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Haasta nykyhetki
Kuvittele huominen

Luo tulevaa



Asiantuntijapalvelun hankintatapa
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´ Hankinnassa pitäisi korostaa asiantuntijuutta, ei halvinta hintaa
´ Puitesopimustoimittajat kilpailutetaan perusteena on halvin hinta:

´Johtaa mahdollisimman alhaisen laskutusluokituksen henkilön määrittelyyn tehtävän suorittamiseen;

´ei riittävää osaamista, vaan sellainen joka meille tulee halvimmalla töihin

´Toteuttajat kilpailutetaan puitesopimuskumppaneiden kesken perusteena halvin kokonaishinta käyttäen 
puitesopimuksen tuntihintoja:

´Johtaa mahdollisimman vähäiseen työmäärään, jonka tuntihintakilpailussa pärjänneet arvioivat; 

´Jää suunnittelemattomia kohtia, jotka maksavat toteutusvaiheessa

´Ratkaisut useasti kalliita, joka tosin ei näy missään muussa kuin budjetin ylityksessä

´Vaihtoehtotarkastelut jää tekemättä

´ Lopputuloksena tilaaja saa tehtävän toteutukseen mahdollisimman osaamattoman, joka käyttää 
mahdollisimman vähän aikaa palvelun tuottamiseen

´ MIKSI TÄLLÄ MALLILLA YHÄ OSTETAAN NIIN PALJON ASIANTUNTIJAPALVELUA?
´ SAAKO TILAAJA TÄLLÄ MALLILLA SITÄ, MITÄ HÄN ON OSTAMASSA?
´ SAAKO URAKOITSIJA SELLAISTA RAKENNUTTAMISPALVELUA, JOTA SE ON OIKEUTETTU ODOTTAMAAN 

TILAAJALTA?
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Millaisena koet tarjoushalukkuuden verkostojen 
saneerauskohteissa?

Saan aivan liian useita tarjouksia

Saan hieman liian monta tarjousta

Saan sopivasti tarjouksia

Saan hieman liian vähän tarjouksia

Saan aivan liian vähän tarjouksia



Hankintamenettelyjä
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1. Avoin menettely
2. Rajoitettu menettely
3. Neuvottelumenettely
4. Kilpailullinen neuvottelumenettely
5. Innovaatiokumppanuus
6. Suorahankinta
7. Puitejärjestely
8. Sähköinen huutokauppa
9. Dynaaminen hankintajärjestelmä
10. Sähköiset luettelot
11. Toimittajarekisteri
12. Suunnittelukilpailu



Urakan toteutusmuotoja
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1. Kokonaisurakka
2. Jaettu Urakka
3. Osaurakka
4. Kokonaishintaurakka
5. Yksikköhintaurakka
6. Laskutyöurakka
7. Tavoitehintaurakka
8. Pääurakka
9. Aliurakka
10. Sivu-urakka
11. Erillisurakka
12. Alistettu sivu-urakka
13. Projektinjohtourakka
14. Elinkaarimallit
15. Allianssimallit
16. IPT toimitukset



Suunnittelukohde
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Siirtovesijohto Helsinki-Porvoo



Suunnittelun hankinnan tilaajan tahtotila

Ø Riski isossa suunnitteluhankkeessa kilpailun kautta saatava huonosti 
oman tiimin kanssa toimeen tuleva henkilöstö. Tilaajalla myös omaa 
suunnitteluosaamista.
ØAito kiinnostus ja osaaminen hanketta kohtaan
ØSuunnitteluaika arvioitiin yli vuoden mittaiseksi ja yhteistyö jatkuisi 

vielä ainakin toteutuksen ajan työmaapalveluna
ØTilaaja oli valmis maksamaan hyvästä työstä
ØTilaajalla oli halu nostaa valituskynnystä
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Hankintamenettelyksi
kilpailullinen neuvottelumenettely

9



Lähtökohta hankintamenettelyn valinnaksi

• Ensi pelästys pelkotila, tilaaja yrittää hankkia ilmaista työtä konsultilta
• Tilaaja halusi jo tarjousvaiheessa saada allianssista tuttua 

tiimiytymistä aikaiseksi valittavan kumppanin kanssa
• Tilaaja halusi laadukkaampaa suunnittelupalvelua kuin mitä 

perinteisesti käytetyillä menetelmillä oli mahdollista saada
• Tilaaja halusi siirtää tarjouspanostusta enemmän alkupäähän ja 

helpottaa tarjoajien lopullisen tarjouksen tekemistä
• Tilaaja halusi antaa tarjoajille mahdollisuuden vaikuttaa 

tarjouspyynnön sisältöön
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Suunnittelun hankinta

Tilaaja:
Porvoon Vesi

Hankintakonsultti:
WSP

Suunnittelijakonsultti:
????

YHTEINEN TEKEMINEN TAVOITTEENA



Jämäkkä hankintavaihe
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Tuloksia
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Tuloksia
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Tuloksia
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Tuloksia
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Hankintakonsulttina kohteessa toimi:
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