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Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) 
 

IPT-hankkeen 1. Työpaja: Hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan suunnittelu 
 
Työpajan tavoite 

Työpajan tavoitteena on kuvata vaativien hankkeiden käynnistämisen ja hankinnan suunnittelun 
prosessi vaiheineen sekä muodostaa tilaajien yhteinen näkemys prosessin läpiviennistä. 

Työpajassa käydään läpi vaativien hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan suunnitteluun liitty-
vät tehtävät sisältäen: 

- tilaajan tavoitteet ja reunaehdot sekä tavoitteet hankinnalle 

- markkinavuoropuhelut 

- tilaajan resurssit ja tarjoajien valinnan 

- toteutusmuodon valinnan 

- hankintaprosessin 

- hankintailmoituksen kelpoisuusehtoineen ja vertailuperusteineen 

Lisäksi työpajassa kuvataan jo käynnissä olevien hankkeiden toteutustapoja sekä saatuja oppeja ja 
kokemuksia sekä käydään läpi hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan valmistelu hankintalain 
näkökulmasta.  

Työpajan ryhmätöissä suunnitellaan Espoon Tilakeskuksen, Helsingin yliopiston, Kainuun kes-
kussairaalan ja Liikenneviraston pilottihankkeiden käynnistäminen. Näiden pilottien perusoletus 
on, että ne toteutetaan kaikki integroidulla toteutusmallilla. 

 
Aika 2-3.4.2014 
 
Paikka Kokoustamo, Messukeskus, Messuaukio 1 Helsinki, kulku Hotelli Holiday Inn Messukeskus -ovesta 
 
Osanottajat Espoon Tilakeskus-liikelaitos 
 Finavia 

Gasum Oy 
 Hannes Snellman 

Helsingin kaupungin Tilakeskus 
Helsingin yliopisto 
Kainuun keskussairaala 

 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 
Liikennevirasto 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Tampereen kaupungin Tilaajayksikkö 
Tampereen kaupungin Tilakeskus 
RAKLI ry 
Vison Alliance Partners Oy 

 
Lisätietoja Jani Saarinen, p. 0400 625 670 / jani.saarinen@vison.fi 

Ilpo Peltonen, p. +358505757633 / ilpo.peltonen@rakli.fi 
 
Ilmoittautumiset työpajaan 21.3. mennessä vison@vison.fi 
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Ohjelma: keskiviikko 2.4. 

8.00 Aamukahvit kahvitorilla 

9.00 Avaus ja esittelyt 
- Ilpo Peltonen, RAKLI 
- Lauri Merikallio, Vison Alliance Partners Oy 

Hankintaprosessin käynnistäminen 

- kokemuksia käynnissä olevista hankkeista 
- Tampereen Rantatunnelin käynnistäminen; 

Mauri Mäkiaho, Liikennevirasto 

10.15 Johdatus pilotteihin / ryhmätyöt 
- Espoon Elä ja asu –seniorikeskusten toteutus 
- Helsingin yliopiston hallintorakennuksen saneeraus 
- Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja uudistaminen 
- Valtatien 6 suunnittelun ja rakentamisen toteutus 

12.30 Lounas 

13.15 Hankintojen läpivienti neuvottelumenettelynä,  
- neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn erot 
- hyvät neuvot ja oikeustapaukset 
- Mika Pohjonen, Hannes Snellman 

14.00 Ryhmätyöt jatkuvat 

15.45 Ryhmätöiden välipurku 

- esille nousseet kysymykset 

16.00 Päätös 
 

 

Ohjelma: torstai 3.4.2014 

8.00 Aamukahvit kahvitorilla 

8.30 Vastaukset ryhmätöissä esille nousseisiin kysymyksiin 

 Hankintailmoitusten karikot 
- soveltuvuusehtojen ja valintakriteerien käyttö 
- Mika Pohjonen, Hannes Snellman 

9.30 Ryhmätyöt jatkuvat 

12.00 Lounas / ohjausryhmän järjestäytymiskokous 

13.00 Ryhmätöiden purku 

- Pilottihankkeiden hankkeiden käynnistäminen ja hankinnan suunnittelu 
- kiteytys á 15 min 
- kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
- jatkotoimenpiteet 

15.00 Päätös 

 
Tulo-ohjeet, hotelli ja aineistot:  

- Messukeskus: http://www.messukeskus.com/Messukeskus/Tuloohjeet/Sivut/default.aspx 

- Holiday Inn Messukeskus: www.holidayinn.com/hotels/gb/en/reservation 

- IPT-hankkeen strategiapäivän 16.1.2014 aineistot: http://www.vison.fi/7 
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