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Hankinta -työpaja 16.-17.11.2017

RYHMÄTYÖ



Tavoite
▪ Esitätte 17.11. 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 yhden kommenttipuheenvuoron.

▪ Lopuksi esitykset ja ryhmätyön tuotokset arvioidaan. Päivien 
aikana arvioidaan tiimien: 
▪ Ryhmätöiden johtaminen ja organisoituminen

▪ Yhteistoiminta ja kyky toimia integroituna tiiminä

▪ Tuotokset

▪ Paras tiimi palkitaan.



Eteneminen

▪ Teillä on seuraavat ryhmätyöajat käytettävissänne:

▪ To 16.11 klo 11:20 – 12:30

▪ To 16.11 klo 13:15 – 14:45

▪ To 16.11 klo 15:15 – 16:30

▪ Pe 17.11 klo 9:30 - 11:30

▪ Suunnitelkaa aluksi ajankäyttönne ja miten hyödynnätte 
ryhmän resursseja. 

▪ Tehtäväkokonaisuus on annetussa ryhmätyöpohjassa

▪ Visonin asiantuntijat ovat  kaikkien ryhmien käytettävissä.  



Ryhmien arviointi
1. RYHMÄTÖIDEN JOHTAMINEN JA RYHMÄN 

ORGANISOITUMINEN

1.1. Tavoitteiden ja yhteisten pelisääntöjen 

määritys ryhmätyölle

- Ryhmä määrittää yhteiset pelisäännöt, 

tavoitteet ja välitavoitteet sekä päivittää niitä 

tarvittaessa ryhmätyön aikana 

- Ryhmä määrittää aikataulun ja huolehtii 

työskentelyn sujumisesta aikataulun puitteissa

1.2. Työskentelytapojen valitseminen ja 

muokkaaminen

- Ryhmä valitsee tarkoituksenmukaiset 

työskentelytavat saavuttaakseen työskentelylle 

asetetut tavoitteet

- Ryhmä hyödyntää erilaisia työskentelytapoja ja 

työskentelee tehokkaasti yhdessä

- Ryhmä tunnistaa päätöksentekotilanteet ja 

etenee määrätietoisesti kohti perusteltuja 

päätöksiä

2. YHTEISTOIMINTA JA KYKY TOIMIA 

INTEGROITUNA TIIMINÄ

2.1. Tiedonjako, viestintä ja vuorovaikutus

- Ryhmä jakaa työskentelyä varten 

tarvittavan tiedon avoimesti

- Ryhmä viestii ja vuorovaikuttaa

selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti 

hyvässä yhteishengessä

2.2. Osallistumisen turvallisuus ja ideointi

- Ryhmä tarttuu ongelmiin ja ratkoo niitä 

rakentavasti 

- Ryhmässä kannustetaan erilaisten 

näkemysten esiin tuomiseen ja 

arviointiin

ORGANISOINTI + YHTEISTYÖ 
= TULOKSET

Reflektiohetki ensimmäisen 
päivän päätteeksi! 



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

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 soveltuvuusvaatimukset ja 

valintaperusteet

• Ryhmätyön tehtävänä on valmistella
– tarjousten vertailuperusteet ja niiden painoarvot 

• 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

Alustava
tarjous

Työ-
paja

Tarjous
Vaihe 1 Vaihe 2

yht osa yht osa

A. Kyky toimia hankkeessa

A.1

A.2

A.3



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot2

Vertailuperusteet
Arviointiperuste Painoarvot

Huomautuksia

Alustava
tarjous

Työ-
paja

Tarjous
Vaihe 1 Vaihe 2

yht osa yht osa

B.   Kyky tuottaa arvoa rahalle

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

C.  Palkkio



9. Tarjouspyyntö

Tarjousten vertailuperusteet (esim.)

Vantaan koulut
Vertailuperuste Arviointiperuste

Alustava
tarjous

Työpaja-
työskentely

Tarjous Paino-
arvo

1. Kyky toimia hankkeessa 20

1.1 Projektinhallinta ja johtaminen X 10

1.2 Yhteistoimintakyvykkyys ja ratkaisukyky X 10

2. Kyky tuottaa arvoa rahalle 55

2.1 Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu X 5

2.2 Modulaarisuuden / toistettavuuden kehittäminen X 10

2.3 Ehdotussuunnitelma X 35

2.4 Kustannuskritiikki X 5

3. Hinta 25

3.1 Palkkio 25



9. Tarjouspyyntö

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. Tarjouspyyntö

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. Tarjouspyyntö

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. Tarjouspyyntö

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

Yhdistetty sopimusneuvottelut ja 

1. kehitystyöpaja (esim. Vantaan koulut)



10. Tarjousneuvottelut
Kehitystyöpajat – tarkoitus

Kehitystyöpajojen tarkoituksena on 
• Integroida tilaaja ja tarjoajat  luottamuksen rakentaminen 
• Työstää tarjouksen sisältöä osapuolten kesken ja mahdollistaa tarjousten 

parantaminen 
• Antaa tilaajan arviointiryhmälle valmiudet arvioida tarjoajan kehityspotentiaalia 

IPT-hankkeessa toimimiseksi

 Kehitystyöpajat tuottavat lisäarvoa ja ovat parhaimmillaan 
osa hankkeen kehitysvaihetta



10. Tarjousneuvottelut
Kehitystyöpajat – sisältö

Kehitystyöpaja 1

Työskentelysessiot

Sessio #1

Sessio #2

Sessio #3

Sessio #4

Sessio #5
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10. Tarjousneuvottelut

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. Sopimus ja kaupallinen malli

Kannustinmalli: Tavoitekustannusbonus/sanktio

Tavoitekustannuksen ylityksen jako-%:t

Tavoitekustannuksen alituksen jako-%:t

Tavoitekustan
nuksen alitus

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

Bonuspooli

< X % % % %

> X % % % %

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

% %



11. Sopimus ja kaupallinen malli

Kannustinmalli: Avaintulosalueet – bonuspooli 

ja max. sanktio
Bonuspooli (€)

Maksimi sanktio (€)

Avaintulosalue Mittari

Järkyttävä tapahtuma



11. Sopimus ja kaupallinen malli
Kannustinjärjestelmä (esim.)
Vt12 Tampereen tunneli allianssiurakka



11. Sopimus ja kaupallinen malli

Kaupallisen mallin jalkautus

• Miten kaupallista mallia viedään eri 
osapuolille hankkeen sisällä/alihankkijoille



11. Sopimus ja kaupallinen malli

Kaupallisen mallin jalkautus (esim.)



Ryhmäjako
Jorvin sairaalan ohjelma -
HUS Kiinteistöt

Turun keskustan alueurakka 
- Turun Kiinteistöliikelaitos Helsingin Yliopisto

Tammelan stadion -
Tampereen tilakeskus

Lari Warva, HUS-Kiinteistöt 
Oy

Mari Helin, Turun 
kiinteistöliikelaitos

Henri Jyrkkäranta, Helsingin 
yliopisto

Antti Lakka, Tampereen 
Tilakeskus

Tomi Virolainen, HUS-
Kiinteistöt Oy

Anu Nuora, Turun 
kiinteistöliikelaitos Ari Nokelainen, Indepro Oy

Reetta Amper, Helsingin 
kaupunki

Sakari Heikkinen, Helsingin 
kaupunki

Heidi Jokinen, Turun 
kiinteistöliikelaitos

Anne Antola, Turun 
kiinteistöliikelaitos

Matti Priha, Helsingin 
kaupunki

Petri Tulonen, Turun 
kiinteistöliikelaitos Elsi Sarjo, Liikennevirasto

Jussi Tuomola, Helsingin 
yliopisto

Soile Viiri, Turun 
kiinteistöliikelaitos

Anne Löfström, Helsingin 
kaupunki

Riitta Kaasalainen, 
Liikennevirasto 

Mika Stenmark, 
Liikennevirasto

Päivi Etelämäki, Helsingin 
kaupunki

Pekko Pennanen, KHSHP 
Kantasairaala/Rakennuttajat
oimisto HTJ Oy (to)

Antti Aalto, Turun 
kiinteistöliikelaitos

Hannu Honkanen, Helsingin 
yliopisto

Eija Vuori, Helsingin 
yliopisto

Liisa Katajala, Helsingin 
kaupunki Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Jaana Ihalainen, Helsingin 
yliopisto

Hanna Lehtiniemi, Helsingin 
kaupunki

Lauri Merikallio, Vison Oy Juha Virolainen, Vison Oy Antti Piirainen, Vison Oy
Mika Malkki, Helsingin 
kaupunki

Juho Laine, Vison Oy Jani Saarinen, Vison Oy
Rami Tuokko, Vison Oy


