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ALKUSANAT 

Suunnitteluhankkeen suunnittelun ja ohjauksen toimintaohjeissa on esitetty 
hankkeen toiminnansuunnitteluun, seurantaan ja ohjaukseen sekä laadun-
varmistukseen liittyvät menettelytavat. Suunnitteluhankkeen suunnittelua ja 
ohjausta on tarkasteltu erikseen suunnittelua ohjaavan tilaajan ja suunnittelu-
työtä tekevän suunnittelijan näkökulmasta. Tämä raportti sisältää 
suunnittelijan tolmintaohjeet. 

• 	 Toimintaohjeet on laadittu niin, että kukin yksikkö voi niiden pohjalta laatia 
omaan organisaatioonsa sovelletut toim intaohjeet. 

Toimintaohjeet on laatinut työryhmä, johon ovat osallistuneet 

• 	
- Matti Hämäläinen, Tielaitos/tiehallinto, puheenjohtaja 
- Jorma Harr Vaasan tiepiiri 
- Pekka Leviä kangas, Kuopion tiepiiri 
- Ralf Granlund, Viatek Tapiola Oy 
- Hannu Hermunen, Matrex Oy 
- Matti Räinä, Suu nnittelukolmio Oy, sihteeri. 

. 

. 
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SO 00 SUUNNITTELUHANKKEEN SUUNNITTELU JA 
OHJAUS 

SISÄLTÖ JA RAKENNE 

Suunnitteluhankkeen suunnittelua ja ohjausta on käsitelty erikseen suunnit-
telua ohjaavan tilaajan ja suunnittelutyötä tekevän suunnittelijan 
näkökulmasta. Tilaajan ja suunnittelijan toimintaohjeet muodostavat omat 
itsenäiset kokonaisuudet. 

Suunnitteluhankkeen suunnittelun ja ohjauksen toimintaohjeet on jaettu 
seuraaviin ajallisesti eteneviin vaiheisiin: 

- tehtävänanto 
- suunnitteluhankkeeri valmistelu ja suunnittelijoiden valinta 
- suunnitteluhankkeen toiminnansuunnittelu 
- suunnitteluhankkeen ohjaus 
- suunnitteluhankkeen päättäminen 
- suunnitelman käsittely ja päätöksenteko. 

Vaiheisiin sisältyvät tilaajan ja suunnittelijan toimintaohjeet on esitetty kuvas-
sa 1. Toimintaohjeet on esitetty kandella tasolla (10-tasolla ja 1-tasolla). 
Toimintaohjeet on esitetty ensisijaisesti tilaajan edustajan ja suunnittelijan 
projektinvetäjän näkökulmasta. 

10-tasolla on kuvattu kunkin vaiheen yhteiset menettelyt ja laadun-
varmistustoimenpiteet. 10-tason toimintaohjeiden sisältö on seuraava: 

- sisältö; lueteltu, mitä 1-tason toimintaohjeita vaiheeseen sisältyy 
- edellytykset; lueteltu, mitä tämän vaiheen käynnistämisen edelly - 

tyksenä on 
- tulokset; kuvattu, mitä tuloksia vaiheessa syntyy ja mihin tulokset 

tallennetaan 
- laadunvarmistus; perustuu toimintaohjeiden liitteenä oleviin 

laadunvarmistuskortteihin, joissa on esitetty vaiheittain tarkistus- 
listat oleellisista laadunvarmistustoimenpiteistä. Tarkistuslistat 
ovat "kuitattavia" ja ne tallennetaan hankkeen hallinta- ja laatu-
kansioon. Tarkistuslistat viimeistellään ja täydennetään aina 
hankekohtaisesti toiminnansuunnittelun yhteydessä 

- vastuut; kenellä on vastuu ko. toiminnasta 
- viitteet; lueteltu ohjeet, joissa ko. toimintaohjeen menettelyitä on 

käsitelty tarkemmin 
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1-tason toimintaohjeet on laadittu kuhunkin vaiheeseen liittyvistä keskeisistä 
toiminnoista. 1-tason toimintaohjeiden sisältö on seuraava: 

- määrittely; kuvattu, mitä toimintaa toimintaohje käsittelee 
- menettelytavat; kuvattu yleispiirtelsesti mitä tehtäviä ao. toimin-
taan sisältyy ja mitkä ovat niihin liittyvät menettelytavat. 

. 

. 

. 

. 
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SOs 20 Suunn itteluhankkeen valmistelu 
ja suunnittelijoiden valinta 
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. 

. 

. 

Suunnitteluhankkeen 
valmistelu ja suunnit-
telijoiden valinta 

Tehtävänanto 

Suunnitelman käsitte-
ly ja päätöksenteko 

TILAAJA 

SOt 10 Tehtävänanto 

SOt 11 Tehtävänannon valmistelu 
ja hyväksyminen 

SOt 20 Suunnitteluhankkeen valmistelu 
ja suunnittelijoiden valinta 

SOt 21 Suunnitteluhankkeen esivalmistelu 
SOt 22 Suunnittelijoiden valintamenettelyn 

valinta 
SOt 23 Tarjouspyynnön valmistelu ja tar-

jousten pyytäminen 

SOt 24 Tarjousten käsittely ja suunnitteli-
joiden valinta 

SOt 25 Sopimusten tekeminen 

SOt 30 Suunnitteluhankkeen toiminnan 
suunnittelu 

SOt 31 Toimintasuunnitelmien lähtökohtien 
tarkentaminen ja toimintasuunnitel-
mien yhteensovittaininen 

SOt 32 Toimintasuunnitelmien käsittely ja 

SOt 40 Suunnitteluhankkeen ohjaus 

SOt 52 Suunnitteluhankkeen jiilkiarviointi 
SOt 53 Arkistointi 

SOt 60 Suunnitelman käsittely ja 
päätöksenteko 

SOt 61 Hallinnollinen käsittely ja 
päätöksenteko 

SOt 62 Seuranta 

. 

Suunnitteluhankkeen 
päattäminen 

SOt 41 Suunnitteluhankkeen läpivienti 	*SOs 41 Suunnitteluhankkeen läpivienti 
SOt 42 Suunnineluhankkeen seuranta ja 	SOs 42 Suunnitteluhankkeen seuranta ja 

ohjaus 	 ohjaus 
SOt 43 Sopimuksen tarkistukset 	 SOs 43 Sopimuksen tarkistukset 
SOt 44 Hyväksyminen 	 SOs 44 Hyväksyttämirien 

SOt 50 Suunnitteluhankkeen päättäminen SOs 50 Suunnitteluhankkeen päättäntinen 

SOt 51 Suunnitteluhankkeen loppukokous 	SOs 51 Suunnitteluhankkeen loppuselvi- 

Kuva 1. Suunnitteluhankkeen suunnitteluun ja ohjaukseen sisältyvät suunnit-
telijan toimintaohjeet 
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SOs 20 SUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU JA 
SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA 

SISÄLTÖ 

- SOs 21 Tarjouksen tekeminen 
- SOs 22 Sopimuksen tekeminen 

EDELLYTYKSET 

- tarjouksen tekemisen edellytyksenä on tarjouspyyntä 
- sopimuksen tekemisen edellytyksenä on hyväksytty tarjous tai 

tilaus 

TULOKSET 

- tarjous 
- tarjouksen tausta-aineisto 
- sopimusasiakirjat 

- tilaus 
- tilaus ja tilausvahvistus 
- sopimus 

Jos syntyy sopimus, talletetaan syntynyt aineisto hallinta- ja laatukansioon. 

LAADU NVAR MISTUS 

- liitteen 1 mukaiset laadunvarmistustoimenpiteet 

TaI letetaan hallinta- ja laatukansioon. 

. 

. 

VASTUUT 

- laatimisvastuu projektinvetäjällä ja allekirjoitusvastuu yksikän vetä-
jällä. 
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VIITTEET 

- perussopimus ja KSE 1983 
- Suunnittelu konsulttityönä. Sopimusasioita ja suunnittelutyötä kos-

kevia menettelytapoja; Tielaitos 1992, TIEL 2110003. 

. 

. 

. 
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SOs 21 TARJOUKSEN TEKEMINEN 

MÄÄRIUELY 

Tarjouksen tekemisellä tarkoitetaan menettelytapoja, joilla tarjouspyynnön 
mukainen tarjous valmistellaan. 

• 
Tarjouksen laatimiseen sisältyvät seuraavat työvaiheet: 

• 	
- valmistelevat toimenpiteet 
- tarjousluonnoksen laatiminen 
- tarjouksen viimeistely ja hyväksyminen 
- jälkihoito. 

Valmistelevissa toimenpiteissä yksikön johto määrittelee valmistellaanko 
tarjous vai ei, valitsee tarjouksen valmistelun vastuuhenkilön (hankkeen tule-
va projektinvetäjä) sekä antaa ohjeita tarjouksen valmistelua varten. 

Tarjous valmistellaan tarjouksen vastuuhenkilön johdolla yhteistyössä eri 
alojen asiantuntijoiden/alikonsulttien kanssa. Tässä vaiheessa suunnittelutyä 
hahmotellaan (suunnittelutehtävät, suunnittelutyön keskeiset vastuuhenkilöt 
/alikonsultit, resurssit, työmäärät, aikataulu ym) ja sen tulokset kirjataan alus- 
tavaksi toimintasuunnitelmaksi(ks. S0s30-S0s38) tarjouspyynnön 
edel lyttämässä laaju udessa. Valmistelun yhteydessä tapahtuvat yh-
teydenotot tilaajaan hoidetaan keskitetysti tarjouksen vastuuhenkilön kautta. 
Valmistelun tuloksena syntyy tarjousluonnos taustaselvityksineen. 

Tarjousluonnos käydään läpi sisäisessä tarjousneuvottelussa, johon osallis-
tuvat tarjouksen valmistelijat sekä tarvittaessa yksikön johto. 
Tarjousneuvottelussa käsitellään seuraavat asiat: 

- käydään läpi tarjousluonnos ja sen liiteasiakirjat sekä sovitaan 
tarvittavat muutokset ja täydennykset 

- vertaillaan, onko tarjous tarjouspyynnön mukainen. Perustelut 
poikkeamille. 

- sovitaan tarjoushinta sekä muut tarjousehdot 
- varmistetaan eri osapuolien sitoutuminen tarjoukseen 
- sovitaan tarjouksen viimeistelyn aikataulu. 
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Tarjouksen viimeistelyn yhteydessä tarjousasiakirjoihin tehdään sisäisessä 
tarjousneuvottelussa sovitut muutokset sekä laaditaan lopulliset tar-
jousasiakirjat. Tarkastetaan, että kaikki tarjouspyynnässä vaaditut asiakirjat 
ja asiat ovat mukana. Tarjouksen hyväksyy henkilö, jolla on tarjouksien alle-
kirjoitusoikeus. 

Tarjouksen vastuuhenkilö seuraa tarjouksen käsittelyä ja vastaa mah-
dollisten tilaajan pyytäm ien lisäselvitysten tekemisestä. 

. 

. 
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SOs 22 SOPIMUKSEN TEKEMINEN 

MÄÄRITTELY 

Sopimuksen tekemiseUä tarkoitetaan menettelytapoja, joilla sopimus- 
osapuolet sopivat suunnittelutyön sisällöstä ja ehdoista sekä tarkastavat 
sopimuksen toteutettavuuden ja ristiriidattomuuden. 

MENETTELYTAVAT 

Sopimus tehdään kirjallisena. Sopimus voidaan tehdä seuraavilla vaih-
toehtoisilla tavoilla: 

- tarjous ja tilaus 
- tilaus ja tilausvahvistus 
- suunnittelusopimus. 

Tarjous ja tilaus (perustuu suunnittelijan tarjoukseen) 

Projektinvetäjä tarkistaa yhdessä eri alojen vastuuhenkilöiden/alikonsulttien 
kanssa, että tilaus vastaa tarjousta ja tarjoukseen tarjousneuvottelujen yh-
teydessä mandollisesti tehtyjä täsmennyksiä. 

Tilaus ja tilausvahvistus (perustuu suoraan tilaukseen) 

P rojektinvetäjä tarkistaa yhdessä eri alojen vastuuhenkilöiden/alikonsulttien 
kanssa, että työ voidaan hoitaa tilausehtojen mukaisesti (suora tilaus). Suun-
nittelija hyväksyy tilauksen tilausvahvistuksella sekä antaa siinä 
mandollisesti pyydettyjä lisätietoja. Tilausvahvistuskirjeen valmistelee projek-
tinvetäjä. Tilausvahvistuksen hyväksyy henkilö, jolla on sopimuksien 
allekirjoitusoikeus. 

Suunnittelusopimus 

Projektinvetäjä tarkistaa yhdessä eri alojen vastuuhenkilöiden/alikonsulttien 
kanssa, että sopimus vastaa tarjousta ja tarjoukseen tarjousneuvottelujen 
yhteydessä mandollisesti tehtyjä täsmennyksiä. 

. 
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Sopimus tehdään tielaitoksen ja konsultin välisen perussopimuksen mukai-
sesti (jos perussopimus on tehty). Muussa tapauksessa käytetään KSE 1983 
mukaista sopimuskäytäntää. 

Sopimuksen allekirjoittavat sekä tilaajan että suunnittelijan edustaja(t), joilla 
on allekirjoitusoikeus. 

. 

. 

. 

. 
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SOs 30 SUUNNITTELUHANKKEEN TOIMINNAN SUUN-
NITTELU 

SISÄLTÖ 

- SOs 31 Osatehtävien määrittely 
- SOs 32 Aikataulu- ja resurssisuunnittelu 
- SOs 33 Organisointi 
- SOs 34 Viestinnän suunnittelu 
- SOs 35 Päätöksenteon suunnittelu 
- SOs 36 Dokumentoinnin suunnittelu 
- SOs 37 Laadunvarmistustoimenpiteiden suunnittelu 
- SOs 38 Toimintasuunnitelman kokoaminen ja esitystapa 

EDELLYTYKSET 

- sopimus 

TULOKSET 

- toimintasuunnitelma ja sen päivitykset 

Tulokset talletetaan hallinta- ja laatukansioon sekä toimitetaan tilaajalle. 

- liitteen 1 mukaiset laadu nvarmistustoimenpiteet 

TaI letetaan hallinta- ja laatukansioon sekä toimitetaan tilaajalle. 

VASTU UT 

- vastuu projektinvetäjällä 

• 

VIITTEET 

- Suunnittelu konsulttityönä. Sopimusasioita ja suunnittelutyötä kos-
kevia menettelytapoja; Tielaitos 1992, TIEL 2110003. 
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SOs 31 OSATEHTÄVIEN MÄÄRITTELY 

MÄÄRITTELY 

Osatehtävien määrittelyllä tarkoitetaan suunnittelun jaottelua osako-
konaisuuksiin (osatehtäviin) sekä näiden osatehtävien sisällön ja 
suunnittelumenetelmien määrittelyä. 

MENETTELYTAVAT 

Osatehtävien määrittelyn lähtökohtana ovat eri suunnitteluvaiheita koskevat 
suunnittelun menettelyiden toimintaohjeet (TAS, YS, TS ja RS) ja aikaisem-
mista vastaavista hankkeista saadut kokemukset. Osatehtävät määritellään 
niin, että niistä ilmenee tarkasti ja yksiselitteisesti mitä tehtävään sisältyy. 
Usäksi käydään läpi tehtävittäin, mitkä työt tehdään tilaajan tai muiden suun-
nitteluosapuolten toimesta. Suunnittelutyön osittelu on tehtävä niin, että 
aikataulu- ja resurssisuunnittelu voidaan toteuttaa vastaavalla osittelulla. 

Laajoissa suunnitteluhankkeissa voi olla osatehtävien määrittelyn lisäksi 
tarpeen jaotella suunnittetutyö myös alueittain tai kohteittain (esim. päätie, 
kadut, kevyt liikenne jne.). 

Käytettävät suunrilttelumenetelmät ja -tekniikat sekä apuvälineet (esim. ATK-
ohjelmistot) kirjataan osatehtävittäin. 

. 

. 
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SOs 32 AIKATAULU- JA RESURSSISUUNNITTELU 

MÄÄRITTELY 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelulla tarkoitetaan 
- osatehtävien resurssien määrittelyä aikataulutavoitteiden mukai-

sesti 

• 	
- aikataulujen suunnittelua 
- hankkeen seurannan suunnittelua. 

MENETTELYTAVAT 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelussa selvitetään osatehtävien vaatimat 
työmäärät, muut resurssit ja osatehtävien riippuvuudet omista sekä muiden 
osapuolten tehtävistä. Tehtävien kestoja, resurssitarpeita ja riippuvuuksia 
yhteensovittamalla määritellään hankkeen eteneminen ja resurssit vaadittu-
jen väli- ja lopputavoitteiden mukaiseksi. 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelun tuloksena syntyy: 
- budjetti kuukausijaolla, jossa on esitetty suunnittelukustannukset 

osatehtävittäin sekä kulut ja korvaukset (mikäli hanke kestää yli 
vuoden, laaditaan budjetti yksityiskohtaisesti 12 kk:n jaksolle ja 
jatkon osalta yleispiirteisesti) 

- suunnittelijan sisäiseen käyttöön yllä mainitun lisäksi resurssisuun-
nitelma, jossa on esitetty (henkilöittäin) tehtävittäin ja 
kuu kausittain tarvittavat henkilöresurssit (työaika ja kustannuk-
set). (resurssisuunnitelma laaditaan yksityiskohtaisesti 12 kk:n 
jaksolle ja jatkon osalta yleispiirteisesti) 

- kokonaisaikataulu, joka on pelkistetty kuvaus hankkeen päätyövai-
heista ja merkittävistä päätöksentekoajankohdista ja 
neuvotteluista 

- suunnittelijaa varten työaikataulut, jotka on laadittu vastaavalla 
tehtäväjaolla millä resurssit on määritelty. Suunnittelutyön aikana 
osatehtäville voidaan laatia lisäksi tarvittaessa omia tarkempia 
työaikatau luja. Aikatauluissa esitetään lisäksi riippuvuudet omien 
sekä muiden toimesta tehtävien työvaiheiden välillä. 

Aikataulu- ja resurssisuunnitelma on lähtökohtana hankkeen seurannan 
suunnittelulle. Tässä yhteydessä suunnitellaan ja kirjataan, miten hankkeen 
seuranta toteutetaan ja mitä seurantaraportteja tehdään tilaajalle ja mitä 
suunnittelijalle itselleen. 
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SOs 33 ORGANISOINTI 

MÄÄRIUELY 

Suunnitteluhankkeen organisoinnilla tarkoitetaan tilaajan, suunnittelijan ja eri 
yhteistyötahojen välisten (ulkoinen organisointi) sekä suunnittelijan sisäisten 
työskentelytapojen määrittelyä (sisäinen organisointi). 

MENETTELYTAVAT 

Ulkoinen organisointi 	

. 

Ulkoinen organisointi määritellään tilaajan antamien suuntalinjojen mukaan. 

Ulkoiseen organisointiin sisältyy seuraavien asioiden kirjaaminen: 
- johto-, hanke- ja työryhmien kokoonpano 
- johto-, hanke- ja työryhmien valtuudet, vastuut ja tehtävät 
- eri yhteistyötahojen välisen tiedonkulku 
- suunnittelijan ja tilaajan väliset työskentelytavat (palaverit, tiedon- 

kulku, ym.). 

Sisäinen organisointi 

Kaikille osatehtäville nimetään vastuuhenkilät. Projektinvetäjästä ja muista 
keskeisistä vastuuhenkilöistä sovitaan tilaajan kanssa yleensä jo tarjous- ja 
sopimusvaiheessa. Lisäksi keskeisimmille henkilöille on syytä sopia vara- 
henkilöt. Projektinvetäjä suunnittelee ja mitoittaa hankkeen muun 
henkilöstön sekä varmistaa, että kunkin henkilön tehtävät ja vastuut on 
määritelty riittävän selkeästi. Projektinvetäjä varmistaa, että henkilöiden am-
mattitaito on riittävä kyseisen tehtävän suorittamiseen. 

Sisäiseen organisointiin sisältyy myös suunnittelijan organisaation työskente-
lytavan määrittelyt (palaverit, tiedon kulku, jne). 

Sisäinen ja ulkoinen organisaatio esitetään havainnollisin kaavioin. Kaavios-
sa esitetään myös eri osapuolten keskeiset tehtävät. Vastuunjaon 
esittämisessä voidaan käyttää vastu umatriisia. 
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SOs 34 VIESTINNÄN SUUNNITTELU 

MÄÄRITTELY 

Viestinnällä tarkoitetaan niitä yhteistyö- ja tiedottamistapoja, joilla varsinai-
sen hanketyöskentelyn ulkopuoliset tahot voivat osallistua suunnitteluun 
ja/tai saavat siitä tietoa. 

MENETTELYTAVAT 

Viestinnän periaateratkaisut määrittelee tilaaja. Viestinnän yksityiskohtaises-
ta suunnittelusta vastaa projektinvetäjä. Suunnittelun tulokset kootaan 
viestintäsu unnitelmaksi. 

Viestintäsuunnitelmassa määritellään 
- sidosryhmät 
- keskeiset viestitettävät asiat 
- viestintämuoto (julkiset tilaisuudet, henkilökohtainen yhteydenotto, 

työhön tutustuminen suunnittelijan luona) 
- tiedottamistavat (esitteet, tiedotteet, lehdistö, radio, ym.) 
- ajankohdat 
- kuka vastaa eri viestintätehtävistä (tilaajan vastuu, suunnittelijan 

vastuu/oikeudet) 
- viestintämateriaalin valmistelu (kuka tekee). 

. 

. 
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SOs 35 PÄÄTÖKSENTEON SUUNNITTELU 

MÄÄRITTELY 

Päätöksenteon suunnitteluun sisältyy 
- suunn ittelutyön läpiviennin kannalta kriittisten päätäksentekotilan- 

teiden tunnistaminen 
- päätäksentekosuunnitelman laatiminen. 	

. 

MENETTELYTAVAT 

Päätöksenteon suunnittelussa tunnistetaan suunnittelutyön läpiviennin kan-
nalta kriittiset päätöksentekotilanteet ja selvitetään niiden vaikutus hankkeen 
aikatauluun ja työskentelyyn. Päätöksentekotilanteet voivat koskea 

- hankkeen tavoitteiden sopimista 
- tarvittavia viranomaispäätäksiä ja lausuntoja 
- hankkeen laajoja periaateratkaisuja 
- hankkeen teknisiä kysymyksiä. 

Päätöksenteosta laaditaan suunnitelma, josta tulee ilmetä 
- päätöksentekoon liittyvä vastuunjako 
- päätöksenteon valmistelu 
- päätöksentekotilanteet ja niiden arvioitu ajankohta 
- päätöksentekotavan ja -tason määrittely (miten päätetään/kuka 

päättää) 
-- hankeryhmän toimesta tehtävät päätökset 
-- johtoryhmään tai eri suunnitteluosapuolien johdon käsit-

telyyn vietävät asiat 
-- lausuntoja vaativat asiat. 

. 
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SOs 36 DOKUMENTOINNIN SUUNNITTELU 

MÄÄRITFELY 

Suunnittelutyön dokumentoinnilla tarkoitetaan 
- suunn ittelualkaisten tapahtumien kirjaamista 
- suunnitteluaikaisen materiaalin järjestelmällistä taltiointia. 
- suunnitelma-asiakirjojen sisällön ja esitystavan periaatteiden 

määrittelyä. 

MENETTELYTAVAT 

Suunnittelualkaisten tapahtumien kirjaamista varten 
- pidetään suunnittelupäiväkirjaa 
- taltioidaan suunnittelun aikaiset muistiot, seuranta- ja ohjaustiedot 

sekä laatudokumentit 

Suunnittelupäiväkirjaan kirjataan suunnittelutyön keskeiset tapahtumat 
(saadut tilaajan ohjeet ja kannanotot, puhelinkeskustelut, materiaalin postitus 
jne). Päiväkirja on suunnittelijan muistilistana, kun hankeryhmän kokoukses-
sa käydään läpi edellisen neuvottelun jälkeisiä tapahtumia tai kun on tarpeen 
jälkikäteen tarkistaa suunnittelun aikaisia tapahtumia. 

Suunnittelun aikaista taitiointia varten perustetaan suunnitteluhankkeen 
hallinta- ja laatukansio sekä sovitaan dokumenteista, jotka toimitetaan ti-
laajalle. Hallinta- ja laatukansion sisältö on seuraava: 

- sopimusasiat 
-- tarjous ja sopimus sekä niihin työn aikana sovitut 

muutokset 
-- muiden osapuolien kanssa tehdyt sopimukset (esim. 

alikonsultit) 
- suunnitteluhankkeen seuranta ja ohjaus 

-- toimintasuunnitelma sekä siihen työn aikana tehdyt 
muutokset ja täsmennykset 

-- seuranta- ja ohjausdokumentit 
-- loppuselvitykset 

- suunnittelupäiväkirja 
- laadunvarmitustoimenpiteiden dokumentit 

-- laadunvarmistuskortit 
-- laatukatselmuksien muistiot 
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- suunnitteluasiat 
-- kokouskutsut ja -muistiot 
-- kirjeenvaihto 
-- lausunnot 
-- välipäätäkset 
-- tiedotteet. 

Suunnittelun aikaisen materiaalin taltiointiin sisältyy neuvottelujen tausta- 
materiaalin taltiointi kokouksittain sekä jatkosuunnittelua tai toteutusta 
tukevan suunnitteluaineiston koonti työkansioiksi ja ATK-tiedostoiksi. 
Työkansioiden sisältä ja ATK-tiedostot ryhmitellään käytön helpottamiseksi 
sopiviin aihekokonaisuuksiin ja niiden sisällöstä tehdään työn lopussa lyhyt 
selostus. 

Suunnitelma-asiakirjojen osalta määritellään seuraavat asiat: 
- asiakirjojen tavoitteet 
- laadittavat suunnitelma-asiakirjat 
- asiakirjojen sisällön yksityiskohtainen määrittely (tapahtuu yleensä 

suunnittelutyän kuluessa) 
-- asiakirjojen sisältä 
-- mittakaavat 
-- tulostustapa 

- ATK-tekniikka 
- kopiointi- tai painatustapa. 

. 
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SOs 37 LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEIDEN SUUN-
NITTELU 

MÄÄRITrELY 

Tarkoitetaan suunnitteluhankkeen laatukatselmuksien suunnittelua. Suunnit- 
teluhankkeeseen sisältyvät muut laadunvarmistustoimenpiteet on määritelty 

• 

	

	 suunnittelun menettelyiden toimintaohjeissa sekä suunnittel uhankkeen 
suunnittelun ja ohjauksen muissa toimintaohjeissa. 

• 
Toimintasuunnitelmassa määritellään pidettävät katselmu kset, katsel-
muksien ajankohta, sisältä sekä osallistujat. 

Katselmukset voivat koskea: 
- suunnitteluhenkilästän ja/tai suunnittelumenetelmien pätevyyden 

toteamista 
- suunnitteluprosessia 

-- eri osapuolten tehtävien tandistamista 
-- suunnittelutyön aikataulua 
-- yhteistyötä ja tiedottamista 

- lähtätietojen oikeellisuutta 
- suunnitelmaratkaisuja 

-- tarkistetaan suunnittelutyön kuluessa täyttääkä tulokset 
• 	 asetetut laatuvaatimukset 

-- todetaan mandolliset poikkeamat ja sovitaan jatkotoi-
menpiteistä. 
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SOs 38 TOIMINTASUUNNITELMAN KOKOAMINEN JA 
ESITYSTAPA 

MÄÄRITTELY 

Tarkoitetaan menettelytapoja, joilla toiminnan suunnittelun eri osa-alueet 
kootaan yhtenäiseksi toimintasuunnitelmaksi. 	

. 

MENETTELYTAVAT 

Toimintasuunnitelman laajuus ja esitystapa harkitaan hankkeen koon ja mer-
kityksen perusteella. Yleensä toimintasuunnitelma koostuu tekstiosasta sekä 
sitä täydentävistä taulukoista ja liitepiirustuksista(aikataulut, resurssisuunni-
telmat jne.). Tekstiosan sisältörunko on seuraava: 

- hankkeen määrittely 
- suunnittelun osatehtävät 
- organisaatio ja vastuu njaot 
- päätöksenteko 
- resurssit ja aikataulut 
- viestintä 
- hankkeen seuranta ja ohjaus 
- laadunvarmistus 
- dokumentointi. 

Pienissä hankkeissa esitystapa on pelkistetympi (esim. lomakkeella). Tällöin- 
km toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä yllä esitetyt kohdat. 

Toimintasuunnitelma päivitetään ja täydennetään suunnittelutyön aikana. 

. 
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SOs 40 SUUNNIUELUHANKKEEN OHJAUS 

SISÄLTÖ 

- SOs 41 Suunnitteluhankkeen läpivienti 
- SOs 42 Suunnitteluhankkeen seuranta ja ohjaus 
- SOs 43 Sopimuksen tarkistukset 
- SOs 44 Hyväksyttäminen 

EDELLYTYKSET 

- hyväksytty toimintasuunnitelma 

TULOKSET 

- suunnittelupäiväkirja 
- johto-, hanke- ja työryhmien kokousten muistiot 
- seuranta- ja ohjausraportit (sisäiset, tilaaja) 
- ohjauspalaverien muistiot (sisäiset ja tilaaja/suunnittelija) 
- lisä- ja muutostöiden dokumentit 
- hyväksymisdokumentit 

Talletetaan hallinta- ja laatukansioon. Toimitetaan suunnittelijan sisäisiä 
muistioita ja raportteja lukuunottamatta tilaajalle. 

LAADU NVAR MISTUS 

• 	
- liitteen 1 mukaiset laadunvarmistustoimenpiteet 

Talletetaan hallinta- ja laatukansioon sekä toimitetaan tilaajalle. 

VASTU UT 

- vastuu projektinvetäjällä 

. 

. 

VIITTEET 

- Suunnittelu konsulttityönä. Sopimusasioita ja suunnittelutyötä kos-
kevia menettelytapoja; Tielaitos 1992, TIEL 2110003. 
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SOs 41 SUUNNITTELUHANKKEEN LÄPI VIENTI 

MÄÄRITFELY 

Suunnitteluhankkeen läpiviennillä tarkoitetaan niitä menettelytapoja, joilla 
varmistetaan suunnittelutyön eteneminen ja tiedonkulku. 

MENE1TELYTAVAT 

Suunnittelutyön johtaminen ja valvonta (suunnittelijan sisäinen työskentely) 
kuuluu projektinvetäjälle. Johtaminen ja valvonta perustuu toimintasuunnitel-
maan. Projektinvetäjä vastaa yhteydenpidosta tilaajaan. Hän informoi 
tilaajan edustajaa suunnittelutyön edistymisestä sekä sopii tämän kanssa 
suunnittelutyötä koskevista suunnittelijan ja tilaajan välisistä asioista. 

Projektinvetäjä sopii tilaajan edustajan kanssa hanke- ja työryhmien kokous-
ten järjestelyistä, kokouksessa käsiteltävistä asioista ja kokousaineiston 
valmisteluista. Suunnittelija valmistelee kokousaineiston ja toimittaa sen 
kokouksen osanottajille. Suunnittelijan edustaja toimii kokouksissa sihteeri-
nä. Projektinvetäjän lisäksi hanke- ja työryhmien neuvotteluihin osallistuvat 
tarpeen mukaan eri alojen vastuuhenkilöt. 

Projektinvetäjä käynnistää suunnittelutyön sisäisellä aloituspalaverilla, johon 
osallistuvat suunnittelutyössä mukana olevat henkilöt. Aloituspalaverissa 
käydään läpi toimintasuunnitelman pohjalta suunnitteluhankkeen sisältö, 
tavoitteet, menettelytavat sekä eri henkilöiden tehtävät ja vastuut. 

Suunnittelutyön johtamista ja tiedonkulun varmistamista varten projektinvetä-
jä pitää sisäisiä ohjauspalavereita säännöllisesti (yleensä vähintään kerran 
kuukaudessa). Palaveriin osallistuvat eri alojen vastuuhenkilöt. Palaverissa 
käydään läpi 

- tiedotusasiat 
- projektin tilannekatsaus ja ohjaavat toimenpiteet (aikataulut, suun-

nittelutöiden tilanne , resurssit ja kustannukset) 
- tekniset asiat 
- eri tehtävien keskinäinen koordinointi 
- jatkotoimenpiteet. 

Eri alojen vastuuhenkilöt informoivat projektinvetäjää omaan vastuu-
alueeseensa liittyvistä asioista sekä sopivat projektinvetäjän kanssa 
suunnittelutyön oleellisista ratkaisuista. Projektinvetäjä johtaa ja valvoo pro-
jektihenkilöstön työtä säännöllisesti. 

. 

. 

. 

. 
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SOs 42 SUUNNIUELUHANKKEEN SEURANTA JA OH-
JAUS 

MÄÄRITTELY 

Suunnitteluhankkeen seurannalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla 
saadaan tietoa suunnittelutyön etenemisestä. Ohjauksella tarkoitetaan 
puolestaan toimenpiteitä, joilla seurantatietoon perustuen suunnittelutyö oh-
jataan haluttuun lopputulokseen. 

• 	MENETTELYTAVAT 

Suunnittelutyön seuranta perustuu aikataulu- ja resurssisuunnitelmiin sekä 
muuhun toiminnansuunnitteluun. Seuranta ja ohjaus on jatkuvaa, mutta 
seuranta- ja ohjausraportit tehdään yleensä kerran kuukaudessa. 

Suunnittelijan sisäiset raportit ovat laajemmat ja tarkemmat kuin tilaajalle 
toimitettavat raportit, koska niiden perusteella tehdään suunnitelutyön yksi-
tyiskohtaista johtamista ja ohjausta. Tilaajalle toimitettava tieto on 
pelkistetympää ja tavoitteena on osoittaa hankkeen kokonaistilanne. 

Suunnittelutyön edistymistä seurataan tilanneviivan avulla suunnitte-
luhankkeen kokonais- ja työaikatauluissa. Aikatauluseuranta perustuu työn 
valmiusastearviointiin, jossa arvioidaan tehtyjä ja jäljellä olevia työmääriä. 

• 	 Käytettyjen resurssien/kustannusten seurantatiedot saadaan yksikön 
suunnitteluhankkeiden seurantajärjesteimästä. Seurantatiedot kerätään sa- 
malla tarkkuudella kuin resurssien suunnittelu on tehty. Seurantatietojen 
perusteella laaditaan myös selvitys jäljellä olevan työn määrästä, jota verra- 

• taan budjettiin sekä toteutuneisiin kustannuksiin. Selvityksessä voidaan 
ennustaa myös suunnittelutyön aikataulullista ja kustannuksellista lopputu-
losta. 

Suunnitteiutyön muusta seurannasta (päätöksenteko, tiedottaminen jne) 
tehdään sovitut tarkistuslistaukset ja muut toimintasuu nnitelmassa sovitut 
dokumentit. 

Projektinvetäjä ja tilaajan edustaja pitävät seurantatietojen perusteella oh- 
jauspalaverin. Ohjauspalaven voidaan pitää pienissä hankkeissa 
hankeryhmän 	kokoukseen 	liittyen 	ja 	isoissa 	hankkeissa 
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pidetään erillinen palaveri. Palaverista laaditaan muistio ja siinä käydään läpi 
ainakin seuraavat asiat: 

- suunnittelutilanne 
- laskutustilanne 
- muiden osapuolten toimesta tehtävien suunnitelmien tilanne 
- korjaavat toimenpiteet 
- sopimusasiat (esim. lisä- ja muutostyöt) 
- lähiajan tapahtumat 

-- neuvottelut, tiedotustilaisuudet 
-- merkittävimmät suunn ittelutehtävät 
-- tilaajan kannanottoja vaativat ratkaisut 

- muut mandolliset asiat. 

. 

. 

. 

. 
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SOs 43 SOPIMUKSEN TARKISTUKSET 

MÄÄRITTELY 

Sopimuksen tarkistuksilla tarkoitetaan suunnittelusopimuksen tekemisen 
jälkeen tehtäviä muutoksia suunnittelutyön sisältöön, aikatauluihin ja kustan-
nuksiin. 

MENETTELYTAVAT 

Mikäli sovitusta suunnittelutyöstä on tarve poiketa, on hankkeen pro-
jektinvetäjän ilmoitettava poikkeamisesta välittömästi tilaajalle ja sovittava 
miten sopimuksen tarkistukset hoidetaan. Lisä- ja muutostyöt voidaan käyn-
nistää vasta sen jälkeen, kun niiden tekemiseen on saatu lupa. Pienten tai 
kiireellisten muutos- ja lisätöiden käynnistämiseen pyydetään myös tilaajan 
lupa, tällöin viralliset sopimukset tehdään jälkikäteen. 

Suunnittelijalla suunnittelusopimuksen tarkistukset valmistelee pro-
jektinvetäjä. Sopimuksen tarkistukset hoidetaan aina kirjallisesti seuraavilla 
vaihtoehtoisilla tavoilla: 

- suunnittelijan lisätarjous ja sen pohjalta tehtävä lisäsopimus/-tilaus 
- sovitaan ja kirjataan sopimuksen tarkistukset hankeryhmän (vas-

taavan) kokouksessa tai erillisessä sopimusneuvottelussa. Ko. 
neuvotteluissa on oltava läsnä henkilöiden, joilla on sopimuksen 
tarkistusoikeus. 

r 

. 
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SOs 44 HYVÄKSYTTÄMINEN 

MÄÄRITFELY 

Hyväksyttämisellä tarkoitetaan menettelytapoja, joilla 
- haetaan tilaajan kannanotot suunnittelutyön aikaisiin periaaterat-

kaisuihin ja vaihtoehtovalintoihin 
- suunnittelutyön lopputulos hyväksytetään tilaajalla. 

MENETTELYTAVAT 

Suunnittelutyön aikana merkittäviin periaateratkaisuihin ja vaihtoeh-
tovalintoihin on hankittava tilaajan kannanotot. Suunnittelija toimittaa 
kannanottoa edellyttävän materiaalin ennakkoon tilaajalle. Tilaajan kanna-
notto voi tapahtua seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 

- pääsuunnittelijan ja projektinvetäjän välisessä neuvottelussa 
- hanke- tai työryhmän kokouksissa 
- kirjallisen kommentoinnin perusteella. 

Merkittävimpien päätöksien valmistelua varten on tilaajalle lähetettävä en-
nakkomateriaali. 

Hanke- ja työryhmän kokouksissa tehdyt päätökset kirjataan ko. kokouksen 
muistioon. Hankeryhmän kokousten välillä tehdyt päätökset projektinvetäjä 
kirjaa suu nnittelupäiväkirjaan, josta ne kirjataan seuraavaan hankeryhmän 
kokouksen muistioon. 

. 

Valmiin suunnitelman hyväksyttämistä varten suunnittelija lähettää ennakko-
tarkastusmateriaalin ja sovitut laatudokumentit tilaajan esitarkastukseen. 
Ennakkotarkastusmateriaali lähetetään myös tarvittaessa muiden suunnitte-
luosapuolien kommentoitavaksi. Suunnitelutyön hyväksyy tilaaja 
esitarkastu ksen jälkeen seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 

- suunnitelman allekirjoitus 
- erillinen hyväksymisilmoitus 
- loppukokouksessa. 
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SOs 50 SUUNNITTELUHANKKEEN PÄÄTTÄMINEN 

SISÄLTÖ 

- SOs 51 Suunnitteluhankkeen loppuselvitykset ja loppukokous 
- SOs 52 Suunnitteluhankkeen jälkiarviointi 
- SOs 53 Arkistointi 

EDELLYTYKSET 

- suunnittelutyön tulos on hyväksytetty tilaajalla (ks. SOs 44) ja ti-
laaja on vastaanottanut työn. 

TULOKSET 

- loppuselvitykset 
-- suunnittelijan omaa käyttöä varten 
-- tilaajaa varten 

- loppukokouksen muistio 
- jälkiarviointipalaverien aineistot ja muistiot 
- arkistointikortti 

Tulokset talletetaan hallinta- ja laatukansioon lukuunottamatta ar-
kistointikorttia. Arkistointikortin taltiointi ks. SOs 53. 

LAADUNVARMISTUS 

• 	
- liitteen 1 mukaiset laadunvarmistustoimenpiteet 

Talletetaan hallinta- ja laatukansioon sekä toimitetaan tilaajalle. 

VASTU UT 

- vastuu projektinvetäjällä 

. 

VIITTEET 

- Suunnittelu konsulttityönä. Sopimusasioita ja suunnittelutyötä kos-
kevia menettelytapoja; Tielaitos 1992, TIEL 2110003. 
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SOs 51 SUUNNITTELUHANKKEEN LOPPUSELVITYK-
SET JA LOPPUKOKOUS 

MÄÄRITTELY 

Suunnitteluhankkeen loppuselvityksillä tarkoitetaan suunnittelutyön päättä- 
mistä sekä tulevaa toimintaa palvelevia yhteenvetoja. 

Suunnittelutyö päätetään loppukokouksessa. 

MENETTELYTAVAT 

Suunnittelutyön päätyttyä hankkeen seuranta- ja ohjaustietojen perusteella 
laaditaan yhteenvedot tilaajan ja suunnittelijan välistä loppukokousta sekä 
muuta jälkiarviointia varten. Loppuselvityksessä tuotetaan myös tarvittavia 
taloudellisia ja muita tunnuslukuja tulevaa toimintaa varten. Loppuselvityk-
seen tulisi kirjata myös hankkeen läpimenoon ja sisältöön (mitä uutta, missä 
onnistuttiin - missä ei, ym.) liittyviä arviointeja. Loppuselvityksiiri sisältyy 
myös hankkeen hallinta- ja laatukansioiden viimeistely. 

Loppuselvityksessä suunnittelijan omaan käyttöön tarvittavat tiedot ovat 
huomattavasti yksityiskohtaisem mat kuin tilaajalle toimitettavat tiedot. 

Loppukokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
- todetaan suunnittelutyön hyväksyminen 
- sovitaan keskeneräisten toimenpiteiden loppuu nsaattamisesta 
- käydään läpi veloitus- sekä sopimustilanne ja sovitaan tarvittavista 

toimenpiteistä 
- muut mandolliset asiat 

-- arviointipalaverin pitäminen 
-- mandollisista jatkotoimenpiteistä sopiminen. 
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SOs 52 SUUNNITTELUHANKKEEN JÄLKIARVIOINTI 

MÄÄRITFELY 

Suunnitteluhankkeen jälkiarviointia ja palautteen hankkimista varten järjeste-
tään 

- ulkoinen arviointipalaveri laajoissa ja yhteistyömuodoiltaan moni-
puolisissa hankkeissa (monia sidosryhmiä) 

- suunnittelijan sisäinen arviointipalaveri (aina) 

• 	 MENETTELYTAVAT 

Projektinvetäjä sopii tilaajan edustajan kanssa ulkoisen arviointipalaverin 
järjestämisestä ja hoitaa palaverin käytännön järjestelyt. Ulkoiseen arviointi-
palaveriin kutsutaan tilaajan ja suunnittelijan edustajien lisäksi kaikkien 
merkittävien sidosryhmien edustajat. Tarvittaessa arviointipalaveria varten 
järjestetään eri osapuolille suunnattu kirjallinen kysely suunnitteluhankkeen 
tuloksista ja menettelytavoista. Kyselyn valmistelee ja sen yhteenvedot hoi-
taa tilaaja tai jokin ulkopuolinen taho. 

Ulkoisessa arviointipalaverissa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
- kustannusten, aikataulun ja laadun toteutuminen 
- arviointilomakkeiden (kyselyn) yhteenveto 
- tilaajan ja sidosryhmien sekä suunnittelijan kommentit 
- konsultin ja tilaajan sekä sidosryhmien välisen yhteistyön toteutu-

minen 
- eri osapuolten (tilaaja, suunnittelija ja muut) tehtävien hoito 
- suunnittelutyön tuloksen arviointi 
- mandollisesta jälkihoidosta sopiminen. 

Sisäiseen arviointipalaveriin osallistuu hankkeen vastuuhenkilöt sekä tarvitta-
ym osin muu suunnitteluhankkeen henkilöstö. Arviointipalaverissa käydään 
läpi loppuselvitysten ja ulkoisen arviointipalaverin pohjalta 

- aikataulun toteutuminen 
- kustannusten toteutuminen 
- laadun toteutuminen 
- työskentelyn onnistuminen 
- yhteistyö tilaajan ja sidosryhmien kanssa 
- jatkotoimenpiteet ja jälkihoito. 
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SOs 53 ARKISTOINTI 

MÄÄRITTELY 

Arkistoinnilla tarkoitetaan 
- arkistoitavan materiaalin keräämistä suunnittelutyön aikana 
- arkistoitavan materiaalin viimeistelyä arkistointikuntoon. 

MENETTELYTAVAT 

Arkistoitava materiaali kerätään suu nnittelutyän kuluessa toiminta- 
suunnitelmassa sovitulta tavalla. Joka työvaiheessa on syytä käydä läpi 
arkistoitava aineisto huolellisesti niin, että vain oleellinen aineisto tulee arkis-
toiduksi ja ylimääräinen materiaali tuhotaan. Suunnittelutyön päätyttyä 
arkistoitava aineisto käydään vielä kerran läpi ja materiaalista laaditaan ar-
kistointikortti ja mandolliset muut tarvittavat selostukset. Aineiston 
arkistointipaikka ja siihen liittyvät yksityiskohdat sovitaan tilaajan kanssa. 
Lähtökohtana on, että materiaalin säilyttää tilaaja. Suunnittelijan hallinta- ja 
laatukansio säilytetään kuitenkin aina suunnittelijan arkistossa. 

Arkistointikortista tulee ilmetä 
- tiedot hankkeesta 
- tiedot suunnitelma-asiakirjojen alkuperäismateriaalista 
- tiedot suunnitelmakansioista tai -raporteista 
- tiedot suunnittetuaineistosta (tarvittaessa lyhyt selostus) 
- päiväys ja kuka antoi tiedot 
- muutoksetlpäiväykset 

Arkistointikortti säilytetään suunnittelijalla. Tilaajalle toimitettavaan aineistoon 
liitetään kopio arkistointikortista. 

Mikäli suunnittelija arkistoi materiaalin, arkistoinnin periaatteet on määritelty 
KSE 1 983:ssa. 

. 
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- SOs 20 Suunnitteluhankkeen valmistelu ja suunnittelijoiden valinta 

- SOs 30 Suunnitteluhankkeen toiminnan suunnittelu 

- SOs 40 Suunnitteluhankkeen ohjaus 

- SOs 50 Suunnitteluhankkeen päättäminen 
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SOs 20 SUUNNITTELUHANKKEEN VALMISTELU JA SUUNNITTELIJOIDEN 
VALINTA 

Vastuu- 
henkilö________________________________________________________ 

Tehtävät Tarkipvm 
___________________ 

Huomautukset 
____________________________________ 

Tarjousaslat 

Tarjouspyynnön vastaanottaja: (yksikön vetäjä) 

- päätetty valmistellaanko tarlous  vai ei 

- tarjouksen valmistelija valittu 

- vastuuhenkilöiden riittävä pätevyys varmistettu 

Tarjouksen valmistelqa: 

- tarjouspyyntöasiakirjoihin tutustuttu 

- yksikän resurssien (henkilöstö, välineistö ym.) riittä- 
vyys/soveltuvuus varmistettu ja tarvittavat lisäresurs- 
sit (alikonsultit) huomioitu 

- riskit arvioitu 

• taloudelliset ja muut tavoitteet hankkee lie sovittu 

- hankkeen alustava toimintasuunnitelma laadittu 

- on tarkastettu, että kaikkien työvaiheiden kustan- 
nukset on otettu huomioon ja laskelmat on tar- 
kastettu 

- tarjouspyynnän ja tarjouksen vastaavuus tarkastettu 

- projektinvetäjä ja vastuuhenkilöt (alikonsuitit) ovat 
käyneet läpi tarjouksen ja sitoutuneet siihen 

- palaute tarjouksesta hankittu ja palaute analysoitu 

Sopimusasiat: 

- sopimuksen (tai tilauksen) ja tarjouksen sekä sii- 
hen tehtyjen täsmennysten vastaavuus tarkastettu 

- tarkastettu, että tilausehdot vastaavat tarjousta 
tai ne voidaan muuten täyttää sekä tilausvahvis- 
tus lähetetty tilaajalle 

- sitoumukset sopimuksiin/tilaukseen alikonsutt- 
tien kanssa tehty 

Hanke 

Tilaaja: 	 Suunnittelija: 
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SOs 30 SUUNNITTELUHANKKEEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 

Vastuu- 
henkilö_________________________________________ 

Tehtävät Tarkipvm 
______________ 

Huomautukset 
__________________________ 

- tilaajan kanssa sovittu toimintasuunnitelman 
lähtökohdista 

- tilaajan kanssa sovittu seuranta-, hanke- ja 
työryhmien periaatteista 

- hanke jaettu riittävän yksiselitteisiin osatehtäviin 
tehtävien sisällön, vastuiden (kuka tekee), aikatau- 
lujen sekä hankkeen seurannan kannalta 

- sisäinen organisointi, vastuut ja rajapinnat määritetty 

- suunnittelutöiden rajapinnat, niiden aikataulutus ja 
ja vastuut varmistettu tilaajan ja muiden suunnitteli- 
joiden välillä 

- päätöksenteon vaikutus hankkeen aikatauluun 
huomioitu 

- hankkeesta syntyvät dokumentit määritelty 

- resurssit (henkilöstö, välineistö, alikonsultit jne.) 
varattu hanketta varten 

- henkilöstön ja suunnittelumenetelmien pätevyys 
varmistettu 

- laatukatselmuksien tarve määritelty 

- sidosryhmien (kunnat, viranomaiset) resurssit var- 
mistettu hanketta varten (toimintasuunnitelma 
käsitelty hankeryhmässä) 

- toimintasuunnitelma hyväksytty 

- toimintasuunnitelma päivitetty 
-- päivitys n:o 1 
-- päivitys n:o 2 

Hanke: 

Tilaaja: 
	 Suunnittelija: 



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 

SUUNNIUELUHANKKEEN SUUNNITrELU JA OHJAUS, LAADUNVARMISTUSKORTTI 
	 01 .02.1994 

. 

. 

. 

. 

SOs 40 SUUNNITTELUHANKKEEN OHJAUS 

Vastuu- 
henklö________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
_____________ 

Huomautukset 

- seurantaraportit tehty itselle ja tilaajalle 
-- kuukausi 1 
-- kuukausi 2 

- ohjauspalaveri pidetty tilaajan kanssa 
-- kuukausi 1 
-- kuukausi 2 

- sisäinen aloituspalaveri pidetty 

- sisäinen ohjauspalaveri pidetty 
-. kuukausi 1 
-- kuukausi 2 

- sopimuksen tarkistukset 
-- tarkistus 1 
-- tarkistus 2 

- esitarkastusmateriaali toimitettu ja kommentit saatu 

korjaukset tehty ja suunnitelman sisäinen tarkastus 
hoidettu 

- tilaaja ilmoittanut suunnitelman hyväksymisestä 

- sovittu kopioinnista/painatuksesta 

- painatus/kopiointi tarkistettu ja suunnitelma 
toimitettu tilaajalle 

Hanke: 

Tilaaja: 
	 Suunnittulija: 
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SOs 50 SUUNNITTELUHANKKEEN PÄÄTTÄMINEN 

Vastuu- 
henkilö_________________________________________ 

Tehtävät Tark./pvm 
______________ 

Huomautukset 
__________________________ 

- loppuselvitykset tehty 
-- suunnittelijaUe 
-- tilaajaUe 

- loppukokous pidetty, muistio laadittu sekä postitettu 

- loppukokouksessa sovitut toimenpiteet hoidettu 

- ulkoinen arviointipalaveri pidetty, muistio laadittu 
ja postitettu 

- sisäinen arviointipalaveri pidetty, muistio laadittu 
ja jaettu 

- suunnittelijan hallinta- ja laatukansio viimeistelty 
sekä tilaajan hallinta- ja laatukansioon toimitettu 
sovitut dokumentit 

- arkistointi hoidettu ja arkistointikortti täytetty 

Hanke: 

Tilaaja: 
	 Suunnittelija: 



Tiensuunnittelun laatujärjestelmä 
	 LIITE 2 

SUUNNITTELUHANKKEEN SUUNNITTELU JA OHJAUS, VIITELUETTELO 
	 01.02.1994 

VIITELUETTELO 

Arviointimenettelyyn perustuva konsultin valinta. (kirje 94/20/Th-25 
/11.1.1994) 

Asetus Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen tarkoittamista 
palveluhankinnoista. (luonnos) 

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1983). 

Perussopimukset. 

Suunnittelu konsulttityönä. Sopimusasioita ja suunnittelutyötä koskevia 
• 	 menettelytapoja. Tielaitos 1992, TIEL 2110003. 

Tiehankkeiden esisuunnitelmien käsittely. Ssh-31 0/21 .3.1989. 

Tiesuunnitelma, sisältö ja esittämistapa. TIEL 2110004 

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely. Tiehallitus, toukokuu 1990. 

Yleissuunnitelma, sisältö ja esittämistapa. TIEL 2110005 

. 
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