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Hankinta -työpaja 8.-9.6.2017

RYHMÄTYÖ



Ryhmätyön tavoite

▪ Esitätte 9.6. klo 12.30 alkavassa sessiossa ryhmänne näkemykset  
kilpailuttamisprosessin keskeisistä asioista. Keskittykää erityisesti 
vertailuperusteisiin, neuvotteluprosessiin, työpajojen sisältöön ja 
kaupallisen mallin periaatteisiin. 

▪ Aikaa esitykseenne on 12 min.  Käyttäkää annettua pohjaa 
esityksenne laadintaan.

▪ Esityksenne jälkeen kuulette kaksi kommenttipuheenvuoroa.
▪ Lopuksi esitykset ja ryhmätyön tuotokset arvioidaan. Päivien 

aikana arvioidaan tiimien: 
▪ Ryhmätöiden johtaminen ja organisoituminen

▪ Yhteistoiminta ja kyky toimia integroituna tiiminä

▪ Paras esitys ja tuotos palkitaan.



Ryhmien arviointi
1. RYHMÄTÖIDEN JOHTAMINEN JA RYHMÄN 

ORGANISOITUMINEN

Tavoitteiden ja yhteisten pelisääntöjen määritys 

ryhmätyölle

- Ryhmä määrittää yhteiset tavoitteet (+ 

välitavoitteet kahdelle päivälle), päivittää 

tarvittaessa tavoitteita ryhmätyön aikana sekä 

pelisäännöt ryhmätyöskentelylle

Ryhmätyön aikataulutus 

- Aikataulun määritys työpajatyöskentelylle ja 

aikataulussa pysyminen

Osallistaminen ja kannustaminen ryhmätyöhön

- Ryhmässä onnistutaan osallistamaan ja 

kannustamaan kaikki mukaan ryhmätyöhön

Päätöksenteko

- Ryhmä etenee määrätietoisesti. Ryhmällä on 

kyky tehdä päätöksiä kokonaisuus ja vaiheistus 

huomioiden sekä kyky rohkaista ja tukea 

asioiden ottamista avoimesti esille. 

Päätöksenteolla pyritään yhteisymmärryksen 

luomiseen.

2. YHTEISTOIMINTA JA KYKY TOIMIA 

INTEGROITUNA TIIMINÄ

Kyky viestiä ja kommunikoida

- Ryhmän jäsenten kyky kommunikoida: 

kyky viestiä selkeästi ja 

tarkoituksenmukaisesti, viestintä 

tukee yhteistoimintaa

Kyky ratkoa ongelmia ja 

kehittää/innovoida

- Ryhmän kyky tarttua ongelmiin ja 

ratkoa niitä käytännössä sekä kyky 

ottaa esiin kehityskohteita ja uusia 

näkökulmia

Reflektointi ja oppiminen

- Mahdollisuus oman toiminnan 

arviointiin - miten ryhmän toiminta 

kehittyy ryhmätyöpäivien aikana

Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri 

- Yhteistoimintaa tukevan ilmapiirin 

(ryhmähenki) synnyttäminen ja 

ylläpitäminen ryhmätyöpäivien aikana



Ryhmätyön eteneminen

▪ Teillä on seuraavat ryhmätyöajat käytettävissänne:

▪ To 8.6 klo 11:20 – 12:30

▪ To 8.6 klo 13:15 – 14:45

▪ To 8.6 klo 15:15 – 16:30

▪ Pe 9.6 klo 9:30 - 11:30

▪ Suunnitelkaa aluksi ajankäyttönne ja miten hyödynnätte 
ryhmän resursseja. 

▪ Tehtäväkokonaisuus on annetussa ryhmätyöpohjassa

▪ Visonin asiantuntijat ovat  kaikkien ryhmien käytettävissä.  



Ryhmätyössä käsiteltävät asiat

Kertaus edellisen työpajan tuloksista (LYHYESTI)
1. Hanke ja sen erityispiirteet ja vaatimukset

2. Tilaajan tavoitteet

3. Tilaajan omat resurssit & hankittava osaaminen

4. Allianssissa tarvittava osaaminen

5. Hankinnan tavoitteet ja eteneminen

6. Markkinavuoropuhelu

7. Hankintailmoitus

8. Tarjoajien valinta: vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet

Tarjouspyynnön ja sopimusdokumentaation laatiminen
9. Tarjouspyyntö (alustava)

▪ Vertailuperusteet ja painoarvot

▪ Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

10. Tarjousneuvottelut
▪ Tarjousneuvottelujen tavoitteet ja sisältö

▪ Hankintaprosessi (tarjousneuvottelujen sijoittaminen hankintaprosessiin)

11. Sopimus- ja kaupallinen malli
▪ Kannustinmalli: tavoitekustannusbonus/sanktio, bonuspooli, tilaajan ehdotus avaintulosalueiksi 



Kertaus edellisen työpajan tuloksista
Lyhyt esittely – keskittykää kohtiin 1,2,4,5 ja 8 

1. Hanke ja sen erityispiirteet ja vaatimukset (tiivis kertaus)

2. Tilaajan tavoitteet

3. Tilaajan omat resurssit & hankittava osaaminen

4. Allianssissa tarvittava osaaminen

5. Hankinnan tavoitteet ja eteneminen

6. Markkinavuoropuhelu

7. Hankintailmoitus

8. Tarjoajien valinta: vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet



9. Tarjouspyyntö

• Pilottihankkeiden tilaajat ovat hankinnan suunnittelu –
työpajan tulosten pohjalta 
– päivittäneet hankintaprosessin
– tarkentaneet tarjoajien vähimmäisvaatimukset ja 

valintaperusteet

• Ryhmätyön tehtävänä on valmistella
– tarjousten vertailuperusteet ja niiden painoarvot 
– tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet vähintään 

yhdestä vertailuperusteesta

• Ottakaa huomioon kilpailuttamisprosessin mahdolliset 
vaiheistukset



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot1

Vertailuperusteet Arviointiperuste Paino-%
työpaja tarjous  

A. Kyky toimia hankkeessa

A.1

A.2 

A.3

B.    Kyky tuottaa arvoa rahalle

B.1

B.2

B.3

C. Hinta

C.1 Palkkio



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot2

Vertailuperusteet
Arviointiperuste Painoarvot

Huomautuksia

Työpaja Tarjous
Vaihe 1 Vaihe 2

yht osa yht osa

A. Kyky toimia hankkeessa

A.1

A.2

A.3

B.   Kyky tuottaa arvoa rahalle

B.1



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot2

Vertailuperusteet
Arviointiperuste Painoarvot

Huomautuksia

Työpaja Tarjous
Vaihe 1 Vaihe 2

yht osa yht osa

B.   Kyky tuottaa arvoa rahalle

C.    Hinta

C.1  Palkkio
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neuvottelut tarjoukset

1. Kyky toimia hyvinvointikeskuksessa 30 %

    1.1 Kyky johtaa x 10 %

    1.2 Kyky toimia tiiminä x 10 %

    1.3 Kyky innovointiin ja kehittämiseen x 10 %

2. Kyky tuottaa arvoa rahalle 45 %

    2.1 Hyvinvointikeskuksen toimintasuunnitelma x 15 %

    2.2 Hyvinvointikeskuksen taloudellisten riskien x 10 %

           ja mahdollisuuksien hallinta

    2.3 Hyvinvointikeskuksen järjestelmät ja x 10 %

           digitaaliset palvelut

    2.4 Kehitysvaiheen tehtävät ja toimeenpano: x 10 %

3. Hinta 25 %

    3.1 Palkkioprosentti x 25 %

Vertailuperusteet
Arviointiperuste

Paino-%

9. Tarjousten vertailuperusteet (esim.)
Tesoman hyvinvointipalvelut



Tarjousten vertailuperusteet (esim.)
Finavia T2







9. Tarjouspyyntö
Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

Arviointikohde N.X
N.X.X 

Tarjouksen sisältövaatimukset

Tarjouksessa tulee esittää / kuvata …

Vertailuperusteet

Tarjouksesta arvioidaan …



9. Raide-Jokeri / suunnittelijoiden 

hankinta (esim.)
Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

2.2 Raide-Jokeri –allianssin suunnittelun toimintatavat

Sisältövaatimus Vertailuperusteet

Tarjoajan tulee esittää perusteltu suunnitelma 
suunnittelun toimintatavoista.

Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiakohdat:

1. Kuvaus tilaajan tavoitteisiin suunnittelusta 
keskinopeustavoitteen varmistamiseksi.

2. Kuvaus bussilinjan 550 häiriöttömän liikenteen 
varmistamisesta projektin aikana.

3. Kuvaus kehitysvaiheen kustannustehokkuuden 
varmistamiseksi.

Tarjouksista arvioidaan tarjoajan asiantuntemusta ja 
osaamista seuraavin vertailuperustein:

• Miten tarjoaja varmistaa keskinopeustavoitteen 
toteutumisen tilaajan tavoitteisiin suunnittelulla (35 
%)

• Miten tarjoaja varmistaa bussilinjan 550 
häiriöttömän liikenteen projektin aikana. (35 %)

• Miten tarjoaja varmistaa kehitysvaiheen 
kustannustehokkaan läpiviennin. (30 %)



9. Tarjousten arviointilomake (esim.)
Arviointiperusteiden käyttö (periaate)

Arviointi-
asteikko

Välttävä
0-25 pistettä

Tyydyttävä
26-50 pistettä

Hyvä
51-75 pistettä

Erinomainen
76-100 pistettä

• Suunnitelman 
laajuus ja 
konkreettisuus 
tässä 
hankkeessa

• Tunnistaa tai kuvaa asiaa 
karkealla tasolla tai 
yksittäisin esimerkein

• Tunnistaa ja kuvaa asiaa 
kokonaisuutena ja 
esimerkein.

• Tunnistaa ja kuvaa asiaa 
laajasti kokonaisuutena ja 
konkreettisin esimerkein 
tästä hankkeesta. 

• Tunnistaa ja kuvaa asiaa 
laajasti ja systemaattisesti 
ja kattavasti konkreettisin 
esimerkein tästä 
hankkeesta

• Tilaajan 
tavoitteiden 
toteuttaminen

• Tunnistaa tilaajan 
tavoitteita

• Hahmottaa tilaajan 
tavoitteet ja reunaehdot ja 
toteuttaa niitä

• Toteuttaa tilaajan tavoitteet 
ja reunaehdot

• Ylittää tilaajan tavoitteet ja 
reunaehdot

• Allianssin 
toiminta-
periaatteiden 
soveltaminen

• Tunnistaa allianssin 
toimintaperiaatteita

• Hahmottaa allianssin 
toimintaperiaatteet

• Toteuttaa allianssin 
toimintaperiaatteet

• Hyödyntää allianssin 
toimintaperiaatteita

• Suunnitelman 
ymmärrettävyys
ja perustelut

• Epäselvä • Ymmärrettävä

• Yksittäisiä perusteluja

• Selkeä

• Perusteltu

• Looginen ja 
johdonmukainen

• Kattavasti perusteltu

• Kehittäminen • Ideoita • Kehitettyjä ideoita • Esittää innovaatioita

• Tuo lisäarvoa



9. Raide-Jokeri allianssin suunnittelun 

toimintatavat – tarjousten arviointilomake (esim.)

Arviointiasteikko Heikko
0-25 pistettä

Tyydyttävä
26-50 pistettä

Hyvä
51-75 pistettä

Erinomainen
76-100 pistettä

Miten tarjoaja 
varmistaa 
keskinopeustavoitteen 
toteutumisen tilaajan 
tavoitteisiin 
suunnittelulla?

(Painoarvo 35 %)

• Kuvaa tilaajan tavoitteisiin 
suunnittelun ja 
tavoitekustannuksen 
asettamisen prosessia 
karkealla tasolla tai 
yksittäisin esimerkein 
keskinopeustavoitteen 
toteuttamiseksi

• Kuvaa 
keskinopeustavoitteen 
riskien ja hyötyjen hallintaa 
sekä suunnitelmien 
kehittämistä karkealla 
tasolla tai yksittäisin 
esimerkein 

• Kuvaus on epäselvä

• Kuvaa tilaajan tavoitteisiin 
suunnittelun ja 
tavoitekustannuksen 
asettamisen prosessia 
yleisellä tasolla ja yksittäisin 
esimerkein 
keskinopeustavoitteen 
toteuttamiseksi

• Kuvaa 
keskinopeustavoitteen 
riskien ja hyötyjen hallintaa 
sekä suunnitelmien 
kehittämistä yleisellä tasolla 
ja yksittäisin esimerkein 

• Kuvaus on ymmärrettävä 

• Kuvausta on perusteltu osin 
yleisellä tasolla

• Kuvaa tilaajan tavoitteisiin 
suunnittelun ja 
tavoitekustannuksen 
asettamisen prosessin 
kokonaisuutena ja 
konkreettisin esimerkein 
keskinopeustavoitteen 
toteuttamiseksi

• Kuvaa keskinopeustavoitteen 
riskien ja hyötyjen hallinnan 
sekä suunnitelmien 
kehittämisen ideoinnin ja 
innovoinnin kokonaisuutena 
ja konkreettisin esimerkein

• Kuvaus on selkeä

• Kuvaus on perusteltu pääosin 
laajasti

• Kuvaa tilaajan tavoitteisiin 
suunnittelun ja 
tavoitekustannuksen 
asettamisen  prosessin 
laajasti ja systemaattisesti 
sekä kattavasti konkreettisin 
esimerkein 
keskinopeustavoitteen 
toteuttamiseksi

• Kuvaa keskinopeustavoitteen 
riskien ja hyötyjen hallinnan 
sekä suunnitelmien 
kehittämisen ideoinnin ja 
innovoinnin  laajasti ja 
systemaattisesti sekä 
kattavasti konkreettisin 
esimerkein

• Kuvaus on looginen ja 
johdonmukainen

• Kuvaus on perusteltu laajasti 
ja systemaattisesti



10. Tarjousneuvottelut
Sopimusneuvottelut - neuvottelun tarkoitus

Saada yhteinen näkemys
• hankkeen ja sen hankinnan tavoitteista

• hankinnan valintaperusteista, tarjousten sisältövaatimuksista ja arviointiperusteista

• allianssissa tarvittavasta osaamisesta

Käydä läpi tarjoajan kommentit 
• alustavaan tarjouspyyntöön 

• sopimusluonnoksiin (KAS ja TAS) 

• kaupallisen mallin periaatteisiin

• korvattaviin kustannuksiin



10. Tarjousneuvottelut (esim.)

Tesoma: Sopimusneuvottelut – käsiteltävät asiat

Avaus
• tilaajan ja tarjoajan avauspuheenvuorot
• esittäytyminen
• sopimusneuvottelun tavoitteet, käsiteltävät asiat ja pelisäännöt
• neuvotteluryhmiin järjestäytyminen

Tilaajan tavoitteet 
• tilaajan tavoitteiden esittely ja käsittely

Hanke ja siinä vaadittava osaaminen 
• vaadittava osaaminen –taulukon käsittely

Ryhmä I: Alustava tarjouspyyntö 
• hankintavaiheen etenemisen aikataulu
• tarjousten vertailuperusteet, sisältövaatimukset ja arviointiperusteet
• tarjoajan kommentit alustavaan tarjouspyyntöön

Ryhmä II: Sopimusluonnokset KAS ja TAS sekä kaupallinen malli
• kaupallisen mallin periaatteiden käsittely
• Tarjoajan kommentit allianssisopimuksiin (KAS ja TAS)
• Tarjoajan kommentit kaupalliseen malliin ja korvattaviin kustannuksiin 

Kehitystyöpajat
• tarkoitus, tavoitteet ja työskentelytapa
• työstettävät asiat ja niihin valmistautuminen

Loppukeskustelu, tarjoajan ja tilaajan loppupuheenvuorot
Sopimusneuvottelu päättyy



10. Tarjousneuvottelut
Kehitystyöpajat – tarkoitus

Kehitystyöpajan tarkoituksena on
• integroida tilaaja ja tarjoajat
• tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille
• työstää osapuolten kesken tarjousten sisältöä
• mahdollistaa tarjousten parantaminen 
• luottamuksen rakentaminen
• simuloida hyvinvointikeskuksen avainhenkilöiden toimintaa
• antaa tilaajan arviointiryhmälle valmiudet muodostaa kantansa tarjoajan kyvykkyydestä 

toimia IPT-hankkeessa



10. Tarjousneuvottelut
Kehitystyöpajat – sisältö

Kehitystyöpaja 1

Työskentelysessiot

Sessio #1

Sessio #2

Sessio #3

Sessio #4

Sessio #5
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Kehitystyöpajan tehtävät (esim.)
Yli-Maarian koulu

8.30 Aamiainen
9.00 Avaus ja esittäytyminen
9.30 Työskentelysessiot

Sessio 1: Ehdotussuunnitelman kehittäminen

12.15 Lounas

13.00 Sessio 2a: Ehdotussuunnitelman käsittely AJR:ssä
Sessio 2b: Yllätystehtävä

13.30 Yllätystehtävän tuotosten käsittely AJR:ssä
▪ esittely 10 min ja keskustelu tehtävästä ja 

sen tuotoksista 5 min

13.45 Kahvitauko

14.15 Sessio 3: Yli-Maarian koulun allianssiurakan kokonaisaikataulu, sen kehitys- ja
toteutusvaiheen ajoitus sekä kehitysvaiheen tehtävät ja tuotokset ja tehtävien
aikataulutus

15.30 Tehtävän tuotokset
▪ esittely 10 min ja keskustelu tuotoksista 10 min

15.50 Tarjoajan ja Tilaajan loppupuheenvuoro
16.00 Kehitystyöpaja päättyy



• Ajankohdat sopimusneuvotteluille ja 
kehitystyöpajoille

10. Tarjousneuvottelut
Tarjousneuvottelujen ajoitus



11. Sopimus ja kaupallinen malli

• Keskustelkaa kaupallisen mallin periaatteista 

• Suunnitelkaa kaupallisen mallin periaatteet ja täyttäkää 
seuraavan sivun taulukot

• Suunnitelkaa kaupallisen mallin jalkautus IPT-hankkeen 
henkilöstölle mukaan lukien avainalihankkijat?



11. Kannustinmalli
Tavoitekustannusbonus/sanktio

Tavoitekustannuksen ylityksen jako-%:t

Tavoitekustannuksen alituksen jako-%:t

Tavoitekustan
nuksen alitus

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

Bonuspooli

< X % % % %

> X % % % %

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

% %



11. Kannustinmalli
Avaintulosalueet – bonuspooli ja max. sanktio

Bonuspooli (€)

Maksimi sanktio (€)

Avaintulosalue Mittari

Järkyttävä tapahtuma



11. Kannustinjärjestelmä (esim.)
Vt12 Tampereen tunneli allianssiurakka



11. Kaupallisen mallin jalkautus

• Miten kaupallista mallia viedään eri 
osapuolille hankkeen sisällä/alihankkijoille



11. Kaupallisen mallin jalkautus 

(esim.)



Ryhmäjako

Hoidon alueurakan 
hankinta, 
Liikennevirasto  

Rakentajien hankinta, 
Kuopion uusi sydän -
sairaala 

Hämeenkylän ja 
Rajatorpan koulut; 
Vantaan tilakeskus  

Uusi keskussairaala, 
Kanta Hämeen 
sairaanhoitopiiri 

Vaasan 
keskussairaalan 
laajennus, Vaasan 
sairaanhoitopiiri

Katja Levola, Ely Livi Petri Pyy, PSSHP Juha Vuorenmaa, Vantaa
Eeva Rikkilä-Kettunen, 
KHSPH Sanna Ahola, VSHP

Ismo Kohonen, Livi Olli Herranen, KHSHP Hannes Oksanen, Vantaa Miia Luukko, KHSHP Satu Rajamäki, VSHP

Ari Kiisikinen, Vantaa Titta Haatainen, PSSHP Anne Antola, Turku Pekka Turunen, PSSHP Kimmo Koivisto, Novia

Mikko Somersalmi, RAKLI Camilla Ahlskog, VSHP Otto Kärki, Liikennevirasto
Pirjo Sipiläinen, Hki
sosiaali- ja terveysvirasto Kari Riihijärvi,  KHSHP

Lari Warva, HUS Kiinteistöt Matti Kroos, Indepro Oy
Henri Jyrkkäranta, 
Helsingin yliopisto

Soili Hietasola-Husu, 
KHSHP

Mauri Mäkiaho, 
Liikennevirasto (pe)


