
Tekniset hankintavaatimukset ‒ hankintalain kielellä tekniset eritelmät ‒ ovat hankinnan
onnistumisen avain. Kyvykäskään toimittaja ei pysty paikkaamaan hankintavaatimuksissa
olevia aukkoja tai virheitä, etenkään tilanteessa jossa hankintasäännöstö pyrkii nimenomaisesti
kieltämään hankintapäätöksen jälkeiset tuotemäärittelyjen täydentämiset.

IntoWorksin määrittelydokumenttien IDRIC™ arviointipalvelua käyttämällä tarkastat hankinnan
tekniset vaatimukset ennen hankintavaatimusten julkistamista ja tilanteen jäädyttämistä.
Palvelutuote on skaalattu kolmelle eri tasolle, siten että jokaiselle hankintaorganisaatiolle
löytyy kustannustehokas ja nopea työkalu tarpeen mukaan.
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Teknisten hankintavaatimusten
tarkastuksella varmistat että
hankittava tuote vastaa odotuksiasi
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Hankintariskien hallinta on
suoraviivaista, mutta työlästä
Hankintariskit paikantuvat kahden juurisyyn alle:
joko hankitaan väärää tuotetta, tai tuotteen
toimittajalla ei ole kykyä tai halua toimittaa tuotetta
esimerkiksi halutulla laatutasolla. Toimittajan
valinta on tarkasti säädeltyä hankintasäädöksissä,
ja tyypillisesti toimittajien kyvykkyyteen liittyvään
hankintariskiin kiinnitetään runsaasti huomiota.
Motivaatio varmistetaan puolestaan sopimus-
tekniikalla.

Vähemmälle huomiolle hankinnoissa jää tyypillisesti
teknisten hankintavaatimusten laatu. Tekniset
hankintavaatimukset ovat kuitenkin avainasemassa
lopputuloksen käyttökelpoisuuteen: Sitä saa mitä
tilaa, ja jos tilaa huonon määrittelyn takia käyttöön
huonosti sopivan tuotteen, on virhe selkeästi tilaajan
vastuulla. Internetin hakukoneilla löytää valtavan
määrän tarinoita esimerkiksi huonosti määriteltyjen
tietojärjestelmähankintojen lopputuloksista.

IntoWorks katselmoi tekniset
hankintavaatimukset
Hankinnan valmisteluun käytettävät resurssit ovat
tyypillisesti rajatut ja aikataulu tiukka. IntoWorks
tarjoaa teknisten hankintavaatimusten katselmointia
palvelutyönä. Palvelu on porrastettu kolmelle tasolle
siten että jokaiselle hankintaorganisaatiolle löytyy
oikea katselmointitapa optimaalisella hinnan ja
katselmoinnin syvyyden suhteella:

IntoWorks on
vaatimustenmäärittelyn ja -
hallinnan asiantuntija
Teknisten hankintavaatimusten katselmoinnin
lisäksi suoritamme konsultointipalveluna
vaatimusten määrittelyä, määrittelyn fasilitointia
ja vaatimustenhallinnan prosessien kehittämistä.
Olemme hankkineet kokemuksemme turvallisuus-
kriittisillä aloilla, ja valitsemme tilanteeseen
nähden tarkoituksenmukaisimmat menetelmät
kuhunkin tapaukseen sopivasti.Taso 1 Kiinteähintainen, nopeasti tehtävä

perusarvio teknisistä hankinta-
vaatimuksista

Taso 2 Normaalina konsulttityönä tehtävä
kattava arvio teknisistä hankinta-
vaatimuksista

Taso 3 Vaatimusten kattava arviointi ja riippu-
maton validointi (kelpuutus) käyttötarkoi-
tuksiinsa käyttäjäryhmien haastattelujen
ja käyttötapausanalyysien pohjalta

Lisätietoja:
Mika Koskela puh. +358 40 2164 132
Pertti Kauppila puh. +358 50 3255 338
etunimi.sukunimi@intoworks.fi

Esimerkki arviointiraportin alusta


