
IPT2

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: 
▪ organisoitumiskykyä

▪ päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä

▪ keskinäisen luottamuksen rakentamista ja vahvistamista

▪ kykyä arvioida omaa toimintaansa 

▪ sitoutumista ja kykyä toimia tiimiperiaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti

▪ Paras esitys ja tuotos palkitaan.



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 



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



Kantasairaalahanke

• Kanta-Hämeen uusi sairaala ja terveydenhuollon palvelukeskus

• Erikoissairaanhoidon lisäksi uuteen keskussairaalaan integroidaan Hämeenlinnan kaupungin 
perusterveydenhuolto sekä maakunnallisia palveluita

• Kaavoitettava Green field- tontti Hämeenlinnan keskustassa, tontin aiesopimus vielä kesken

• Vanhasta keskussairaalasta luovutaan

• Allianssihankkeen valmistelussa varaudutaan siihen että hanke sopimuksineen siirtyy 
maakunnalle/ maakuntien tilakeskus Oy:lle tulevan lainsäädännön mukaisesti

• Arkkitehtisuunnittelu on valittu hankkeeseen ja tullaan kytkemään allianssiosapuoleksi

• Allianssiosapuoliksi hankitaan suunnittelu lukuun ottamatta pää- ja arkkitehtisuunnittelua 
sekä rakentaminen (pääurakoitsija ja tate-urakoitsijat)



Hanke

Kustannukset ja aikataulu

• Tavoitekustannus (kustannuslaskenta käynnissä) sisältäen suunnittelu-, rakennus- ja 
kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset sekä hoitolaitteiden ja -kalusteiden 
hankinnan. Arvioidaan vielä perusterveydenhuollon tilojen vaikutusta 
kustannustasoon. (kustannuslaskenta käynnissä)

• Laajuustavoite 90 000 brm² (tällä hetkellä rakennuksen laajuus on 94 000 brm²)

• Aikataulutavoitteet

– rakentamispäätös 2019

– Käyttöönotto 2024 mennessä



Tavoite Tavoite avattuna
Tyytyväinen
asiakas

▪ Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelukokemus

▪ Muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen

▪ Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen

▪ Tiloissa liikkuminen on helppoa ja selkeää

Tehokkaat
prosessit

▪ Tehokkaat ja joustavat toimintaprosessit ja prosessien integrointi

✓ Sairaala luo edellytykset integroidulle palvelulle (erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito, 
yliopistosairaanhoito ja yksityiset toimijat)

✓ Ammattilaisten työajasta entistä suurempi aika välittömään potilastyöhön

✓ Saumaton hoito (sujuvat asiakasprosessit)

✓ Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen

✓ Digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksien luominen

✓ Tilojen ja prosessien monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus mahdollistaa tulevaisuuden asiointimallit

Hallittu talous ▪ Tuottavuuden kasvu (investointi rahoittaa itsensä takaisin 14-15 vuodessa) 

▪ Rakennus ja tilat  mahdollistavat taloudellisesti tehokkaamman toiminnan

▪ Kustannustehokkaat ja laadukkaat prosessit

▪ Edulliset käyttö-, huolto-, energia- ja elinkaarikustannukset

Sairaalahankkeen
sujuva toteutus

▪ Kokonaiskustannus jää alle 250 M€ (laajuus 90 000 brm2)

▪ Aikataulu uuden keskussairaalan käyttöönotto 2024

▪ Palvelutaso tai palvelukokemus eivät heikkene rakentamisen aikana.

▪ Hanke on siirrettävissä uudelle organisaatiolle päätettäväksi ja johdettavaksi

Myönteinen 
imago

▪ Maakunnan liikelaitoksen brändi on hyvä

▪ Asiakkaita ja ammattilaisia houkutteleva  sairaala

2. Tilaajan tavoitteet hankkeelle



Tavoite Tavoite avattuna
Turvallisuus ja 
riskienhallinta

▪ Erittäin korkealuokkainen työnaikainen sekä käytönaikainen turvallisuustoiminta
▪ Terveelliset ja turvalliset tilat
▪ Kattava ja ennakoiva riskien hallinta

Kustannus-
tehokkuus ja 
laatu

▪ Toteutus on kustannustehokas ja laadukas
✓ Kustannusten hallinta ja kustannusarviossa pysyminen
✓ Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen
✓ Käyttäjien toiveet on huomioitu suunnitelmissa ja toteutuksessa
✓ Projekti  on investointi ja elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas

Valmistuminen 
aikataulussa

▪ Toteutettavat kohteet ovat onnistuneesti käyttöönotettu sovitussa aikataulussa, jossa toteutusvaiheen kesto on optimoitu
✓ Luotettava ja kattava aikataulunhallinta
✓ Häiriötön käyttöönotto

Yhteistyö ▪ Parhaat ja innovatiivisimmat kumppanit projektiin – ymmärtävät ja osaavat toimia pelikentällä

✓ Innovaatiolähtöisyys suunnittelussa ja rakentamisessa

✓ Teknologiakehittäjät ja palvelumuotoilijat mukaan suunnitteluun

▪ Toiminnan prosessisuunnittelun integrointi tilasuunnitteluun ja prosessien ”leanaus”

Sitoutuminen ja 
joustavuus

▪ Suunnittelun ja toteutuksen joustavuus - hanke toteutetaan joustavasti tavoitteiden muuttuessa

▪ Palvelutaso ei heikkene rakentamisen aikana.

✓ Vanhan kiinteistön käyttö on joustavaa

2. Tilaajan tavoitteet projektille



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot1

Vertailuperusteet
Arviointiperuste Paino-%

työpaja tarjous  

A.   Avainhenkilöiden osaaminen 25 %

A.1 Suunnittelun avainhenkilöt

A.2 Rakennusteknisen urakoitsijan avainhenkilöt

A.3 Taloteknisen urakoitsijan avainhenkilöt

X

x

x

10%

10 %

5 %

B.   Kyky toimia hankkeessa 25 %

B.1 Johtaminen ja yhteistoimintakyky x 10 %

B.2 Päätöksenteko- ja tuloksentekokyky x 15 %

C.   Kyky tuottaa arvoa rahalle 25 %

C.1 Kehitysvaiheen projektisuunnitelma x 20 %

C.2 Mahdollisuuksien ja riskien tunnistaminen ja hallinta x 5 %

D. Palkkio x 25 %



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

Arviointikohde Kyky toimia allianssissa
Johtaminen ja yhteistoimintakyky 

Vertailuperusteen sisältö

- Tarjoajan projektipäällikön, projektiryhmän 
jäsenten ja tarjoajan nimeämien muiden 
asiantuntijoiden arviointi kehitystyöpajoissa

- Miten tarjoaja muodostaa toimivan ryhmän 
tilanteessa jossa tilaaja on jo valinnut 
pääsuunnittelijan

Vertailuperusteet

Työpajatyöskentelystä/tarjoajasta arvioidaan 
- Työskentelyn organisointi
- Toimiminen yhdessä tilaajan (ml 

rakennuttajakonsultti) ja pääsuunnittelijan kanssa 
integroituna tiiminä

- Miten tukee ja rakentaa osapuolten välistä 
luottamusta

- Miten arvioi toimintaansa



9. Tarjouspyyntö
Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

Arviointikohde Kyky toimia hankkeessa
Päätöksenteko ja tuloksentekokyky 

Vertailuperusteen sisältö

Tarjoajan projektipäällikön ja muiden asiantuntijoiden 
arviointi kehitystyöpajoissa. 

Muita asiantuntijoita ovat kehitystyöpajoihin 
kutsuttavat tarjoajan nimeämät muut avainhenkilöt 
sekä muut tarjoajan projektiryhmään ehdottamat 
henkilöt

Vertailuperusteet

Työpajatyöskentelyssä tarjoajista arvioidaan 
projektipäällikön  ja muiden avainhenkilöiden  kykyä
▪ kehittää ja innovoida ratkaisuja
▪ tehdä päätöksiä
▪ Käsitellä ongelmatilanteita
▪ tuottaa tavoitteen mukaisia ratkaisuja ja arvioida 

niitä



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
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 (2 päivää), työskentelysessiot

Sessio #1/päivä 1
Aamupäivä klo 9.30-
11.30

Kehitysvaiheen suunnitelma

Sessio #2- iltapäivä
Klo 12.30-14

Case-tehtävä

Iltapäivä klo 14-16 Sopimusneuvottelut KAS ja TAS sekä kaupallinen malli

Sessio #3/päivä 2
Aamupäivä klo 9-
10.30

Riskien ja mahdollisuuksien hallintasuunnitelman laatiminen

Sessio #4
Iltapäivä klo 12-14

Yllätystehtävä

Iltapäivä klo 12-14 Sopimusluonnokset tarvittaessa



• Kehitystyöpaja 1 + sopimusneuvottelut –viikko 44?

• Kehitystyöpaja 2–viikko 46?

• Tarvittaessa jatketaan sopimusneuvotteluja

• Päivät varataan ja kalenteroidaan kesäkuussa

10. Tarjousneuvottelut
Tarjousneuvottelujen ajoitus



11. Kannustinmalli
Tavoitekustannusbonus/sanktio

Tavoitekustannuksen ylityksen jako-%:t

Tavoitekustannuksen alituksen jako-%:t, simuloidaan vielä!

Tavoitekustan
nuksen alitus

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

Bonuspooli

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

50 % 50 %



11. Kannustinmalli
Avaintulosalueet – bonuspooli ja max. sanktio

Bonuspooli (€)

Maksimi sanktio (€) 1. Tavoitekustannuksen ylitys – palkkio 
kokonaisuudessaan

2. Suoritustaso muissa avaintulosalueissa – esim. 2 
% alkuper. Tavoitekustannuksesta

Avaintulosalue Mittari

Läpimenoaika

Toiminnan prosessien tehokkuuden parantaminen

Kiinteistön elinkaarikustannukset

Ainutlaatuisen hyvä asiakaspalvelukokemus

Julkisuuskuva

Järkyttävä tapahtuma

Valtakunnallinen häiriö – päärata, voimalinjat



11. Kaupallisen mallin jalkautus

Avaintoimijoiden bonuspooli (erillinen), ei 
tavoitekustannukseen sisällytetty?

– ICT- ja laitetoimittajat 

– Aiemmin kilpailutettu arkkitehtisuunnittelu

– Arvioidaan kehitysvaiheen aikana


