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Oulun kaupungin hankinnat
Julkiset hankinnat Suomessa 35 mrd
Oulu TP 2014
• Palvelujen ostot 460 M€
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat 167 M€
• Yhteensä 627 M€
• Investointimenot 93,6 milj
•
•

n. 7 000 toimittajaa
200 000 laskua

•

Oulun kotitalouksien hankinnat (pl. asuminen,
energia ja liikkuminen) 1,8 mrd€/v
Yritysten väliset ostot?

•

TP 2014
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Innovatiiviset julkiset hankinnat
Hallitusohjelmaan piilotettu kultamuna?

Oulun kaupunkistrategia 2020
Kaupunkitalouden kestävyys ja tasapaino:

”Kaupunki toimii osaavana ostajana ja terveiden
markkinoiden kehittäjänä”
20 % hankinnoista on tehty käyttäen
innovatiivisia hankintamenettelyjä
Oulun kaupunki on mukana TEKES Huippuostaja -ohjelmassa,
jonka tavoitteena on innostaa käyttämään innovatiivisia hankintaja toteutusmuotoja.
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Esimerkkejä uutta luovista elementeistä
•
•
Ostetaan
vaikuttavuutta

•

•
•
•
•

Ostetaan tulosta, määrittely
toiminnallisina vaatimuksina
tarpeen tai ongelman määrittäminen,
esimerkiksi
• homeeton koulu/koti
• osaamista, ei koulutuspaketti

Yritykset ja
sidosryhmät
hankinnan
suunnitteluun

Mahdollisimman
varhainen markkinavuoropuhelu,
asiakaslähtöisyys
Kyky ottaa ja sietää riskejä
Uskallus tehdä eri tavalla kuin ennen on tehty
Kannusteet sopimuksissa, esim bonus/sanktio
Harvemmin käytetyt hankintamenettelyt, esim.
neuvottelumenettelyt

Vaativa ostaja,
halu palvelun
kehittämiseen

•

Osaaminen, yhteistyö
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Lähde: Ville Valovirta/VTT

Yhteistyötä hyödyntävät hankintamallit
Integroitu projektitoimitus,
allianssimalli
–
–

–

–

Hiukkavaaran monitoimitalo
Hiukkavaaran kaupunginosaan
rakennettavan Hiukkavaaran
monitoimitalon
hankesuunnitelman mukainen
laajuus on 8 116 hym2 ja 11 470
brm2
tilat päiväkodille, noin 700
oppilaan peruskoululle,
koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminnalle,
nuorisotoiminnalle ja liikunnalle
Käyttöönotto syksyllä 2017

Hiukkavaaran mtt lähtökohdat
•
•
•
•
•
•
•
•

Haastavana tavoitteena on saavuttaa innovatiivinen, nykyaikainen, arkkitehtuuriltaan ja toiminnoiltaan korkeatasoinen
monitoimitalo
Tiukka raharaami
Haasteellinen aikataulu
Kustannustehokkuus ja aikataulussa pysyminen keskeinen tavoite, mutta rakennuksen elinkaari ja ratkaisujen laatu
huomioida niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheessa
Uusi opetussuunnitelma: ”tajunnan räjäyttävä uudenlainen oppimisympäristö”
Hiukkavaaran kehittäminen ”unelmien talvikaupungiksi”: kestävä pohjoinen talvikaupunki, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään
energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus
Hiukkavaaran aluekeskuksen sydän
Terve talo -kriteerit

Monimutkainen kohde 
Toteutusmuodon valinnassa Liikelaitos Oulun Tilakeskus selvitti eri toteutusmuotojen
soveltuvuutta hankkeeseen yhdessä asiantuntija DI Eero Moilasen (Vison Alliance Partners Oy)
kanssa  Integroitu projektitoimitus
–

perinteiset toteutustavat, kuten kokonaisurakka tai jaettu urakka, eivät olisi
mahdollistaneet tilaajan asettamien tavoitteiden ja hankkeen reunaehtojen saavuttamista

IPT:n keskeiset ideat
•
•

Markkinat esittävät ratkaisuja, eivätkä ”vain” vastauksia tilaajan antamiin tarkkoihin määritelmiin
Tilaaja/käyttäjä ei välttämättä halua tai pysty määrittelemään yksityiskohtaisesti kaikkia (tulevaisuuden) tarpeita / ratkaisuja
hyödynnetään markkinoiden ja käyttäjien laaja-alaista osaamista

•



tavoitteena on hakea innovatiivisia ratkaisuja ja niiden kyvykkäitä toteuttajia
–
–
–

Aikainen integraatio (osaaminen tilaajan ja käyttäjien käyttöön, luottamuksen rakentaminen)
Yhteinen tavoite, sitoutuminen korkeampaan laatutasoon
Yhteinen sopimus ja kaupallinen malli, riskien ja hyötyjen jakaminen sekä yhteinen organisaatio, toimintatavat ja työkalut
osapuolten välillä

–

Uudenlainen työskentelytapa

•

Me toteutamme yhdessä …

•
•
•

Big room (yhdessä tekeminen yhteisessä tilassa)
Projekti- ja johtoryhmän yksimieliset päätökset hankkeen parhaaksi
Arvoa Rahalle
–
–
–

–

Parempi ansainta lisäarvoa tuottavilla innovaatioilla
•

–

raportointi-avointa informaation jakamista
alhaisimpien kustannusten tai nopeamman valmistumisen lisäksi myös muita tekijöitä
jotka tuovat arvoa tilaajalle ja käyttäjille
jatkuvaa parantamista

kannusteen sisältävä kaupallinen malli

Perustana Lean filosofia

Ostetaan
vaikuttavuutta

Yritykset ja
sidosryhmät
hankinnan
suunnitteluun

Arvostettavina tekijöinä ovat vastavuoroinen luottamus, kommunikaatio, sitoutuminen ja yhteistyö

Vaativa ostaja,
halu palvelun
kehittämiseen

Uutta mahdollistava julkinen hankinta
•

toteutusmuodon valinta; IPT projektitoteutus
•

edellytys tavoitteiden toteutumiselle

•
•

markkinavuoropuhelu: infotilaisuus
hankinta: kilpailullinen neuvottelumenettely

•

neuvotteluissa arvioitava kokonaisuus
•
ratkaisuehdotus (50 %)
•
kyvykkyys (25 %): kyvykkyyden arviointi (15%) ja projektisuunnitelman arviointi (10 %).
•
palkkio (25 %)
yhteistyökykyinen suunnittelu- ja toteutustiimi sekä halu jatkuvaan parantamiseen

•
•
•
•
•
•

–

osallistumishakemuksilla ehdokkaat: referenssit, mm Terve talo kriteeristön käyttö

–
–

Kyvykkyyden arviointi suoritettiin työpajatyöskentelyinä, jotka sisälsivät neljä arvioitavaa tehtävää
organisoituminen (3p), päätöksenteko ja ongelmanratkaisukyky (3p), keskinäisen luottamuksen rakentaminen (4p) sekä
itsereflektiokyky (5p)

kaupallinen malli (tavoitekustannus, bonus/sanktio)
palautetilaisuus
kehitysvaihe
toteutusvaihe
jatkettu takuuaika

Hiukkavaaran mtt alustava aikataulu

Eero Moilanen/Vison Oy

Huomioita
Hankintalaki ei estä fiksujen hankintojen tekemistä
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Luovuus julkisissa hankinnoissa vaatii julkisten hankintojen vankan perusosaamisen ja reunaehtojen sisäistämisen lähtökohtana, ei
ongelmana – myös yrityksiltä
tarjouspyynnön ”oikeat” lausekkeet: laki-, substanssi- ja hankintaosaamisen yhdistäminen
hankintamenettelyistä eniten vapauksia hankinnan läpiviemiselle
–
neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely, toimivat ilman IPT- mallia tai sen osana
–
innovaatiokumppanuus (t&k&i, tulevassa hankintalaissa)
hankintamenettelyn vapaus haaste soveltamiselle, koska ohjeistusta on niukalti  tulkinnanvaraisuus
avoimuus, tasapuolisuus, syrjimättömyys, suhteellisuus, kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, taloudellisuus, ympäristönäkökohdat...
toisaalta esim. tuotetestaus avoimen hankintamenettelyn osana tuonut vaikuttavaa tulosta
suunnitteluvaihe, ennakoiva markkinakartoitus, vuoropuhelu – aikajänne hankinnan käynnistymiseen ja voittajan valintaan ja
toteutukseen– sitoo resursseja kaikilta osapuolilta
tilaajan/käyttäjän tarve joskus vaikea hahmottaa
yritysten kyky vastata tarpeeseen, ei tarkkoihin teknisiin määrittelyihin tai ”hyllyratkaisujen” sitkeään tarjoamiseen, luonnollinen halu
nopeasti kaupan tekoon
poliittinen mielenkiinto, päätöksenteko
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Huomioita
Kuivaketju voidaan huomioida useassa kohdassa hankintaprosessia
Tilaaja hyödyntää kuivaketjuajattelua tai kuivaketjun riskikohtia:
•
•

tavoitteiden kuvaukset (tapauskertomus, ongelmat, tarve), pakolliset vaatimukset, referenssit, painoarvot, ratkaisuehdotukset, kannusteet
(bonus/sanktio), innovatiiviset ratkaisut, valvonta, aito todentaminen, takuuaika
tarjouspyynnössä ja sopimusehdoissa
•
ehdottomiin vaatimuksiin: riskikohdat todennettavissa ja valvottavissa, esim. kosteudenhallintasuunnitelma ja sen toteutus,
konkreettinen todentaminen ja dokumentointi
•
lupaukset, bonus/sanktiomallit sopimukseen

•

yhteistyökyvykkyys; aineeton osaaminen ja kyvykkäämpien resurssien valinta?

•

Tiedon ja osaamisen jakaminen: oppien soveltaminen
–
monimuotoisessa kontekstissa oikotietä ei ole; kriteerien soveltaminen kaavamaisesti ei takaa samaa vaikuttavuutta joka
tilanteessa
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Linkit
•

•
•
•
•

http://www.tekes.fi/nyt/blogit-2015/hallitusohjelman-piilotettu-kultamuna--innovatiivisetjulkisethankinnat/?utm_campaign=552cc78d73a6a30c6400aad4&utm_content=55f6968dd4dbac7
a7b0004ab&utm_medium=twitter&utm_source=smarpshare
http://sorsafoundation.fi/fi/innovatiiviset-julkiset-hankinnat-miten-kurotaan-umpeenpuolet-suomen-kestavyysvajeesta-2/
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2015/huippuostajat-uutiset/kesakuun-huippuostaja-oulunkaupungin-seija-rantala/
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/huippuostajat-uutiset/lokakuun-huippuostaja-oulunkaupungin-jaana-kokko/
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2014/huippuostajat-uutiset/lokakuun-huipputoimittajaanvia-securi-avaa-ovet-mobiilisti-ja-turvallisesti/
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Kiitos!
Anna-Maria Levy
kehittämispäällikkö vt
konsernipalvelut/strateginen hankintatoimi
Kaupungintalo, Kirkkokatu 2a, 3.krs, huone 316
p. 044 703 1889
anna-maria.levy@ouka.fi

