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Hankinnan läpivienti
Rami Tuokko, Vison Oy

Hankinnan läpivientiprosessi
• Hankinnan läpivienti pähkinänkuoressa
Tarjoajien kysymyksiin
vastaaminen

Hankintaasiakirjojen
esittelytilaisuus
tarvittaessa

Alustavien tarjousten ja/
tai tentin arviointi

Tarjoajien karsinta
tarvittaessa ja
neuvottelukutsu

Sopimuskommenttien
läpikäynti ja
neuvotteluiden
läpivienti tarkemmin

Kaupalliset neuvottelut

Tarkennettu
tarjouspyyntö

Kehitystyöpajojen
tarkempi suunnittelu
ja osallistujien
valmennus

Tarjousten ja
työpajojen arviointi

Hankintapäätös

Palautetilaisuudet

Hankinnan läpivienti
• Olennaista hankinnan onnistuneessa läpiviennissä on
• Mahdollisen epävarmuuden poistaminen hankintaprosessista ja tarjoamisesta
• Päätösten saaminen aikataulussa
• Tarjoajien ymmärryksen varmistaminen ja sitouttaminen tilaajan toimintamalleihin
• Riittävän asiantuntemuksen kytkeminen neuvotteluihin, työpajoihin ja arviointityöhön

• Neuvotteluihin kehitystyöpajoihin kannattaa valmistautua huolellisesti. Työ alkaa jo hankinnan suunnitteluvaiheesta,
mutta tarkempi läpivienti ja kussakin tilaisuudessa tavoiteltavat asiat täsmentyvät hankinnan läpivientivaiheessa.

• Neuvottelut ja kehitystyöpajat tarjoavat mahdollisuuden syventää myös tilaajan ymmärrystä ja testata samalla
yhteistyötä palveluntuottajien kanssa

• Tarjousten arviointiin tulee olla selkeät periaatteet ja tilaajan arviointiryhmän kannattaa varata riittävästi aikaa
perustellun yhteisen näkemyksen muodostamiselle

• Palautetilaisuuksia kannattaa hyödyntää aidosti hankintojen kehittämiseen pitkällä aikavälillä

Tilaajan tavoitteita
toteuttavat neuvottelut
ja työpajat

Neuvottelut
• Muodostuvat kaupallisista neuvotteluista ja kehitystyöpajoista (1-n sessiota)
• Neuvotteluille ei ole olemassa määrättyä muotoa
• Tilaajan on varmistettava tarjoajien tasapuolisuus ja syrjimättömyys
• Neuvotteluiden päättymisestä on ilmoitettava tarjoajille
• Neuvotteluissa neuvotellaan
−
−

hankinnan tavoitteista, sisällöstä, toteutustavasta yms.
hankintaan liittyvistä sopimusehdoista yms.

• Neuvotteluissa ei saa neuvotella
−
−

soveltuvuus- tai vähimmäisvaatimuksista
tarjousten sisältövaatimuksista tai vertailuperusteista

Kaupalliset neuvottelut
• Tavallisesti yksi 1,5-7,5 tunnin sessio per tarjoaja
• Tavoitteena yhteisymmärryksen varmistaminen allianssisopimuksesta ja kaupallisesta mallista
− Tarjoajien etukäteiskommenttien läpikäynti
− Tilaisuudessa on pyrittävä varmistumaan siitä, että palveluntuottaja on ymmärtänyt
kaupallisen mallin logiikan ja hyväksyy yhteistoiminnallisen sopimuksen periaatteet
• Tarvittaessa muiden tarjousasiakirjojen läpikäynti
• Tarjousasiakirjojen täsmentäminen kaupallisten neuvotteluiden jälkeen
• Jos kilpailutetaan useita peräkkäisiä hankintoja samaan hankkeeseen, kannattaa hankintojen
toteutus ajoittaa mahdollisuuksien mukaan niin, että ei ole tarvetta neuvotella uudestaan
ensimmäisessä hankinnassa lukitusta sopimuksesta

Kehitystyöpajat
Kehitystyöpajojen tavoitteet
•

Osapuolten integrointi

•

Hankinnan kohteen kehittäminen

•

Tarjoajan projektinjohto- ja
yhteistyökyvyn arviointi

Kehitystyöpajojen
arviointiperusteita

Toiminta kehitystyöpajoissa
Fasilitaattori ohjaa ja antaa
toimeksiannot

•

Johtaminen ja organisointi

•

•

Tarjoaja vetää ja johtaa sekä
dokumentoi

Yhteistoiminta ja integroituminen

•

•

Tilaaja osallistuu ja myötävaikuttaa

Tulosten tuottaminen ja niiden
arviointi

•

Osapuolet tekevät yhdessä

•

Tilaajan asiantuntijat arvioivat

•

Tarjoajien syrjimätön ja tasapuolinen
kohtelu

•

Puolueeton tarkkailija laatii lausunnon
arviointiryhmälle tarjoajien
tasapuolisen kohtelun toteutumisesta

•

Kehitystyöpajat ja
allianssikyvykkyyden varmistaminen
• Kehitystyöpajojen yhtenä tehtävänä on projektinjohto- ja yhteistyökyvyn varmistaminen
• Kehitystyöpajat ( 1 tai 2 työpajakierrosta yleensä) ovat lyhyt yhteistyörupeama
• Saavutetaanko perinteisillä kehitystyöpajoilla riittävä varmuus allianssikyvykkyydestä?

• On myös kokeiltu pidempää hankintavaiheen työpajatyöskentelyä (Kalasataman KV0)
• Plussaa: Vei hanketta eteenpäin, tarjoajilta saadun palautteen mukaan KV0 koettiin pääosin
positiivisena

• Miinusta: KV0 vei aikaa (3.2-13.3.2020) ja aiheutti kustannuksia (tarjouspalkkio 60 000,- maksettiin)

Neuvotteluiden läpivienti
• Neuvotteluille varattava riittävästi aikaa, jotta kaikki asiat ehditään

käymään läpi
• Mikäli mukana on tarjoajia, joille toteutusmuoto on uusi tai vähemmän tuttu, on
neuvotteluille varattava enemmän aikaa ja neuvotteluissa voidaan tällöin
vaikkapa esimerkkien avulla pyrkiä varmistumaan siitä, että tarjoaja on
ymmärtänyt toteutusmuodon logiikan

• Neuvotteluiden ydin on molemminpuolisen ymmärryksen hankkiminen
• Tilaaja tekee ratkaisut neuvotteluiden jälkeen, mutta olennaista on ymmärtää ja
selvittää muutosehdotusten ja kommenttien taustat

• Usein voi olla väärinymmärryksiä ja nämä ovat syytä selvittää

Tilaajan tavoitteita
tukevat vertailuperusteet
ja tarjousten onnistunut
arviointi

Tarjoajien valinta ja tarjousten vertailu
3-5 tarjoajaa

2-3 tarjoajaa

Lopulliset tarjoukset
Alustavat tarjoukset
Vähimmäisvaatimukset

Projektitiimin kyvykkyys

Yrityksen kysy suoriutua toimeksiannosta
 Taloudellinen tilanne
 Tekninen osaaminen ja resurssit

Projektitiimin kyvykkyys

 Projektinjohto- ja yhteistoimintakyky

 Vähimmäisvaatimukset

 Substanssi- ja prosessiosaaminen

 Vertailuperusteet (esim. tiimin
kyvykkyys ja tentti)

Palkkio

Valintaperusteet johdettu tilaajan tavoitteista: Vain laadukkaat tarjoajat voivat tarjota hinnan

Tarjousten vertailu (Esimerkki arviointikohdista)
Arviointikohdat

Alustava
tarjous

Kehitystyöpajat

Neuvottelu
-vaiheen
tarjous

Painoarvo %/
maksimipisteet

1. Projektitiimin kuvaus

25 %

10 %

2. Avainhenkilöiden kokemus

25 %

5%

3. Kehitysvaiheen projektisuunnitelma

50 %

10 %
X

4. Case-tehtävä: esivalmistus ja
tahtituotanto
5. Projektinjohto- ja yhteistyökyky
6. Hintatarjous

X

25 %
20 %

X

30 %

Tarjoukset voi palauttaa
vaiheittain. Vaihtoehtoina
esimerkiksi:
− tarjousten
kehittäminen
kehitystyöpajoissa
− case-tehtävät
kehitystyöpajoissa
− tentti

Referenssit, pätevyydet ja tiimikuvaukset

Henkilöreferenssit ja
pätevyydet

Projektitiimin kuvaus

• Vähimmäisvaatimuksena ja/ tai vertailuperusteena
• Helppoja arvioida, mutta…
- Mittaavatko aidosti osaamista ja yrityksen/ henkilön onnistumista hankkeissa?
- Valitusherkkyys (esim. onko henkilö toiminut edellytetyssä tehtävässä)?

• Vertailuperusteena tukee joustavammin muodostettavan projektitiimin arviointia
• Mahdollisuus kytkeä tilaajan tavoitteisiin (osaamisalueet) ja mittaa paremmin
osaamista, mutta…
- Hyvä kirjoitusosaaminen parantaa tuloksia ja heikko kirjoitusosaaminen
heikentää?
- Haastavampi ja työläämpi arvioitava

Kirjalliset laatutarjoukset
 Mahdollista kytkeä tilaajan tavoitteisiin, mutta aidosti tavoitteita edistävien
vertailuperusteiden keksiminen vaatii osaamista ja luovuutta
 Usein käytettyihin vertailuperusteisiin kuten kehitysvaiheen projektisuunnitelmaan,
työmaasuunnitelman osaan ja kustannuskritiikkiin on jo olemassa mallivastauksia

 Ei välttämättä kerro hankkeeseen kytkettyjen avainhenkilöiden osaamisesta
 Vertailuperusteiden suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja kattavaa


osaamista. Tilaajan substanssiosaajat alusta saakka mukaan
määrittelemään tehtäviä ja vertailuperusteita
Tarjousten arviointi on työlästä

Case-tehtävä
 Mahdollista kytkeä tilaajan tavoitteisiin, mutta aidosti tavoitteita edistävien





vertailuperusteiden keksiminen vaatii osaamista ja luovuutta
 Case-tehtävät tulee mitoittaa oikein käytettävissä olevaan aikaan
 Vastausten pituudet on syytä rajata
Mittaa projektiin osallistuvien henkilöiden osaamista
Tehtävät kannattaa suunnitella jo ennen Hilman julkaisua yhdessä
vertailuperusteiden kanssa
Casen suunnitteluun ja arviointiin kannattaa varata aikaa tehtäväalueiden
tuntevilta henkilöiltä

Tenttitilaisuus
 Mahdollista kytkeä tilaajan tavoitteisiin, mutta tavoitteita edistävien
kysymysten valmistelu vaatii monipuolista osaamista
 Mukana kannattaa olla monipuolisesti avainhenkilöiden osaamista testaavaa
substanssiosaamista että projektinhallintaosaamista
 Kysymysten laajuus tulee mitoittaa oikein käytettävissä olevaan aikaan
 Vastausten pituudet on syytä rajata

 Mittaa projektiin osallistuvien henkilöiden osaamista
 Tehtävät kannattaa suunnitella jo ennen Hilman julkaisua yhdessä


vertailuperusteiden kanssa
Tentin arviointiin kannattaa varata aikaa tehtäväalueiden tuntevilta henkilöiltä

Projektinjohto- ja yhteistyökyky
 Mittaa projektiin osallistuvien henkilöiden yhteistoiminta- ja projektinjohtokykyä,

mutta pisteitä saattaa parantaa ennakkoon opeteltu tapa toimia
 Tehtävät kannattaa suunnitella niin, että ne tukevat tilaajan tavoitteita ja projektin
toteutusta sekä haastavat työpajoihin osallistujia

 Aika on riittävän tiukka ja pakottaa tehokkaaseen työskentelyyn
 Tehtävissä on myös yllättäviä elementtejä, jotka rikkovat mahdollisesti ennakkoon
opeteltuja kaavoja

 Projektiin osallistumattomien henkilöiden osallistumista työpajaan kannattaa

rajoittaa
 Arviointi on haastavaa ja vaatii mahdollisesti ulkopuolista asiantuntemusta.
Ulkopuolinen asiantuntija kannattaa kytkeä jo vertailuperusteiden suunnitteluun.

Tarjousten arviointi
 Tarjouksen vertailuperusteet kannattaa suunnitella mahdollisuuksien mukaan



yhdessä niiden arviointityön suunnittelun kanssa
Vertailuperusteissa arvotettavat osatekijät kannattaa pilkkoa osiin
Arviointiryhmän jäsenien samalla formaatilla tehdyt kirjalliset perustelut kuhunkin
arvotettavaan osatekijään helpottavat merkittävästi yhteisen näkemyksen
muodostamisessa ja perustelumuistion kirjoittamisessa

Tarjousten arviointi, esimerkki
Vertailuperusteet

1
2
3
4
5

Sisältövaatimukset
1. Tarjoajan kuvaus on kokonaisuutena välttävä/ tyydyttävä/ hyvä/ erinomainen
2. Kuvauksessa on tunnistettu ______ avaintehtäviä
 Perustelut miksi: Mitä tehtäviä on tunnistettu, mitä puuttuu jne.
3. Projektitiimin tehtäväkuvaukset ovat _____ ja vastaavat ______ sisältövaatimuksiin
 Perustelut miksi: Miten kattavasti ja konkreettisesti tehtäväkuvaukset on kirjoitettu ja
miten ne vastaavat sisältövaatimuksiin
4. Tehtäväkuvaukset tukevat ja edistävät hankkeen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista _____
 Perustelut miksi: Miten tehtäväkuvaukset tukevat hankkeen toimintaa ja miltä osin eivät
5. Kuvaus on _____ perusteltu
 Miten kuvaukset on perusteltu ja mitä perusteluita kuvaus sisältää

Virtuaaliset
työskentelytavat IPThankkeen hankinnassa

Virtuaaliset työkalut hankinnan
suunnittelussa ja läpiviennissä
Hankinnan
suunnittelu
• Tilaajan sisäinen
kommunikointi ja
tiedonhallinta
• Markkinavuoropuhelu
• Markkinakyselyt

Hankintailmoitus

Esimerkkejä
työkaluista:

Hankinnan
läpivienti
• Kehitystyöpajat
• Kaupalliset
neuvottelut
• Hankinnan
palautetilaisuudet
• Tarjousten arviointi

Virtuaalinen IPT-hankinta
Edut

Haasteet

•
•

Kustannus- ja aikasäästöt

•

Aito kohtaaminen jää puuttumaan – syntyykö IPThankinnoissa keskeisessä roolissa oleva luottamus
etäyhteyksillä?

•

Helpottaa hankintaprosessiin osaa ottavien henkilöiden
osallistumista – parempi mahdollisuus kiinnittää
prosessiin myös osaavimmat henkilöt

•

Markkinavuoropuhelut on live-tilaisuuksinakin
haastavia vuorovaikutuksen kannalta

•

Hankinnan suunnittelu vaiheessa moni ad hoc –
keskustelu saattaa jäädä käymättä, kun palaverit on
pitkälle aikataulutettuja eivätkä ihmiset ole vielä
oppineet korvaamaan/tottuneet käymään F2Fkeskustelua chattailemalla

•

Vaatii AV-tekniikkaa ja hieman enemmän osaamista asenne kuitenkin ratkaisee!

Erityisesti tiedonhallinta helpottuu, kun yhteinen tieto
on sovitussa paikassa kaikkien saatavilla

Case: Kehitystyöpajojen järjestäminen
hybridimallilla
• Noin puolet sekä tarjoajan että tilaajan edustajista osallistui kehitystyöpajaan
virtuaalisesti (Zoom) ja puolet fyysisesti samassa paikassa (Tilaajan tiloissa)

• Video- ja ääniyhteys sekä chat oli auki koko työpajojen ajan

• Tilaaja järjesti etäyhteyden käytössä olleisiin tiloihin Zoomin Breakout Rooms –
ominaisuutta käyttäen

• Tiloissa kattava AV-järjestelmä, jonka ansiosta etäosallistujat pystyivät sujuvasti seuraamaan
tiloissa käytyä toimintaa ja keskustelua sekä osallistua siihen etäyhteyksillä

• Lähtökohtaisesti käytössä oli kaksi hyvillä AV-laitteilla varustettua tilaa.
• Kehitystyöpajoissa oli mahdollisuus jakaantua lukumäärällisesti useampaan pienryhmään,
jolloin pienryhmät muodostivat Zoomissa samaan tapaan yhteyden henkilöiden välille.

• Sekä paikan päällä, että Zoomissa tukihenkilö yhteysongelmien ratkaisua varten

Case Inclus: Kyvykkyyden arvioinnin
työkalu verkossa
• Inclus on Inforgloben ohjelmistotuote, jota voidaan käyttää
mm. tarjoajien kyvykkyyden arvioinnissa

• Projektinjohto- ja yhteistyökyvykkyys
• Laatutarjousten arviointi esim. case-tehtävät

• Työkalu mahdollistaa useista henkilöistä koostuvan

arviointiryhmän yksittäisten näkemysten huomioimisen sekä
arviointiryhmän konsensusnäkemyksen muodostamisen
visuaalisten tulosten avustuksella

• Työkalu parantaa kyvykkyyden arviointitarkkuutta, sillä sen
avulla kaikki arviointikriteerit pystytään huomioimaan
tasavertaisesti

• Arviointiperusteet pilkotaan osiin ja niitä arvioidaan yksitellen

Kuva: Inclus.com

Työkalu on parantanut prosessia
•

Arviointityökalun käyttäminen on auttanut yhteismitallistamaan laatutarjousten arvioinnissa käytettäviä
arviointiperusteita.

•
•
•

Tulosten visuaalinen yhteenveto näkymät ovat toimineet erinomaisina lähtökohtina arviointikeskustelulle.
Työkaluun tottumattomat tilaajat ovat kokeneet työkalun helpoksi ja toimivaksi osaksi prosessia.
Työkalun hyödyntäminen vaatii tilaajan arviointiryhmältä sitoutumista sen käyttöön.

• Haasteena on ollut, että tilaajan arviointiryhmään kuuluvat henkilöt eivät perustele arviointejaan tasaisesti.

Työkalun käyttäminen on helpottanut arvioinnin perustelumuistion kirjoittamista, jos arviointiin osallistuneet
ovat perustelleet näkemyksensä.

• Tarjousten arvioinnin perustelumuistiot voivat parhaillaan syntyä automaattisesti työkalun raportista
• Vastaajien väliset poikkeamat
• Tarjoajien saamien arvioiden poikkeamat

KIITOS!
http://ipt-hanke.fi

