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Hankinta -työpaja 8.-9.6.2017

ryhmätyö: VANTAAN KOULUHANKKEET



Ja tavoitteita olivat….

• TERVEELLINEN JA TURVALLINEN

• Oppimista tukevat tilaratkaisut, käyttäjä keskiössä

• Muuntojoustavat ratkaisut

• Tila- ja kustannustehokas ratkaisu

• Modulaarisuuden ja toistettavuuden tavoittelu

• Elinkaarikustannukset / ekotehokkuus

• Tietomallin käyttö(laajuus)

• Virheetön ”valmiina käyttöön” luovutus kalustettuna/varustettuna

Avainhenkilöt nimetty näyttöjen perusteella osallistumisilmoituksissa



Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot (1)

Vertailuperusteet Arviointiperuste

Alustava 
tarjous Työpaja

Lopullinen 
tarjous Painoarvo

Huomaut
uksia

A. Kyky toimia hankkeessa

A.1 Johtaminen X 10

Kahden koulun KV/TV aikataulutus

A.2 Yhteistoimintakyvykkyys X 10

Valmiina käyttöönoton aikataulutus/riskiarvioineen

A.3 Yhteistoimintamekanismien hyödyntäminen X 5

Kuvaus mitä yt-mekanismeja tullaan käyttämään

allianssi- tms. periaatteiden laajuus



Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailuperusteet ja painoarvot (2)

Alustava 
tarjous Työpaja

Lopullinen 
tarjous Painoarvo

Huomaut
uksia

B. Kyky tuottaa arvoa rahalle

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu X 5

Kuvaus keinoista tilaajan tavoitteisiin

suunnittelusta, millä organisaatiolla, osallistamismekanismit yms.

Modulaarisuuden/toistettavuuden kehittäminen X 5

Kuvaus miten em. tavoitteita kehitetään

mahdollisuudet Hämiksessä parantamiseen

Terveellisten olosuhteiden varmistaminen X 5

Kuvaus miten synnytetään ja varmistetaan

terve-talo - hyvät sisäolosuhteet

Ehdotussuunnitelma (tontinkäyttö, tilaratkaisut) X 30
Kehitetään 
työpajassa

tontin-, tilakäyttökaaviot, opetussoluehdotus

Kustannuskritiikki 5

Tarjoajan kustannuskritiikki ehdotussalmaan ja tilaajan tavoitearvioon X

C. Hinta

C.1 Palkkio X 25



TarjouspyyntÖ: Esim.

Tarjousten sisältövaatimukset ja arviointiperusteet

Arviointikohde: EHDOTUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSKRITIIKKI

Sisältövaatimukset Vertailuperusteet

Tarjouksessa esitetään Tarjouksesta arvioidaan

Avoimen oppimisympäristön Oppimista tukevat tila- ja sisäympäristöratkaisut

ja tilaratkaisun kokonaisuus Käyttäjää tukeva tekniikka

ml. ulkoalueet

Muuntojoustavuus ja tilatehokkuus "päivän/viikon/elinkaaren” muuntojousto

soveltuvuus eri käyttäjäryhmille/käyttöön

Modulaarisuus, toistettavuus toteutustapariippuvuus, tuotantotehokkuus >

konseptointimahdollisuus

Kustannuskritiikki tilaajan tavoitehintaan 
ehdotussuunnitelman pohjalta Laskelma ehdotuksen / tavoitearvion realistisuudesta



Kehitystyöpajat / tehtävät:

Sessio #1.1 (ryhmä 1): Sopimusmallit ja kaupalliset mekanismit
• Kommentit KAS/TAS –sopimuksiin

• Kaupallisen mallin periaatteiden käsittely

• Tarjoajan kommentit kaupalliseen malliin, korvattaviin kustannuksiin

Sessio #1.2 (ryhmä 2): 

❖ Kahden koulun KV/TV aikataulutus
• Johtaminen aikataulun luomiseen, osallistamisen keinojen ja kehittymisen keinojen hahmottamiseen

❖ Käyttöönoton aikataulutus 
• Miten tarjoaja aikatauluttaa, varmistaa ja näkee keinot ”nollavirhe käytettävyys”

Sessio #2: Ehdotussuunnitelma
• Alustavan e-suunnitelman kehittäminen

Palautekeskustelut



Kannustinmalli /hankekohtaiset
Tavoitekustannusbonus/sanktio

osa bonuksista takuuajalle 

Tavoitekustannuksen ylityksen jako-%:t

Tavoitekustannuksen alituksen jako-%:t

Tavoitekustan
nuksen alitus

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

Bonuspooli

< 2,5 % 20-30% 30-40% 30-40%

5 > 2,5 % 30-40 % 20-30 % 30-50%

> 5 % 80 % 0 % 20 %

Tilaaja Palvelun-
tuottaja

60 % 40 %



Kannustinmalli
Avaintulosalueet – bonuspooli ja max. sanktio; 

harkittava s:luun/TATE-ur erillinen tilaajan 

bonuspooli
Bonuspooli (€) 2 %

Maksimi sanktio (€) 2 %

Avaintulosalue Mittari

Kosteudenhallinta, puhtaat 
sisäympäristöolosuhteet  / positiivinen kannuste

Pinnoitekosteusvaatimukset alitetaan, 
pölynhallinta, M1

Muuntojoustava, tilatehokkuus, toistettavuus Käyttäjäyhteistyö (kyselyt, hum2/oppilas, 
mahdollisuus esivalmistukseen

Elinkaaritehokkuus ja olosuhteet Olosuhteiden pysyvyys, energiankulutus, PTS,
ylläpitokustannukset

Luovutus ”nolla-käyttövalmiina” aikataulussa + 
Rajatorpan valmistuminen 1.8.19

Talo valmis, järjestelmät käyttövalmiina + erikseen 
Rajatorpan aikaisempi valmistuminen

Turvallisuus ml. Rajatorpan samanaikainen
koulukäyttö ja rakentaminen

Vaaratilanneraportit, TR-tasot

Järkyttävä tapahtuma

Rakennuksesta löytyy merkittävä > 50 m2 tai useita pieniä työnaikaisia
kosteusvauriota/ rakentamisen virheestä aiheutuneita > leikkuri 30- 50% 
bonuspoolista; osittainenkin käyttökielto em.syystä 70 %



11. Kaupallisen mallin jalkautus

• Vastaavat kaupalliset kannustimet TATE-
urakoitsijoille, tilaajan oma bonuspooli

• Tekn.suunnittelijoille tilaajan erillinen 
bonuspooli ??

• Avaintulosalueiden vieminen alisopimuksiin



• Neuvottelukutsut vk 33

• Alustavat tarjoukset vk 38

• Sopimusneuvottelut/kehitystyöpajat vk 40

• Tarkennettu tarjouspyyntö vk 41

• Tarjousten jättö vk 44

• Arviointi ja päätös valinnasta vk 45-46

Tarjousneuvottelut
Tarjousneuvottelujen ajoitus


