava asteikko, 

jossa on käytetty samanlaista jaottelua kuin hankkeen ominaisuusprofiilin kohdalla. 

Käytettäessä enemmän yhteistoiminnallisuutta ja tilaajan osallistumista sekä riskien 

kantamista painottavia toteutusmuotojen variaatioita, nousevat myös vaatimukset 

tilaajan ominaisuuksille.  

 

Kuva 37. Tilaajan ominaisuuksien arviointi. 

3.5 Tilaajan tavoitteet 

Tilaajan tavoitteiden osalta valintamallin toteutus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: 

tarkastelukriteerien valinta, kriteerien pisteytys sekä toteutusmuotojen arviointi. 

Tarkastelukriteereiksi on koottu keskeisimmät tilaajan tavoitteet perustuen 

kirjallisuustutkimukseen, aikaisempien toteutusmuotoselvitysten analysointiin sekä 

kyselytutkimuksen kautta saatuihin kommentteihin. Kyseiset tavoitteet on esitetty 

taulukossa 10. Vaikka aikataulullisia tekijöitä ja innovointia on sivuttu jo hankkeen ja 

tilaajan ominaisuuksien yhteydessä, nousevat ne myös usein hankkeen keskeisiksi 

tavoitteiksi.  
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Taulukko 10. Tilaajan tavoitteet. 

Tilaajan tavoitteet 

1. Kustannukset 4. Joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet 

2. Aikataulu 5. Elinkaaritehokkuus 

3. Innovointihalukkuus 6. Asiakaslähtöisyys 

 

Sovellettaessa valintamallia toisistaan poikkeaviin hankkeisiin, on tavoitteiden 

yksilöllinen kohdentaminen tärkeää. Tästä syystä tarkastelukriteereitä voidaan myös 

lisätä vertailuun hankekohtaisesti. Jokainen lisäys tulee miettiä tarkasti, jotta kyseinen 

kriteeri mahdollistaa toteutusmuotojen puolueettoman vertailun. Tyypillisiä tilaajan 

tavoitteita voivat olla esimerkiksi turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja häiriöttömyys. 

Näiden tavoitteiden kohdalla suoraan toteutusmuodoista johtuvien erojen löytäminen on 

kuitenkin kyseenalaista, mistä syystä niitä ei ole otettu mukaan laadittuun malliin. 

Kyseiset tavoitteet voidaan asettaa esimerkiksi allianssimallin kannustinjärjestelmän 

avaintulosalueiksi, jolloin hankkeen osapuolille saadaan yhteinen kannustin niiden 

onnistuneeseen toteuttamiseen. Vastaavanlaisia insentiivejä voidaan allianssimallin 

tavoin kehittää myös muihin toteutusmuotoihin.  

Kustannuksia ja aikataulua tarkastellaan kumpaakin tavoitteen alittumisesta saatavien 

hyötyjen ja varmuuden näkökulmasta. Jaettaessa kriteerit eri osa-alueisiin, voidaan 

tilaajan tavoitteet kohdistaa paremmin eri toteutusmuotojen tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Kyseiset näkökulmat esiintyvät myös kirjallisuustutkimuksessa 

erillisinä osa-alueina. Hankkeen ominaisuusprofiilin kohdalla käsitellyt aikataulun 

varmuuteen ja tiukkuuteen liittyvät ominaisuudet yhdistyvät tilaajan tavoitteissa ajoissa 

valmistumiseen. Ajoissa valmistuminen kuvaa kuinka merkittävää hankkeen 

valmistuminen tilaajan määrittämässä aikatauluraamissa on. Toteutusmuotoja 

vertaillaan siitä näkökulmasta, kuinka varmasti kukin toteutusmuoto mahdollistaa 

tavoitteen täyttymisen.  Toisaalta aikataulua lähestytään etuajassa valmistumisen kautta. 

Kaikkien hankkeiden kohdalla määritettyä aikatauluraamia aikaisemmalla 

valmistumisella ei saavuteta merkittäviä etuja. Kuitenkin joissain tapauksissa hankkeen 

toteuttaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa voi tuoda esimerkiksi huomattavia 

rahallisia hyötyjä tilaajalle. Tällaisissa tapauksissa lyhimmän läpimenoajan tarjoavan 
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vaihtoehdon merkitys korostuu muihin tarkasteltaviin toteutusmuotoihin verrattuna. 

Kustannusten kohdalla perustelut jaottelulle ovat lähes yhtenevät aikataulun kanssa. 

Kustannusten varmuutta käsitellään vertaamalla toteutusmuotojen kykyä saavuttaa 

tavoiteltu kustannustaso sekä varmuutta tämän onnistumiseen. Tilaajan tulee tavoitteita 

painottaessaan miettiä, onko määritetyssä kustannusarviossa pysyminen riittävää, vai 

onko hankkeessa keskeistä selvitä mahdollisimman alhaisin kustannuksin tinkien muista 

tavoitteista. 

Innovatiivisuus on jälleen otettu osaksi tarkastelua johtuen sen esiintymisestä tilaajan 

tavoitteena useissa aikaisemmissa Suomessa toteutetuissa toteutusmuotoselvityksissä. 

Innovointihalukkuus kuvaa kuinka merkittävänä tavoitteena tilaaja näkee hankkeen 

innovointi- ja kehittämismahdollisuuksien hyödyntämisen. Innovointi on nostettu 

keskeiseksi tekijäksi rakennusalan kehittymisessä niin suomalaisessa kuin 

kansainvälisessä tutkimuksessa (Lahdenperä 2007, Loosemore & Richard 2015). 

Innovointia voidaan tukea muun muassa tilaajan aktiivisemman roolin kautta, käyttäen 

toimivuusvaatimuksia teknisten määritysten sijaan, miettimällä tavoitteita ja saatavia 

hyötyjä pitkällä tähtäimellä sekä huomioiden kannustimet innovointiin jo hankkeen 

osapuolten valinnassa. Näiden lisäksi Lahdenperä (2007) korostaa avoimuuden ja 

luottamuksen, jatkuvan vuorovaikutuksen sekä yhteistyön, riskien jakamisen ja 

käytettävien maksuperusteiden merkitystä.  

Joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet nousevat keskeiseksi tavoitteeksi varsinkin 

monimutkaisempien hankkeiden kohdalla. Joustavuus esiintyy erittäin kattavasti 

diplomityössä laaditussa kirjallisuustutkimuksessa niin koko otannan kuin vuoden 2005 

jälkeisten valintamallien kohdalla. Kyseisten tekijöiden merkitys tilaajalle perustuu 

siihen, näkeekö tämä mahdolliset muutokset todennäköisinä. Vaihtoehtoisesti tilaajan 

pyrkimyksenä voi olla hankkeen läheinen seuraaminen ja yhä parempaan 

lopputulokseen pääseminen esiin nousevien muutosehdotusten avulla. 

Vaikutusmahdollisuudet voivat liittyä myös tilaajan osallistumishalukkuuteen. Tämän 

henkilöstöllä voi esimerkiksi olla huomattavaa tietotaitoa ja osaamista hankkeeseen tai 

vaihtoehtoisesti tavoitteena voi olla henkilöstön oppiminen ja kehittäminen prosessin 

edetessä. 
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Elinkaariajattelun tärkeys rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. Ilmastonmuutoksen 

torjuminen, energiankulutuksen vähentäminen sekä muut energia- ja ympäristötavoitteet 

vievät ajattelua yhä enemmän koko hankkeen elinkaaren huomioivaan suuntaan. 

Rakennettaessa pitkäikäisiä kohteita, muodostavat elinkaareen liittyvät ylläpito ja 

käyttökustannukset yhä suuremman osan hankkeeseen liittyvistä kustannuksista. 

(Rakennusteollisuus RT 2015.) Tämän valintamallin yhteydessä hankkeen elinkaareen 

liittyviä tavoitteita kuvataan elinkaaritehokkuudella, joka sisältää käytettävien 

ratkaisujen optimoinnin hankkeen koko elinkaarelle. Elinkaaritehokkuus viittaa 

kestävän rakentamisen mukaiseen toimintaan, jota tarkastellaan niin sanotun ”triple 

bottom line” -kolmijaon kautta. Kyseisessä ajattelussa elinkaaritehokkuus jaetaan 

taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä sisältäviin kokonaisuuksiin. 

(Elkington 1997.) Nämä kattavat muun muassa hankkeen elinkaareen liittyvien 

kustannusten optimoinnin, turvallisen, toiminnallisen ja viihtyisän ympäristön 

takaamisen sekä energiankulutuksen ja muiden ympäristövaikutusten huomioimisen 

(Rakennusteollisuus RT 2015).  

Asiakkaan ja käyttäjien merkitystä rakennushankkeissa on tutkittu muun muassa 

Pekkasen (2005) väitöskirjassa, jossa esiin nostetaan asiakaslähtöisyyden kasvava 

merkitys hankkeen onnistumisessa. Rakennusalan moniulotteinen asiakkuuskenttä 

sisältää nykyisin yhä useammin toisistaan erilliset tilaaja- ja käyttäjäorganisaatiot. Tästä 

johtuen pelkästään tilaajan tarpeiden käsitteleminen ei usein riitä kattamaan myös 

loppukäyttäjien tarpeita. Pekkasen (2005) tutkimuksen tuloksena toteutusmuoto 

määritetään asiakaslähtöiseksi sen sisältäessä asiakassuhteen menestystekijöitä. Näitä 

ovat muun muassa avoin kommunikaatio, systemaattinen tiedonvaihto, yhteinen 

ongelmanratkaisu, osapuolten välinen luottamus, molemminpuolinen osallistaminen 

sekä joustavuus. Niin projektin elinkaaren kuin asiakastarpeiden merkitystä on hyvin 

havainnollistettu kuvassa 38, jossa kuvataan hankkeen eri vaiheissa syntyvää arvoa ja 

kustannuksia. Usein kiinteistö- ja rakennushankkeissa tarkastellaan erityisesti 

investoinnin sekä suunnittelun ja toteutuksen kustannuksia huomioimatta, kuinka suuri 

vaikutus hankkeen lopputuloksen onnistumisella voi olla käyttöönoton jälkeisiin 

kustannuksiin ja arvontuottoon (Mossman  et al. 2010).  
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Kuva 38. Kustannusten ja arvon muodostuminen hankkeen elinkaaren eri vaiheissa 

(mukaillen Mossman et al. 2010). 

 

Tavoitteiden keskinäiseen vertaamiseen ja pisteyttämiseen hyödynnetään analyyttista 

hierarkiaprosessia, jonka käyttöä tukevat niin diplomityön aikana saadut kokemukset 

toteutusmuotoselvityksistä kuin kirjallisuustutkimuksen tulokset. Tavoitteita verrataan 

vuorotellen keskenään kuvan 39 tavoin. Lopputuloksena saadaan prosentuaaliset 

painokertoimet jokaiselle tavoitteelle. Muodostettaessa painotuksia useille tilaajan 

tavoitteille tai muille tarkastelukriteereille, voi prosenttiosuuksien suhteiden 

hahmottaminen muodostua haasteeksi ilman AHP:n kaltaista menettelyä. Mahdollisia 

ongelmakohtia AHP:n käytössä voi esiintyä vertailumekanismin hahmottamisessa sekä 

skaalan pitämisessä suhteellisen samanlaisena koko vertailun ajan. Käsiteltävien 

vertailuparien määrän kasvaessa vertailuun käytettävä aika pitenee ja johtaa 

todennäköisemmin keskittymisen herpaantumiseen. Ilman hankekohtaisia lisäyksiä 

vertailuparien määrä on kuitenkin selvästi vähäisempi kuin esimerkiksi Alhazmin ja 

McCafferin (2000) käyttämässä AHP-menetelmään perustuvassa mallissa.  
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Kuva 39. Tavoitteiden vertailu AHP-menetelmässä. 

 

Alhazmin ja McCafferin (2000) mallin tavoin pisteyttämisen tueksi on 

kirjallisuustutkimuksen pohjalta muodostettu kattava listaus eri toteutusmuotojen 

eduista ja haasteista. Kyseiseen yhteenvetoon on kerätty etuja ja haasteita liittyen 

toteutusmuotojen suorite- ja maksuperusteisiin. Pisteyttäminen tapahtuu arvioimalla eri 

vaihtoehtojen mahdollistamat hyödyt sekä rajoitukset kriteerikohtaisesti, minkä 

perusteella jokaiselle toteutusmuodolle annetaan pisteet välillä 0-100. Hyötyjen ja 

rajoitusten kirjaaminen luo objektiivisuutta arviointiin ja mahdollistaa pisteytysten 

taustalla olevien perustelujen esittämisen. Kyseisen kaltaisen menettelyn ansiosta 

tarkasteltavat toteutusmuotovariaatiot voivat vaihdella ja valintakriteereitä voidaan 

lisätä valintamallin kehittyessä. Lisäksi valintamallia voidaan soveltaa hyvin erilaisiin 

hankkeisiin jopa kiinteistö- ja rakennushankkeiden ulkopuolelle kohdentaen 

vertailtavien toteutusmuotojen hyödyt ja rajoitukset tarkasteltavan hankkeen 

kontekstiin. 

3.6 Ulkoinen ympäristö 

Ulkoisen ympäristön kohdalla mallissa painotetaan erityisesti palveluntuottajien 

saatavuutta, kokemusta ja näkemyksiä koskien tarkasteltavaa hanketta ja siihen 

valittavaa toteutusmuotoa. Tarkasteluun valitut tekijät tuovat konkreettisen näkökulman 

palveluntuottajien saatavuuteen sekä kokemusten ja osallistumishalukkuuksien 

selvittämiseen. Näiden lisäksi arviointiin nostetaan vallitseva suhdannetilanne, joka 

osaltaan vaikuttaa erilaisten vaihtoehtojen saatavuuteen sekä markkinoilla vallitsevaan 

hintatasoon. Käytetyt tarkastelukriteerit on esitetty taulukossa 11. Jotta 

palveluntuottajien todelliset intressit ja saatavuus voidaan varmistaa, on tilaajan ja 
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palveluntuottajien välinen vuorovaikutus keskeisessä roolissa. Käytännössä tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi vuorovaikutteisen markkinainfon kautta tai 

keskustelemalla kiinnostuneiden palveluntuottajien kanssa erikseen. Nämä keinot 

mahdollistavat konkreettisen tiedon keräämisen ja realistisen käsityksen saamisen 

vallitsevasta markkinatilanteesta ja palveluntuottajien näkemyksistä. 

Taulukko 11. Ulkoisen ympäristön tarkastelukriteerit. 

Ulkoisen ympäristön tarkastelukriteerit 

1. Suhdannetilanne 3.  Palveluntuottajien saatavuus 

2. Palveluntuottajien kokemus 4.  Palveluntuottajien näkemys 

toteutusmuotojen soveltuvuudesta 

 

Kirjallisuustutkimuksessa ulkoiseen ympäristöön liittyvistä kriteereistä esiin nousivat 

myös muun muassa säädösten sopivuus, kulttuurilliset tekijät ja poliittiset rajoitukset. 

Tarkasteltaessa toteutusmuodon valintaa Suomessa säädöksiin liittyvät tekijät eivät 

nouse merkittävään rooliin. Kulttuurilliset tekijät eivät vaikuta suuresti valintaan 

kansallisten toimijoiden keskuudessa, mutta suurempien hankkeiden ja kansainvälisten 

tarjoajien kohdalla kyseisen tekijän merkitys kasvaa. Toisaalta yrityskulttuuri 

esimerkiksi tilaajan organisaatiossa voi vaikuttaa asenteisiin ja halukkuuteen joidenkin 

toteutusmuotojen käytössä. Tämä kuitenkin pyritään välillisesti huomioimaan tilaajan 

ominaisuuksia arvioitaessa. Poliittiset tahot voivat luonnollisesti vaikuttaa 

toteutusmuodon valintaan erityisesti kuntien tai valtion hankinnoissa. Toisaalta hyvin 

valmisteltu toteutusmuodon valinta voi myös vaikuttaa poliittisen päätöksenteon 

suuntaan. Kulttuurillisten tekijöiden tavoin nämä vaikutusmahdollisuudet on syytä 

tiedostaa ja tunnistaa valinnan taustalla, mutta niitä ei erikseen sisällytetä omiksi osa-

alueikseen toteutusmuodon valintamallissa.  

Vaikka suhdannetilanne ei itsessään määritä toteutusmuodon sopivuutta, vaikuttaa se 

saatavien palveluiden hintatasoon sekä erilaisten toteutusmuotojen houkuttelevuuteen. 

Usein palveluntuottajien saatavuus osoittautuu keskeiseksi haasteeksi varsinkin 

uudempien toteutusmuotojen käytössä. Tämä pyritään varmistamaan 

markkinavuoropuhelun kautta. Suhdannetilannetta tarkastelemalla mahdollistetaan 

tilanteeseen valmistautuminen jo ennen vuoropuhelun järjestämistä. Suhdannetilanteen 
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kautta saatava käsitys on kuitenkin vain karkea yleistys tilanteesta, useiden muiden 

tekijöiden vaikuttaessa välillisesti tarjoajien kiinnostukseen hankkeesta. Esimerkiksi 

sijainti, eri toteutusmuodoilla käynnissä olevien hankkeiden määrä ja hankkeen laajuus 

voivat vaikuttaa vahvasti palveluntuottajien saatavuuteen ja erilaisten 

toteutusmuotovaihtoehtojen kiinnostavuuteen.  

Nousu- ja korkeasuhdanteessa rakennetaan paljon ja kysyntä rakentamiseen liittyviin 

palveluihin on suuri. Tilaajan näkökulmasta kasvava kysyntä heikentää 

palveluntuottajien saatavuutta ja nostaa urakkahintoja. Varsinkin tarjousprosessiltaan 

työläämpien toteutusmuotojen kohdalla tarjoushalukkuus vähenee palveluntuottajien 

keskittyessä mieluummin toteuttamaan hyväkatteisia ja yksinkertaisia hankkeita. 

(Peltonen & Kiiras 1998.) Perustajaurakointi eli gryndaus lisääntyy, eivätkä urakoitsijat 

ole yhtä halukkaita käyttämään parasta osaamistaan pienempiä voittoja mahdollistaviin 

hankkeisiin. Tämä vaikuttaa erityisesti vaativiin ja kompleksisiin hankkeisiin, joissa 

osaavan henkilöstön sitoutuminen nousee kriittiseen rooliin hankkeen onnistumisessa. 

Nousu- ja korkeasuhdanne tukevat varsinkin projektinjohtomallien käyttöä. Hankkeen 

osittaminen lisää todennäköisyyttä palveluntuottajien saamiseen, sillä osaurakoiden 

laajuudet ja niissä käytetyt hankintamenettelyt voidaan valita markkinatilanteeseen 

sopiviksi. Yleisesti ottaen nousu- ja korkeasuhdanteen kohdalla palveluntuottajien 

saatavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Varsinkin työläämpiä toteutusmuotoja 

harkittaessa markkinavuoropuhelun merkitys kasvaa. 

Lasku- ja matalasuhdanteessa tilanne on vastakkainen nousu- ja korkeasuhdanteeseen 

verrattuna. Rakentamisen hintataso laskee yleisesti ja palveluntuottajien kiinnostus 

vähäkatteisempiin, pitkäkestoisiin ja monimutkaisempiin hankkeisiin kasvaa. Vaikka 

esimerkiksi laajojen ja työläiden ST-, elinkaari- tai allianssimallilla toteutettavien 

hankkeiden katteet eivät ole perustajaurakoinnin tasolla, tarjoavat ne usein tasaista 

tuottoa pitkälle aikavälille. Töiden vähentyessä tarjoushalukkuus kasvaa kaikkiin 

toteutusmuotoihin, mikä hidastaa tarjousten käsittelyä varsinkin tyypillisesti avointa 

menettelyä hyödyntävissä pääurakkamuodoissa tai projektinjohtomallien osaurakoiden 

kilpailutuksessa. 
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3.7 Hankintamenettely 

Hankintamenettelyjen vertaamisessa käytettävät osa-alueet on muodostettu 

tarkastelemalla kirjallisuudesta kerättyjä hankintamenettelyiden etuja ja heikkouksia, 

jotka on esitetty liitteessä 4. Valinnan taustalla tunnistettiin esiintyvän samanlaisia 

kokonaisuuksia kuin toteutusmuodon suorite- ja maksuperusteen vertailussa. Valintaan 

voidaan nähdä vaikuttavan niin tilaajan tavoitteisiin ja ominaisuuksiin kuin ulkoiseen 

ympäristöön liittyviä tekijöitä. Myös hankkeen ominaisuudet asettavat suosituksia ja 

rajoitteita käytettävälle hankintamenettelylle. Esimerkiksi suhteellisen pienen hankkeen 

kohdalla voivat pitkäkestoisen ja raskaan hankintamenettelyn kustannukset osoittautua 

huomattavan suureksi osuudeksi hankkeen kokonaiskustannuksista.  

Vertailussa käytetyt tekijät on esitetty taulukossa 12. Näistä kyvykkäiden ja 

hankkeeseen sopivimpien palveluntuottajien valitseminen sekä hintakilpailun merkitys 

ovat keskenään vuorovaikutteisia tekijöitä, joita ei voida yhtäaikaisesti arvostaa erittäin 

merkittäviksi. Tilaajan resursseja tarkastellaan niin tarjousten vertailun kuin 

neuvotteluihin osallistumisen näkökulmasta. Hankintamenettelyn läpivientiin 

käytettäviin resursseihin kytkeytyy myös hankinnan kiireellisyys, joka kuvaa kuinka 

nopeassa aikataulussa hankintamenettely on toteutettava. Markkinaympäristön 

näkökulmasta hankintamenettelyn valintaa lähestytään tarjoajien tarjouskustannusten ja 

tarjoamiseen käytettävien resurssien merkityksen kautta. Viimeisenä toteutuksen 

varmuus nostaa tarkasteluun mahdolliset hankkeen etenemiseen liittyvät 

epävarmuustekijät. Toteuttamisen ollessa hyvin epävarmaa, on keskeistä miettiä onko 

tilaajan ja tarjoajien resurssien käyttö hankintaan niin kustannuksellisesti kuin 

imagollisesti kannattavaa.  
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Taulukko 12. Hankintamenettelyjen vertailutekijät. 

Hankintamenettelyjen vertailutekijät 

1. Palvelutuottajien kyvykkyydet ja 

sopivuus hankkeeseen 

5.  Hankinnan kiireellisyys 

2. Hintakilpailun ja alhaisimman hinnan 

merkitys 

6.  Tarjouskustannusten ja tarjoamiseen 

käytettävien resurssien merkitys tarjoajille 

3. Tilaajan resurssit tarjousten vertailuun 7.  Toteutuksen varmuus 

4. Tilaajan resurssit neuvotteluihin 

osallistumiseen 

 

 

Hankintamenettelyjen tarkastelussa on maksuperusteiden käsittelyn ja hankkeen 

ominaisuusprofiilin tavoin hyödynnetty tarkasteluväliä 1-5. Tarkoituksena on 

muodostaa ensin yleisellä tasolla käsitys siitä, käytetäänkö palveluntuottajien 

hankintaan avointa tai rajoitettua menettelyä vai neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 

neuvottelumenettelyä. Tarkastelun vertailutekijät on muotoiltu kyseistä näkökulmaa 

varten, jolloin vertailu voidaan suorittaa kuvassa 40 esitetyn asteikon avulla. 

Muodostettaessa käsitys siitä kumpaan suuntaan pistemäärä kallistuu, valitaan kyseinen 

hankintamenettelypari jatkotarkasteluun. Kyseisessä tarkastelussa käsitellään syvemmin 

valittujen vaihtoehtojen tarjoamia etuja ja heikkouksia liitteen 4 listausta hyödyntäen. 

Näitä verrataan tilaajan tavoitteisiin ja resursseihin, joiden kautta saadaan ehdotus 

sopivimmasta hankintamenettelystä. Vertailtavien hankintamenettelyjen kiinnostavuutta 

voidaan tarkastella myös markkinavuoropuhelun kautta.  

 

Kuva 40. Hankintamenettelyjen vertailu. 
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Puitesopimusten muodostamista tai suorahankintoja ei tässä tapauksessa ole otettu 

mukaan tarkasteluun. Jos kyseessä on laajempi hankekokonaisuus tai tilaaja on jatkuva 

rakennuttaja, on puitesopimusten muodostaminen varteenotettava vaihtoehto. Tässä 

työssä hankintamenettelyn valintaa lähestytään kuitenkin yksittäisten hankkeiden 

tasolla. Puitesopimuksia silmälläpitäen mallin kautta saatavaa ehdotusta voidaan 

hyödyntää minikilpailussa käytettävän menettelyn pohjana.  

3.8 Näkökulmien vertailu ja sopivimman toteutusmuodon valinta 

Laadittaessa suositusta hankkeeseen sopivimmasta toteutusmuodosta, tulee esiteltyjen 

osa-alueiden tuloksia verrata keskenään huomioiden tarkastelussa esiintyneet rajoitukset 

ja vaatimukset. Lähtökohtana toteutusmuodon valintaan toimii tyypillisesti tilaajan 

tavoitteiden täyttäminen. Vaikka jokin toteutusmuoto olisi soveltuvin hankkeen ja 

tilaajan ominaisuuksien näkökulmista sekä tukisi palveluntuottajien saatavuutta, ei 

vaihtoehtoa voida pitää optimaalisena sen vastatessa heikosti tilaajan tavoitteisiin. Näin 

ollen tilaajan tavoitteet tulee nähdä ensisijaisena tarkastelukohtana, jonka tuloksia 

verrataan muiden osa-alueiden suosituksiin tai rajoituksiin. Valintamallissa käsiteltyjen 

tavoitteiden lisäksi tilaajalla voi olla myös muita tavoitteita esimerkiksi hankkeiden 

ominaisuuksiin tai palveluntuottajien saatavuuteen liittyen, jotka tulee huomioida 

vertailua tehtäessä. Vaikka hankkeen ominaisuuksia on tarkasteltu toteutusmuotojen 

esikarsintaa suoritettaessa, tulee myös kyseinen näkökulma huomioida erityisesti 

tilanteissa, jolloin jatkoon valittujen toteutusmuotojen väliset erot osoittautuvat muutoin 

vähäisiksi. Vertailun helpottamiseksi on kaikkien eri osa-alueiden visualisoidut tulokset 

koostettu mallin Excel-versiossa omalle välilehdelleen. Mallin yhteenvetosivun 

ulkoasua on havainnollistettu kuvassa 41.  
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Kuva 41. Tulosten yhteenvetosivu. 

 

Tarkastelunäkökulmien erilaisuuden vuoksi tuloksia ei ole yhdistetty matemaattisin 

keinoin. Käytännössä tämä on mahdollista toteuttaa skaalaamalla eri osa-alueiden 

pisteytykset yhteneviksi ja määrittämällä painokertoimet kokonaisuuksille. Kyseisen 

kaltainen menettely ei kuitenkaan huomioi tilanteita, joissa voittava toteutusmuoto 

epäonnistuu yksittäisten kriteerien tai jopa yksittäisen kokonaisuuden tasolla. Lisäksi 

matemaattisten menetelmien liiallista käyttöä on kritisoitu useissa aihetta käsittelevissä 
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tutkimuksissa, sekä esimerkiksi Haipuksen (2014) diplomityössä tehdyissä 

haastatteluissa.  

3.9 Yhteenveto valintaprosessista ja –mallista 

Diplomityön tuloksena laadittu systemaattinen toteutusmuodon valintaprosessi voidaan 

jakaa kahteen osaan, joista ensimmäinen sisältää toteutusmuotojen vertailuun 

valmistautumisen ja jälkimmäinen valintamallin osa-alueiden läpikäymisen. Vertailuun 

valmistautuminen sisältää kuvan 41 esittämällä tavalla strategisten näkökulmien 

tarkastelun sekä tilaajan tavoitteiden määrittämisen. Tämän jälkeen siirrytään itse 

valintamallin osa-alueisiin. Kuten kuvassa 41 havainnollistetaan, vaikuttaa koko 

prosessin eteneminen päätökseen valittavasta toteutusmuodosta.  

Kuva 41. Toteutusmuodon valintaprosessi 

Vertailuun valmistautumisen kohdalla käsitellään ensin tilaajan strategisia tavoitteita 

sekä hankinta- ja riskistrategiaa. Näistä saadut tulokset ja ymmärrys vaikuttavat tilaajan 

tavoitteiden muodostumiseen.  Tilaajan tavoitteet kartoitetaan kolmesta näkökulmasta, 

niin hankkeen, hankinnan kuin hankkeen osapuolten tavoitteet huomioiden.   
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Strategiset tavoitteet ja hankintastrategia 

1. Strategiset tavoitteet ja niiden vaikutukset hankkeeseen 

2. Hankintastrategia 

3. Riskit ja mahdollisuudet sekä riskistrategia 

Tilaajan tavoitteet 

1. Hankkeelle (Miksi hanke toteutetaan?) 

2. Hankinnalle (Miten hanke toteutetaan?) 

3. Hankkeen osapuolille (Mitä osapuolilta ja niiden valinnalta odotetaan?) 

Valintamallin osa-alueet on muodostettu toteutusmuotojen suorite- ja maksuperusteista 

rakentuvien kokonaisuuksien vertailuun neljästä näkökulmasta. Näistä hankkeen 

ominaisuudet toimivat karsivassa roolissa ennen muiden kokonaisuuksien käsittelyä. 

Samassa vaiheessa vertaillaan myös erilaisia maksuperustevaihtoehtoja. Jatkoon 

valitaan hankkeen ominaisuuksiin ja maksuperustetarkasteluun pohjautuen 3-6 

toteutusmuotoa. Toteutusmuotokokonaisuuksien valinnassa tulee huomioida niin 

toteutusmuodon suorite- ja maksuperuste kuin mahdolliset yhteistoiminnalliset ratkaisut 

ja kannustimet.  

Hankkeen ominaisuudet  

1. Laajuus 

2. Riskien tunnistettavuus 

3. Laajuuden määritettävyys 

4. Aikataulun tiukkuus 

5. Aikataulun varmuus 

6. Innovointimahdollisuudet 

7. Tekninen vaativuus 

8. Ainutkertaisuus 

9. Sidosryhmien vaikutusmahdollisuudet 

10. Rahoituksen varmuus 

11. Suunnitelmien valmiusaste 
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Maksuperusteiden vertailu 

1. Palveluntuottajien valinnan ajankohta 

2. Kustannustietouden merkitys 

3. Tarve muutosjoustavuudelle 

4. Kustannusriskin siirtäminen 

5. Määräriskin siirtäminen 

6. Resurssien käyttö ja valvonnan määrä 

Laajemmassa tarkastelussa käsitellään tilaajan ominaisuuksia, tavoitteita ja ulkoista 

ympäristöä. Tilaajan ominaisuuksien käsittely suoritetaan tilaajan itsearviointina 

perustuen laadittuihin sanallisiin arviointiperusteisiin. Tilaajan tavoitteiden osalta 

kriteerien painoarvot laaditaan analyyttista hierarkiaprosessia hyödyntäen. 

Toteutusmuotovaihtoehdot pisteytetään tilaajan ja asiantuntijoiden yhteistyössä 

tunnistettujen etujen ja haittojen kautta. Ulkoisen ympäristön tekijöitä käsitellään ensin 

tilaajan ja asiantuntijoiden arvioiden pohjalta, jonka jälkeen tuloksia tarkennetaan 

markkinavuoropuhelun avulla.  

 

Tilaajan ominaisuudet 

1. Resurssit 

2. Osallistumishalukkuus 

3. Yhteistyökyky ja –halukkuus 

4. Kokemus 

5. Riskien jakaminen 

6. Sitoutuminen innovointiin ja jatkuvaan parantamiseen 

7. Osaaminen ja asiantuntemus 

 

Tilaajan tavoitteet 

1. Kustannukset 

2. Aikataulu 

3. Joustavuus ja vaikutusmahdollisuudet 

4. Elinkaaritehokkuus 

5. Asiakaslähtöisyys 

6. Innovointihalukkuus 
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Ulkoinen ympäristö 

1. Suhdannetilanne 

2. Palveluntuottajien kiinnostus 

3. Palveluntuottajien osaaminen ja kokemus 

4. Palveluntuottajien näkemys toteutusmuotojen soveltuvuudesta 

 

Toteutusmuotovaihtoehtojen suorite- ja maksuperusteen lisäksi on huomioitava myös 

hankintamenettelyjen tarkastelu. Suorite- ja maksuperusteen tavoin samat neljä 

kokonaisuutta esiintyvät myös hankintamenettelyjen vertailussa. Hankintamenettelyjä 

arvioidaan ensin yleisesti verraten avointa ja rajoitettua menettelyä 

neuvottelumenettelyyn ja kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Hankkeeseen 

paremmin soveltuva menettelypari otetaan tarkempaan käsittelyyn, jossa vaihtoehtoja 

vertaillaan niiden etujen ja heikkouksien kautta. 

 

Hankintamenettelyjen vertailu 

1. Palveluntuottajien kyvykkyydet ja sopivuus hankkeeseen 

2. Hintakilpailun merkitys 

3. Tilaajan resurssit tarjousten vertailuun 

4. Tilaajan resurssit neuvottelujen läpivientiin 

5. Hankinnan kiireellisyys 

6. Tarjouskustannusten ja resurssien käytön merkitys tarjoajille 

 

Lopullinen suositus hankkeeseen sopivimmasta toteutusmuodosta laaditaan edellä 

esiteltyjä näkökulmia vertaamalla. Tilaajan tavoitteet asettavat lähtökohdat 

toteutusmuotovaihtoehtojen vertailulle, johon muut osa-alueet tuovat omat 

suosituksensa tai rajoituksensa. Muodostuvista kombinaatioista tunnistetaan 

hankkeeseen sopivin vaihtoehto, jonka valintaa voidaan perustella eri osa-alueiden 

tulosten kautta. 
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4 VALINTAPROSESSIN JA -MALLIN VALIDOINTI 

Valintaprosessin ja –mallin käytännön validointi toteutettiin tarkastelemalla niiden 

soveltuvuutta todellisen hankkeen toteutusmuotoselvityksen läpivientiin. Käsiteltävänä 

case-hankkeena oli Liikenneviraston suunnitteilla oleva pääradan 

turvalaitejärjestelmähankinta. Tarkasteltava kokonaisuus muodostui moninaiseksi 

sisältäen niin järjestelmähankintoja, laitehankintoja, asiantuntijahankintoja kuin purku-, 

rakennus- ja asennusurakoita. Liikennevirasto valmistelee hankkeessa käytettävää 

toteutusmuotoa ja sen valintaa, mutta hankkeesta ei ole vielä diplomityön 

julkaisuajankohtana tehty toteutuspäätöstä. 

Haasteita mallin validoinnille muodosti tarkasteltavan case-hankkeen poikkeavuus 

kohderyhmästä, johon mallin laatimisessa keskityttiin. Johtuen hankintakokonaisuuden 

sisältämistä erityyppisistä hankinnoista, jouduttiin hankinnan jakamista osiin 

käsittelemään tarkemmin jo toteutusmuotojen vertailun yhteydessä. Ongelmia 

diplomityössä laaditun valintaprosessin soveltamisessa sellaisenaan aiheutti varsinkin 

rakentamisen ja siihen liittyvän suunnittelutyön vähäinen rooli. Erilaisten turvalaite- ja 

järjestelmähankintojen nähtiin muodostavan selvästi hankkeen suurimmat euromääräiset 

kustannukset.  

Case-hankkeen toteutusmuotoselvitystä lähestyttiin kuvan 42 esittämällä tavalla kolmen 

työpajan kokonaisuutena. Diplomityön valmistumisaikataulun vuoksi työpajojen sisällöt 

jaettiin niin, että diplomityössä kuvatun valintaprosessin pääsisällöt saatiin käsiteltyä 

kahden ensimmäisen työpajan aikana. Ensimmäisessä työpajassa laadittiin 

kokonaiskuva hankkeen perustiedoista ja käsiteltiin tilaajan strategisten tavoitteiden, 

hankintastrategian sekä hankkeen riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia. Näiden 

pohjalta muodostettiin yhtenevä käsitys tilaajan tavoitteista. Toisen työpajan pääsisällöt 

keskittyivät hankkeen osakokonaisuuksien määrittelyyn, näiden hankintavaihtoehtojen 

vertailuun ja valitun vaihtoehdon toteutusmuotojen käsittelyyn. Toteutusmuotojen 

osalta vertailussa sovellettiin hankkeen ominaisuusprofiilin sekä tilaajan 

ominaisuuksien ja tavoitteiden tarkastelua diplomityössä laaditun valintamallin kautta. 

Viimeisessä työpajassa suunniteltiin käsiteltävän toisen työpajan tuloksia, erilaisten 
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hankintamenettelyjen tarkempaa vertailua, hankinnan läpiviennin alustavaa suunnittelua 

sekä markkinavuoropuhelun toteuttamista.  

 

Kuva 42. Valintaprosessin kulku. 

4.1 Ensimmäinen työpaja 

Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli luoda pohja toteutusmuotojen vertailulle, 

hahmottaa kokonaiskuva hankkeesta sekä määrittää tavoitteet yhtenevästi kaikkien 

työpajaan osallistuneiden kesken. Työpaja pyrittiin toteuttamaan vuorovaikutteisesti 

haastaen tilaajan edustajia ja saamaan mahdollisimman paljon irti heidän osaamisestaan.  

Käsitellyt asiasisällöt koostettiin diplomityössä keskeisiksi havaituista osa-alueista, 

jotka sisällytettiin laadittuun toteutusmuodon valintaprosessiin ennen itse valintamallin 

tarkastelua.  

Osanotto tilaisuuteen oli vuorovaikutuksen ja keskustelun syntymisen kannalta 

erinomainen, työpajan kootessa yhteen kuusi tilaajan keskeistä turvalaiteasiantuntijaa. 

Työpaja aloitettiin hankkeen kokonaiskuvan kartoittamisella diplomityössä 

tunnistettujen projektin perustietojen kautta. Tarkoituksena oli löytää yhteinen näkemys 

hankkeen nykytilasta ja sisällöstä, minkä pohjalta muita osa-alueita lähdettiin 

työstämään. Käsittely eteni diplomityön valintaprosessin mukaisesti sisältäen ensin 

tilaajan strategisten tavoitteiden ja hankintastrategian vaikutusten tunnistamisen. 

Molempia sivuttiin pääpiirteissään ja niiden kautta määritettiin kolme keskeistä 
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tavoitetta, jotka vaikuttavat vahvasti tarkasteltavan hankkeen taustalla. Strategian 

vaikutuksen ohella käsiteltiin myös hankkeeseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

Riskistrategian osalta suoranaisia toteutusmuotovaihtoehtoihin liittyviä rajoituksia ei 

löydetty.  Tarkempia erittelyjä tai priorisointeja riskien suhteen ei vielä tässä vaiheessa 

suoritettu. 

Tilaajan tavoitteita tarkasteltiin useasta näkökulmasta. Ensimmäisenä strategiasta 

johdettujen tavoitteiden jatkoksi nostettiin hankkeen toteuttamisen taustalla vaikuttavat 

tavoitteet. Näiden kohdalla käsiteltiin keskeisiä perusteita sille, miksi hanke toteutetaan 

ja mitä sen toteuttamisella pyritään saavuttamaan. Kyseiset tavoitteet asettavat 

vaatimukset hankkeen lopputulokselle sekä muodostavat raamit hankkeen toteutuksen 

tavoitteille. Seuraavana hankinnan tavoitteiden kohdalla mietittiin, miten hanke tulisi 

toteuttaa sekä minkä tekijöiden ja osa-alueiden huomioimista tilaaja arvostaa 

toteutuksessa. Esiin nousseet tavoitteet mukailivat pitkälti diplomityön luvussa 3.5 

esiteltyjä tilaajan tavoitteita muutamaa lisäystä lukuun ottamatta. Kolmantena 

näkökulmana toimivat hankkeen osapuolille kohdistuvat tavoitteet. Kyseinen tarkastelu 

laajeni sisältämään arvioita mahdollisten toimijoiden kokemuksista ja 

tarjoushalukkuuksista, minkä kautta pystyttiin muodostamaan alustava käsitys 

markkinoista ja niihin liittyvistä rajoituksista. Tavoitteiden tunnistamisen jälkeen 

kartoitettiin niiden toteuttamiseen liittyviä haasteita. Haasteiden pohjalta pystyttiin 

johtamaan sellaisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita aiemmassa tarkastelussa ei ollut 

huomioitu.  

Ennen tilaisuuden päättymistä osallistujilta kerättiin palaute työpajan etenemisestä ja 

siinä käsiteltyjen asiasisältöjen onnistumisista ja kehityskohteista. Palaute työpajan 

kulusta oli erittäin positiivista. Tapa edetä oli onnistunut ja se mahdollisti rakentavan 

keskustelun syntymisen tilaajan asiantuntijoiden välille. Osallistujat kokivat saaneensa 

paljon uutta tietoa ja keskustelu muodostui kehittäväksi. Käsitellyt aihealueet nähtiin 

keskeisinä ja työpajan sisältö oli jäsennetty selkeisiin kokonaisuuksiin. Kokonaiskuvan 

ja tavoitteiden tunnistaminen palvelee koko hankkeen etenemistä sekä luo pohjaa 

seuraavaan työpajaan. Jatkon suhteen toivomuksena oli pyrkiä samanlaiseen 

vuorovaikutukseen ja tilaajan henkilöstön haastamiseen. 
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4.2 Toinen työpaja 

Kun ensimmäisen työpajan ohjelma pystyttiin rakentamaan helposti diplomityön 

valintaprosessin ensimmäisten osa-alueiden ympärille, muodostui toisen työpajan 

suunnittelu haastavammaksi. Hankkeen perinteisistä rakennusurakoista osittain 

poikkeavan sisällön johdosta toista työpajaa jouduttiin lähestymään ensin hankkeen 

osakokonaisuuksien tarkastelun ja jaottelun kautta. Tämän pohjalta muodostettiin 

käsitys siitä millaisina kokonaisuuksina toteutusmuototarkastelu suoritetaan.  

Toiseen työpajaan osallistui ensimmäisen tavoin kuusi turvalaiteasiantuntijaa, sisältäen 

yhden henkilövaihdoksen. Työpajan aluksi kerrattiin ensimmäisen työpajan pääsisällöt 

ja keskusteltiin niistä heränneistä ajatuksista. Tarkoituksena oli tuoda myös uusi 

osallistuja tietoiseksi ensimmäisen työpajan tuotoksista sekä kuulla hänen 

näkemyksiään aihealueisiin liittyen. 

Seuraavaksi siirryttiin hankkeen osakokonaisuuksien ja niiden sisältämiin riippuvuus- ja 

vuorovaikutussuhteiden tarkasteluun. Hankkeen spesifistä teknisestä sisällöstä johtuen 

osakokonaisuuksien sisällöt, laajuudet ja riippuvuussuhteet asettivat haasteensa 

toteutusmuototarkastelulle. Keskeistä oli hahmottaa, joudutaanko hanke jakamaan 

erillisiin kokonaisuuksiin, joille määritetään omat toteutusmuotonsa. Samalla 

kartoitettiin myös osakokonaisuuksien keskinäinen toteutusjärjestys, joka huomioi 

esiintyvät vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet. Hankkeen osakokonaisuuksien 

tarkastelun kautta laadittiin kolme erilaista ”hankintavaihtoehtoa”, jotka kukin sisälsivät 

toisistaan poikkeavan lähestymistavan osakokonaisuuksien jaotteluun. Vaihtoehtoja 

verrattiin keskenään ja jokaiselle niistä laadittiin SWOT-analyysi.  

Hankintavaihtoehtojen vertailusta siirryttiin diplomityössä laaditun valintamallin osa-

alueiden käsittelyyn. Lähtökohdaksi hankkeen ominaisuusprofiilin tarkasteluun valittiin 

koko hankekokonaisuus. Vastaaminen toteutettiin siten, että ensin jokainen tilaajan 

edustajista täytti tulostettuihin lomakkeisiin oman näkemyksensä kustakin 

tarkastelukriteeristä. Tämän jälkeen vastaukset käytiin läpi kohta kohdalta keskustellen, 

minkä kautta muodostettiin yhteisymmärryksessä itse Excel-versiossa käytettävät 

pisteytykset. Tilaajan ominaisuuksien ja tavoitteiden osalta hyödynnettiin samanlaista 
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toteutustapaa. Saadut tulokset olivat hyvin linjassa hankintavaihtoehtojen tarkastelussa 

esiin nousseiden mietintöjen kanssa, mikä tukee vaikutelmaa mallin toimivuudesta ja 

luotettavuudesta.    

Toisen työpajan palaute muodostui ensimmäisen työpajan tavoin positiiviseksi. Eri 

näkökulmia tarkasteltaessa hahmotetaan uusia vaihtoehtoja, joita ei aiemmin ole 

mietitty. Vapaamuotoinen ja vuorovaikutteinen työpajatyöskentely mahdollisti hyvin 

keskustelun syntymisen ja ajatusten esittämisen. Käsiteltävät aihealueet nähtiin 

ensimmäisen työpajan tavoin keskeisinä ja eteneminen oli johdonmukaista. 

Valintamallin tulokset tukivat keskustelussa esiin nousseita päätelmiä ja käsittelyyn 

nousi myös sellaisia tekijöitä, joita ei aiemmin ollut huomioitu. Vaikka erityisesti 

työpajan aihealueet ja niihin liittyvät tekijät nähtiin tärkeinä, tukivat käytetyt 

menetelmät tulosten keräämistä ja keskustelun syntymistä. Käytettävien menetelmien 

osalta AHP:n monimutkainen toimintaperiaate ja arviointiskaala koettiin osittain 

hankaliksi. Kehityskohteena ehdotettiin menetelmän parempaa visualisointia ja 

esimerkkien hyödyntämistä. Toisaalta itse menetelmää pidettiin toimivana ja haasteet 

yhtenevän skaalan löytämisessä painostivat keskittymään paremmin arvioinnin 

suorittamiseen ja näkemysten perustelemiseen. 

4.3 Yhteenveto validoinnista 

Kahden ensimmäisen työpajan läpiviennistä voidaan havaita diplomityössä laaditusta 

valintaprosessista ja –mallista saadun palautteen olleen erittäin positiivista. Vaikka 

tarkasteltava hanke poikkesi perinteisistä kiinteistö- ja rakennushankkeista, pystyttiin 

valintaprosessia ja –mallia hyödyntämään hyvinkin vähäisillä muutoksilla. Käsiteltävät 

kokonaisuudet jakautuivat ajallisesti ja työmäärällisesti suhteellisen tasapuolisesti 

kolmetuntisiin työpajoihin. Kummankin työpajan kohdalle muodostui selkeästi 

toisistaan eroava teema ja toinen työpaja toimi sujuvasti ensimmäisen jatkumona. 

Valintaprosessin ja –mallin nähtiin tarjoavan monipuolinen ja johdonmukainen runko 

toteutusmuotoselvityksen läpivientiin. Käsitellyt aihealueet olivat keskeisiä ja ne loivat 

mahdollisuudet rakentavan keskustelun ja vuorovaikutuksen muodostumiselle. 

Lähestymistapoja pidettiin onnistuneina ja valintamallissa käytetyt menetelmät toivat 
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konkreettisuutta tarkastelun ympärille. Lisäksi valintamallin tulosten yhtenevyys 

keskustelussa esiin nousseiden perustelujen kanssa tukee mallin luotettavuutta.  

Palautteiden osalta kehityskohteena nähtiin jo edellä mainittu AHP-menetelmän 

visualisointi ja sen toimintaperiaatteen kuvaaminen esimerkkien avulla. Toisaalta 

palautteiden ulkopuolelta esiin voidaan nostaa useampi kehityskohde, jotka on 

huomioitava mallin kehittämisessä ja myöhempien toteutusmuotoselvitysten 

läpiviennissä. Vaikka tässä tapauksessa hankkeen osakokonaisuuksien tarkastelu ja 

jaottelu saatiin käsiteltyä onnistuneesti, ei diplomityössä laadittu valintamalli ja –

prosessi itsessään sisällä kyseisten osa-alueiden tarkastelua. Varsinkin hyvin laajan 

hankkeen kohdalla voi olla optimaalista jakaa hanke useampaan osa-alueeseen, jotka 

kaikki toteutetaan toisistaan poikkeavilla toteutusmuodoilla.  

Toisena keskeisenä havaintona esiin nousee vuorovaikutuksen merkityksen 

ymmärtäminen. Varsinkin valintamallin osa-alueita läpikäytäessä osallistujien 

itsenäisesti muodostamien pisteytysten havaittiin poikkeavan suuresti toisistaan. 

Kuitenkin yhteiset näkökulmat pystyttiin löytämään näkemysten perustelun ja 

keskustelun kautta. Tämä muodostuu haasteeksi tilanteissa, joissa 

toteutusmuotoselvitystä laaditaan vain yhden tai kahden tilaajan edustajan kanssa. 

Näkemykset voivat jäädä yksipuolisiksi ja mahdollisia väärinymmärryksiä voi esiintyä 

todennäköisemmin. 

Kaiken kaikkiaan valintaprosessin ja –mallin voidaan nähdä täyttävän niiden 

laatimiselle asetetut tavoitteet onnistuneesti. Ne tarjoavat käytännön hankkeessa 

todistetusti systemaattisen ja monipuolisen lähestymistavan toteutusmuotoselvityksen 

läpiviennille. Sisällöt on onnistuttu muodostamaan käyttäjäystävällisiksi ja ne 

mahdollistavat hyvin vuorovaikutuksen sekä keskustelun syntymisen. Valintaprosessin 

nähdään toimivan hyvänä runkona toteutusmuotoselvitysten läpiviennissä myös 

yksittäisistä kiinteistö- ja rakennushankkeista poikkeavissa hankinnoissa.  
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5 YHTEENVETO 

Työn yhteenveto koostuu neljästä osa-alueesta: tutkimuksen keskeiset tulokset, 

tutkimustulosten arviointi, työssä esiintyneet haasteet sekä jatkotutkimustarpeet. 

Tutkimuksen keskeisten tulosten kohdalla käsitellään työn tavoitteiden täyttymistä 

tutkimuskysymysten sisältöjen kautta. Tämän jälkeen tutkimustulosten luotettavuutta 

arvioidaan tarkastellen tutkimuksen sisäistä ja ulkoista validiteettia sekä reliabiliteettia. 

Lopuksi kuvataan työssä esiintyviä haasteita ja esitetään ehdotuksia 

jatkotutkimustarpeista. 

5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää systemaattinen valintamalli 

toteutusmuotoselvitysten läpivientiin. Mallin osalta pyrittiin löytämään objektiiviset 

tarkastelukriteerit, joiden kautta toteutusmuotoja voidaan aidosti verrata ja saavuttaa 

kattava kokonaiskuva toteutusmuodon valintaan vaikuttavista osa-alueista.  Tavoitteen 

saavuttamiseksi aihetta lähestyttiin laajan kirjallisuustutkimuksen, kyselytutkimuksen, 

aikaisempien toteutusmuotoselvitysten analysoinnin sekä muiden empiiristen 

havaintojen kautta. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja sen etenemistä käsitellään 

tarkemmin työlle asetettujen tutkimuskysymysten avulla: 

TK1. Miten erilaiset toteutusmuodot eroavat toisistaan ja millä tekijöillä ja menetelmillä 

niitä voidaan vertailla? 

TK2. Minkälaisella mallilla toteutusmuodon valinta tulisi systemaattisesti toteuttaa? 

TK3. Miten laadittu valintamalli toimii käytännössä? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Toteutusmuotojen nähtiin koostuvan kolmesta keskeisestä osa-alueesta: 

urakkamuodosta, maksuperusteesta ja hankintamenettelystä. Näistä 

vaikuttavimpaan rooliin asettuu urakkamuoto, joka määrittää vahvasti myös 

maksuperusteen ja hankintamenettelyn valinnan. Tarkastelemalla jokaista kokonaisuutta 
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ja niihin kuuluvia yleisimpiä vaihtoehtoja tarkemmin, voidaan niin urakkamuotojen, 

maksuperusteiden kuin hankintamenettelyjen välillä havaita selviä eroja useista eri 

näkökulmista. Näitä eroja on havainnollistettu tarkemmin liitteissä 1-4.  

Toteutusmuotojen vertailussa käytettävien tekijöiden ja menetelmien tunnistamista 

lähestyttiin keräämällä laajasti tietoa toteutusmuodon valintaa käsittelevistä 

tutkimuksista. Kolmestakymmenestä tutkimuksesta koostettiin analysoitava aineisto 

niin tarkastelukriteereistä, niiden ryhmittelystä kuin erilaisista valintamenetelmistä. 

Aineiston perusteella voitiin havaita esiintyvien valintakriteerien jakautuvan neljään 

pääluokkaan: projektin ominaisuuksiin, tilaajan ominaisuuksiin, tilaajan 

tavoitteisiin ja ulkoiseen ympäristöön. Näiden luokkien sisälle tunnistettiin useita 

valintakriteerejä kartoittamalla eri tutkimuksissa ja valintamalleissa käytettyjen 

kriteerien esiintymistä. Tulosten analysoinnissa tarkasteltiin erikseen niin koko 

kolmekymmenvuotista otantaa kuin viimeisen kymmenen vuoden sisällä julkaistuja 

tutkimuksia. Tämän perusteella havaittiin, kuinka käytettävien kriteerien painopisteet 

ovat muuttuneet vuosien saatossa. Pääluokkien tasolla keskeistä oli huomata, kuinka 

tilaajan ominaisuuksien ja ulkoisen ympäristön merkitys on lisääntynyt huomattavasti 

varsinkin vuoden 2005 jälkeisissä tutkimuksissa. Samanlaisia havaintoja tehtiin myös 

yksittäisten valintakriteerien tasolla. Niin toteutusmuotojen erojen kuin toteutusmuodon 

valintaa käsittelevien tutkimusten havainnoista koostettiin yhteenveto keskeisistä 

valintakriteereistä teoreettisen tarkastelun näkökulmasta (taulukko 13). 

Taulukko 13.   Kirjallisuustutkimuksen keskeisimmät valintakriteerit 

Projektin ominaisuudet 

ja tavoitteet 

Tilaajan ominaisuudet ja 

tavoitteet 

Ulkoinen ympäristö 

Monimutkaisuus Riskien jakaminen Markkinatilanne 

Aikataulun varmuus Joustavuus Urakoitsijoiden saatavuus 

Laajuus Halu osallistua Sidosryhmien vaikutukset 

Kustannusten varmuus Kokemus  

Nopeus Resurssit  

Elinkaaritekijät Kyvykkyydet  

Innovointimahdollisuudet Innovointihalukkuus  
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Toteutusmuotojen eroihin ja niiden vertailussa käytettävien tekijöiden lisäksi käsiteltiin 

erilaisia valintamenetelmiä, joita toteutusmuodon valinnassa on mahdollista hyödyntää. 

Valintamenetelmät voidaan jakaa neljään pääkokonaisuuteen, joita ovat ohjaavat 

menetelmät, monimuuttuja-analyysit, tietoon ja kokemukseen perustuvat 

menetelmät sekä yhdistelmämenetelmät. Näistä yleisimpinä nähdään monimuuttuja-

analyysit, jotka itsessään sisältävät useita erilaisia variaatioita ja menetelmiä. Myös 

ohjaavat menetelmät tarjoavat suhteellisen selkeitä ja havainnollisia vaihtoehtoja 

toteutusmuotojen vertailun toteuttamiseen.  

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen esitetään laadittu valintaprosessi ja –malli 

toteutusmuodon valintaan. Valintaprosessi jaetaan kuvan 43 esittämällä tavalla kolmeen 

vaiheeseen, jotka yhdessä vaikuttavat päätökseen valittavasta toteutusmuodosta. Ennen 

toteutusmuotovaihtoehtojen vertailua konkreettisten valintakriteerien ja –menetelmien 

avulla on luotava yhtenevä käsitys tilaajan tavoitteista  hankkeelle, hankinnalle kuin 

hankkeen osapuolille. Näiden määrittämistä pohjustavat niin tilaajan strategiset 

tavoitteet, niistä johdettu hankintastrategia kuin hankkeeseen liittyvät riskit ja 

mahdollisuudet sekä niiden allokointiin liittyvä strategia. Tavoitteiden hahmottamisen ja 

jäsentämisen jälkeen toteutusmuodon valintaa lähestytään laaditun valintamallin kautta.  

 

Kuva 43. Toteutusmuodon valintaprosessi 
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Ensimmäisenä valintamallissa muodostetaan laaja-alainen käsitys hankkeen 

kokonaiskuvasta tunnistaen siihen liittyvien perustietojen sisällöt. Tämän jälkeen 

määritetään hankkeen ominaisuusprofiili, jonka tuloksia hyödynnetään 

jatkotarkasteluun valittavien toteutusmuotojen karsinnassa. Samassa yhteydessä 

tarkastellaan erilaisia maksuperustevaihtoehtoja sekä huomioidaan perustietojen 

kartoituksessa esiin nousseet näkökulmat. Jatkoon valittavia toteutusmuotoja vertaillaan 

niin tilaajan ominaisuuksien, tilaajan tavoitteiden kuin ulkoisen ympäristön osalta. Eri 

näkökulmista saatuja tuloksia verrataan toisiinsa ja niihin perustuen laaditaan suositus 

hankkeeseen sopivimmasta toteutusmuodosta. Urakkamuodon ja maksuperusteen ohella 

tarkastellaan myös erilaisten hankintamenettelyjen soveltuvuutta hankkeeseen. 

Hankintamenettelyyn vaikuttavat urakkamuodon tavoin niin hankkeen ja tilaajan 

ominaisuudet, tilaajan tavoitteet kuin ulkoinen ympäristö.  

Viimeisenä laaditun valintamallin ja –prosessin käytännön soveltuvuutta tarkasteltiin 

Liikenneviraston suunnitteilla olevan pääradan turvalaitejärjestelmähankinnan 

toteutusmuodon valinnassa. Niin laajempi valintaprosessi kuin yksityiskohtaisempi 

valintamalli nähtiin hyvin soveltuvina myös käytäntöön, vaikka validoinnissa käsitelty 

case-hanke poikkesi perinteisistä rakennushankkeista. Valintamallia ja –prosessia 

pidettiin käyttäjäystävällisinä ja myös tilaajan edustajia hyvin osallistavina. Sisällöt 

olivat monipuolisia ja tarkastelun eteneminen niin työpajojen sisällä kuin niiden välillä 

tapahtui systemaattisesti ja selkeästi.  

5.2 Tutkimustulosten arviointi 

Tutkimuksen ja sen tulosten luotettavuuden arviointia pidetään oleellisena osana hyvän 

tutkimuksen suorittamista. Luotettavuuden arviointia voidaan lähestyä useasta eri 

näkökulmasta, joista tähän työhön on valikoitu sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä 

reliabiliteetin tarkastelu.  

5.2.1 Tutkimuksen validiteetti 

Tutkimuksen validiteetti kuvaa kuinka hyvin tutkimuksessa onnistuttiin vastaamaan 

siihen, mitä oli tarkoitus tutkia. Validiteetti on hyvällä tasolla, kun tarkastelunäkökulmat 
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ja niiden toteuttaminen vastaavat halutulla tavalla esitettyyn tutkimusongelmaan. Tässä 

tarkastelussa tutkimuksen validiteetti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. 

Sisäinen validiteetti kuvaa tutkimuksen sisäistä luotettavuutta, eli näkemystä siitä 

kuinka hyvin tutkimus vastasi sen tavoitteisiin ja tarkoitukseen. Tutkimuksen sisältöä 

tarkastellaan siitä näkökulmasta, tutkittiinko oikeita asioita oikealla tavalla. Toisaalta 

ulkoisen validiteetin kohdalla arvioidaan kuinka hyvin tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä. Yleistettävyydellä kuvataan sitä, minkälaisessa ympäristössä ja 

asetelmissa tutkimustulokset voidaan yleistää.  (Metsämuuronen 2011.) 

Sisäiseltä validiteetiltaan tutkimusta voidaan pitää suhteellisen luotettavana. 

Tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä on mietitty tarkoin ja ne on pyritty valikoimaan 

tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi tutkimuksen rakenne on muodostettu 

lähestymään loogisesti määritettyä tutkimusongelmaa. Johtuen toteutusmuodon 

valinnan suppeasta tarkastelusta kansallisessa kontekstissa, nähtiin kansainvälisten 

tutkimusten tarjoavan kattavammat lähtökohdat laaja-alaisen aineiston kokoamiseen ja 

analysointiin. Käsiteltäessä tutkimuksia useiden vuosikymmenien ajalta pystyttiin 

aikaisemmin käytettyjä lähestymistapoja havainnoimaan ja tätä kautta löytämään tukea 

tehdyille ratkaisuille ja työn etenemiselle. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsittiin 

vastausta kahdesta näkökulmasta tarkastellen niin toteutusmuotojen eroja kuin 

aikaisempia tutkimuksia toteutusmuodon valinnasta. Saatujen tulosten yhtenevyys tukee 

toiseen tutkimuskysymykseen muodostettuja päätelmiä ja tätä kautta myös tutkimuksen 

sisäistä validiteettia. 

Tutkimuksen ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa lähdekirjallisuuden laaja-alainen 

hyödyntäminen sekä lähteiden kriittinen arviointi. Tehtyjä empiirisiä havaintoja on 

verrattu kirjallisuustutkimuksen muodostamaan viitekehykseen, minkä avulla on pyritty 

saavuttamaan tukea tulosten luotettavuudelle. Tutkimuksessa on tarkasteltu 

toteutusmuodon valintaa hyvin laajassa ympäristössä, eikä sitä vielä teoreettisen 

tarkastelun osalta ole rajattu vahvasti suomalaiseen kontekstiin. Näin ollen erityisesti 

luvun 2.2 kirjallisuusanalyysin tulosten voidaan nähdä olevan yleistettävissä 

maailmanlaajuisesti. Toisaalta luvussa 2.1 käsiteltyä toteutusmuotojen jaottelua on 

varsinkin perinteisten urakkamuotojen, maksuperusteiden sekä hankintamenettelyjen 

osalta lähestytty suomalaisten variaatioiden näkökulmista. Niihin kohdistuvat kuvaukset 
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sekä löydetyt hyödyt ja haasteet ovat yleistettävissä suomalaisessa ympäristössä. 

Kansallisista erityispiirteistä johtuen niitä ei kaikilta osin voida yleistää kansainvälisesti. 

Vastaavasti kyselytutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisia variaatioita käsiteltävistä 

toteutusmuodoista ja haastateltavien henkilöiden kokemus painottuu pääasiallisesti 

Suomen kiinteistö- ja rakennusalalle. Tästä syystä myös kyselytutkimuksen tulosten 

yleistettävyys rajoittuu kansalliselle tasolle.  

Tutkimustulosten yleistettävyyteen vaikuttaa faktatiedon vähäisyys toteutusmuotojen 

valintaan liittyvässä tutkimuksessa. Eri toteutusmuotojen ominaisuuksia on hyvin 

haastavaa arvioida todellisissa tilanteissa johtuen lukuisista tekijöistä, jotka 

toteutusmuodon ohella vaikuttavat kiinteistö- ja rakennushankkeiden etenemiseen ja 

tuloksiin. Näin ollen esimerkiksi teoreettisen tarkastelun ja kyselytutkimuksen pohjalta 

tehdyt päätelmät toteutusmuotojen vastaavuudesta hankkeiden ominaisuuksiin voivat 

osittain poiketa todellisista tilanteista saatavista tuloksista. Vaikka faktapohjaisia 

päätelmiä toteutusmuotojen tarkoista eroavaisuuksista on erittäin haastava muodostaa, 

ovat tekijät, joiden osalta eroavaisuuksia syntyy selvästi luotettavammin 

tunnistettavissa. Näin ollen tässä tutkimuksessa muodostettu systemaattinen 

valintaprosessi osa-alueineen ja valintakriteereineen voidaan nähdä luotettavana 

kokonaisuutena niin sisäisen kuin ulkoisen validiteetin osalta.  

Tutkimuksen validiteettia on lisäksi tarkasteltu luvussa 4 kuvatussa case-hankkeeseen 

perustuvassa käytännön validoinnissa.  Tutkimuksen päätavoitteen ollessa 

systemaattisuuden luominen toteutusmuodon valinnan ympärille, on laaditun 

konstruktion validiteettia loogista testata käytännön toteutusmuotoselvityksessä. 

Kyseisen kaltaista menettelyä tukee myös tutkimuksen luonne konstruktiivisena 

tutkimuksena. Validoinnin tuloksena havaittiin työssä laaditun prosessin ja mallin 

vastaavan hyvin työn tavoitteeseen. Case-hankkeen poikkeavuus perinteisistä kiinteistö- 

ja rakennushankkeista tukee valintaprosessin ja –mallin yleistettävyyttä myös 

laajemmassa kontekstissa.  

5.2.2 Tutkimuksen reliabiliteetti 

Reliabiliteetti viittaa validiteetin tavoin tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun. 

Näkökulmat eroavat siinä suhteessa, että validiteetin tarkastellessa tutkimuksen 
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yleistettävyyttä ja haluttujen asioiden tutkimista, lähestyy reliabiliteetti tutkimuksen 

luotettavuutta sen toistettavuuden kautta. Toistettavuus ilmaisee kuinka hyvin saadut 

tulokset korreloisivat keskenään, jos tutkimus toistettaisiin useaan kertaan. Näin ollen 

tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä, kun sattumanvaraiset tekijät vaikuttavat 

mahdollisimman vähän tutkimustuloksiin. (Metsämuuronen 2011.) 

Tutkimuksen teoreettisen tarkastelun osalta toistettavuus voidaan nähdä hyvänä. 

Lähdemateriaalia on analysoitu huolellisesti ja tarkastelunäkökulmat ovat pysyneet 

yhtenevinä tiedon ja tulosten keräämisen aikana. Erilaisten tarkastelukriteerien 

esiintymisen osalta on jouduttu muodostamaan osittain subjektiivisia oletuksia työn 

tekijän ymmärryksen ja tämän tekemien käännösten kautta englanninkielisten 

ilmaisuiden poiketessa toisistaan. Suuresta datamäärästä johtuen hieman toisistaan 

eroavia tai eri tavoin ilmaistuja tekijöitä on yritetty ryhmitellä yhtenevästi, mikä voi 

aikaansaada pieniä eroavaisuuksia tarkastelua toistettaessa eri tutkijoiden toimesta.  

Vaikka työssä toteutetun kyselytutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan 

kyselyn esitestauksen kautta, voidaan siitä silti tunnistaa muutamia tarkastelukriteerejä, 

jotka eivät loppujen lopuksi olleet täysin yksiselitteisiä. Nämä virhetekijät huomioitiin 

tulosten käsittelyssä ja niistä muodostettavia johtopäätöksiä tehtäessä. Toisena 

sattumanvaraisena tekijänä kyselystä voidaan nostaa tarkastelukriteerien selvennysten 

lukeminen sekä kyselyyn paneutuminen. Vaikka kyseisiä asioita painotettiin vahvasti, ei 

niiden aiheuttamaa satunnaisuuttaa voida täysin ehkäistä. Jos kaikki kyselyt olisi voitu 

järjestää kasvotusten suoritettuina haastatteluina, olisi tätä kautta myös siitä saatujen 

tulosten luotettavuus parempi. Tästä huolimatta tulokset korreloivat vahvasti 

teoreettisen tarkastelun kanssa ja näin tukevat niiden luotettavuutta. 

Osittain tutkijan subjektiiviset oletukset ja työn aikana muodostetut havainnot näkyvät 

työssä laaditussa valintamallissa. Vaikka teoreettisen tarkastelun tulosten toistettavuus 

voidaan nähdä pääpiirteissään hyvänä, vaikuttavat työn tekijän omat havainnot, 

päätelmät ja ymmärryksen kehittyminen valintamallin lopulliseen muotoutumiseen. 

Tämä näkyy muun muassa teoriasynteesin tarjoamaan pohjaan liitetyissä 

tarkastelukriteereissä, valintamenetelmissä sekä kokonaisuuden yhdistämisessä. Työssä 

esitetty valintamalli on useista niin teoreettisista kuin empiirisistä tarkasteluista 
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muodostunut kokonaisuus, jonka toistettavuutta on näin ollen haastavaa arvioida. 

Pääpiirteissään tutkimuksen keskeisimpien osa-alueiden kuten teoriasynteesin, 

kyselytutkimuksen sekä aiempien toteutusmuotoselvitysten aineiston analysoinnin 

osalta toistettavuutta voidaan pitää hyvänä. Varsinkin teoreettisen tarkastelun sekä 

kyselytutkimuksen eteneminen on esitetty selkeästi. Kuitenkaan kaikkia mallin 

viimeistelyyn vaikuttaneita empiirisiä havaintoja ja työn tekijän osaamisen kehittymistä 

on haastavaa jäljitellä ja dokumentoida. Niistä muodostuneet näkemykset ovat ainakin 

osittain subjektiivisia, eikä toinen tutkija samanlaisissa olosuhteissa välttämättä päätyisi 

täysin samanlaisiin johtopäätöksiin. 

5.3 Työssä esiintyneet haasteet 

Varsinkin työn alkupuolella haasteeksi muodostui suomalaisen terminologian sekavuus 

koskien urakkamuotoja, toteutusmuotoja ja sopimusmuotoja. Vaikka toteutusmuoto 

määritellään useassa lähteessä urakkamuodon, maksuperusteen ja hankintamenettelyn 

sisältäväksi kokonaisuudeksi, käytetään urakkamuotoa ja toteutusmuotoa usein 

synonyymeina toisilleen. Omat haasteensa aiheuttaa myös kumppanuusmallien 

määrittely, joihin liittyen usein laaditaan niin sanottu kumppanuussopimus jonkin 

perinteisen urakkamuodon rinnalle. Tällöin toteutusmuodon voitaisiin nähdä koostuvan 

urakkamuodon, hankintamenettelyn ja maksuperusteen lisäksi vielä erillisestä 

sopimusmallista ja kumppanuusajattelusta. Tässä työssä tehdyn aiheen rajauksen 

johdosta ei tätä näkökulmaa ole suoranaisesti käsitelty kumppanuus- ja IPT-mallien 

kuvaamisen lisäksi. Kuitenkin mahdollisuudet niin kumppanuussopimuksille kuin 

muiden yhteistyötä tukevien elementtien käytölle nostetaan osittain esiin laaditussa 

valintamallissa.  

Kirjallisuustutkimuksessa tarkasteltujen valintamallien ja niiden sisältämien 

valintakriteerien kohdalla ongelmaksi muodostui uusimpien, yhteistoiminnallisten, 

toteutusmuotojen täydellinen huomiotta jättäminen. Suurin osa malleista keskittyy 

vertailemaan kokonaisurakkaa, ST–malleja, projektinjohtomalleja sekä näiden 

variaatioita esimerkiksi erilaisten maksuperusteiden kautta. Kuitenkaan yhdessäkään yli 

kolmestakymmenestä tutkimuksesta tarkasteluun ei nostettu allianssia, integroitua 

projektitoteutusta tai kumppanuusmalleja. Tämä aiheutti haasteita diplomityössä 
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laadittuun malliin sisällytettävien valintakriteerien valikoinnin osalta. Keskeistä oli 

muodostaa kuva siitä, millä tasolla kirjallisuustutkimuksessa nousseet kriteerit 

soveltuvat yhä valintaan ja mitä uudenlaisia kriteerejä malliin tulee lisätä. Keinona 

kyseisen asian huomioimiseen toimivat eri toteutusmuotovaihtoehtojen edut ja haasteet 

sekä niiden eroavaisuuksien tarkastelu. Esimerkiksi Lean-rakentaminen nousee selvästi 

esiin niin IPT-mallien kuin Suomessa käytettyjen allianssimallin sovellutusten kohdalla, 

mutta käytännössä esteitä siihen liittyvän ajattelun ja työkalujen soveltamiseen myös 

muissa toteutusmuodoissa ei ole. 

Edellä mainittujen puutteiden tavoin lähes kaikki kirjallisuustutkimuksessa tarkastellut 

valintamallit keskittyivät joko pelkkien urakkamuotojen tai vaihtoehtoisesti 

urakkamuodoista ja maksuperusteista muodostettujen kiinteiden kokonaisuuksien 

vertailuun. Tällaisissa tilanteissa maksuperustevariaatioiden avulla saatavat 

eroavaisuudet jäävät huomioimatta ja maksuperusteeksi voi muodostua vaihtoehto, joka 

ei todellisuudessa ole optimaalisin ratkaisu kyseiseen hankkeeseen. Sama esiintyi myös 

hankintamenettelyjen kohdalla, eikä suuressa osassa tutkimuksista hankintamenettelyjä 

huomioitu millään tavoin. Tästä syystä niin hankintamenettelyjä kuin maksuperusteita 

jouduttiin lähestymään ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvien tarkastelujen 

kautta ilman suoranaisia vertailukohtia muista toteutusmuodon valinnan 

systematisointiin pyrkivistä malleista. 

Johtuen faktatiedon vähäisyydestä koskien eri toteutusmuotojen vaikutuksia hankkeiden 

etenemiseen ja tuloksiin, aiheuttivat erilaiset näkemykset ja kokemukset asiasta 

haasteita valintaprosessin ja sen sisältöjen laatimisessa. Varsinkin toteutusmuotojen 

todelliset vaikutukset tilaajan tavoitteiden täyttämiseen ovat haastavasti arvioitavissa. 

Tämä on noussut esiin niin kyselytutkimuksen, teoreettisten tarkastelujen kuin 

aikaisemmista toteutusmuotoselvityksistä tehtyjen empiiristen havaintojen kautta. 

Esimerkiksi useissa hankkeissa esiintyvien turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden osalta 

puhtaasti toteutusmuodoista aiheutuvia erovaisuuksia on vaikea määrittää tai varsinkaan 

objektiivisesti todistaa. Laadittuun valintamalliin valitut näkökulmat tilaajan 

tavoitteisiin on koottu siten, että niiden osalta toteutusmuodoista aiheutuvia 

eroavaisuuksia pystytään perustelemaan. Kuitenkaan mallia ei ole vielä tässä vaiheessa 

sovellettu kuin vasta yhden todellisen hankkeen kohdalla. Näin ollen laajemman 
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testauksen kautta saavutetaan parempi ymmärrys mallin toimivuudesta ja 

kehityskohteista niin tilaajan tavoitteiden kuin muiden valintakriteerien osalta. 

5.4 Jatkotutkimustarpeet 

Tämän diplomityön tavoitteena on ollut laatia systemaattinen malli 

toteutusmuotoselvitysten läpivientiin. Se havainnollistaa keskeiset näkökulmat ja 

tekijät, jotka toteutusmuodon valintaa tehtäessä tulee huomioida. Mallin tarkoituksena 

ei ole yrittää luoda absoluuttisia ratkaisuja ja esittää eri toteutusmuotojen eroja täysin 

yksiselitteisinä. Näkemyksiä toteutusmuotojen tarjoamista hyödyistä ja eduista eri 

tarkastelukriteerien täyttämiseen löytyy huomattavasti niin suomalaisten alan 

toimijoiden kuin kansainvälisten tahojen keskuudessa. Tämä nousi hyvin esiin 

diplomityön osana tehdyssä kyselytutkimuksessa, jossa esimerkiksi laajuuden sekä 

aikataulullisten tekijöiden osalta saatiin hyvinkin vaihtelevia tuloksia. Jotta 

toteutusmuotojen välisiä eroja voitaisiin esittää yksiselitteisesti, tulisi asiaa lähestyä 

esimerkiksi analysoimalla erittäin kattavasti eri toteutusmuodoilla toteutettujen 

hankkeiden tuloksia. Datan saatavuudesta ja toteutusmuodosta riippumattomista 

tekijöistä aiheutuvat rajoitteet ja epävarmuustekijät tekevät kuitenkin luotettavien ja 

objektiivisten tulosten muodostamisesta haastavaa.  

Kiinteistö- ja rakennushankkeita on lukuisia ja ne saattavat erota toisistaan erittäin 

paljon. Tällöin niiden kaikkia ominaispiirteitä ja vaatimuksia hankinnalle sekä 

valittavan toteutusmuodon sisällölle on mahdotonta saada huomioiduksi yleispätevän 

valintamallin muodostamisessa. Tässä diplomityössä esitetty malli 

toteutusmuotoselvitykseen toimii suuntaa antavana työkaluna toteutusmuodon valintaan 

suhteellisen selvästi määriteltyjen, yksittäisten hankkeiden tai hankekokonaisuuksien 

osien kohdalla. Mahdollisiin hankkeen osituksiin malli ei suoranaisesti ota kantaa, vaan 

vaihtoehtoja tulee miettiä joko saatavien tulosten perusteella tai ennen valintamallin 

osa-alueiden läpikäyntiä tilaajan tavoitteiden perusteella. Lisäksi malli ei huomioi tai 

suosittele erilaisia valintamenettelyjä eri palveluntuottajien hankintaan. 

Hankintamenettely mielletään tässä mallissa koskemaan niin suunnittelijoiden kuin 

urakoitsijoiden valintaa. Joissain tapauksissa voi esimerkiksi olla edullista ja tilaajalle 

suotuisinta hankkia suunnittelijat puitesopimuksen kautta, pääurakoitsija 
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neuvottelumenettelyllä ja talotekniset urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kuvatut 

näkökulmat esiintyivät konkreettisesti mallin validoinnissa tarkastellussa case-

hankkeessa, mikä aiheutti haasteita valintamallin sovittamisesta hankkeeseen. Näin 

ollen jatkotutkimustarve kyseisten osa-alueiden suhteen pohjautuu myös todellisiin 

havaintoihin. 

Vaikka työssä käsitellään toteutusmuotoa urakkamuodosta, maksuperusteesta ja 

hankintamenettelystä muodostuvana kokonaisuutena, on pääpaino tarkastelussa 

keskittynyt urakkamuotoihin. Urakkamuotojen eroja ja ominaispiirteitä on mallinnettu 

hyvin tarkasti samoin kuin niiden valintaan vaikuttavia tekijöitä. Aiheen laajuudesta 

johtuen ei maksuperusteiden ja hankintamenettelyjen suoranaista käsittelyä voitu ottaa 

urakkamuotojen tavoin yhtä vahvasti mukaan empiiriseen tarkasteluun. Varsinkin 

erilaisten hankintamenettelyjen ja maksuperusteiden soveltuvuudesta eri 

urakkamuotoihin on saatavilla hyvin vähän tutkimuksellista näyttöä. Lisäksi 

maksuperusteiden ja niihin sisällytettyjen kannustimien todellinen vaikutus hankkeiden 

tuloksiin vaatii jatkotarkasteluja.  
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