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1 JOHDANTO 

 

Väestön ikääntyessä palvelujen merkitys yhteiskunnassamme korostuu. Varsinkin 

terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve kasvaa, kun suuret ikäluokat eli sodan jälkeisinä 

vuosina syntyneet saavuttavat eläkeiän lähivuosina. Tämä tarpeen kasvu näkyy kuntien 

sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksissa jo nyt. Vuonna 2006 sosiaali- ja 

terveystoimen osuus kuntien käyttökustannuksista oli 53,2 % (kasvua edellisvuoteen 

nähden 4,9 %) ja palveluiden ostoihin tästä summasta meni 49,3 % (Tilastokeskus 

2007).  

 

Vanhusten palvelut ovat kuntien suurimpia menoeriä, jolloin huomion voisi olettaa 

kiinnittyvän laadun sijasta hintaan palveluja ostettaessa. Kun kuitenkin on kysymys 

palveluista, voitaisiin todeta, että halpa hinta ja hyvä laatu eivät kulje käsi kädessä. 

Tässä tutkielmassa onkin tarkoitus selvittää, minkälainen rooli laadulla on osana 

palvelunhankintaprosessia julkisissa hankinnoissa. 

 

1.1 Tutkielman tavoite ja tutkimusongelmat 

 

Tutkielman tavoitteena on tutkia julkisten palveluhankintojen hankintaprosessia ja sen 

eri osa-alueita. Lisäksi tarkoituksena on tutkia hankittavan palvelun laatua tärkeänä 

osana hankintaprosessia sekä sitä, miten palvelun laatua voidaan mitata. 

 

Päätutkimusongelmana on selvittää: 

Kuinka paljon hankittavan palvelun laatu on esillä palvelunhankintaprosessissa? 

 

Osaongelmina on selvittää: 

Miten julkisten hankintojen palvelunhankintaprosessi etenee?  

Kuinka palvelun laatua voidaan mitata?  
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Päätutkimusongelmaan haetaan vastausta empiriaosiossa, jossa tutkitaan Helsingin 

sosiaaliviraston vanhusten palvelujen hankintaprosessia. Osaongelmiin keskitytään 

enemmän tutkielman teoriaosiossa. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään empiriaosiossa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Tällaiselle tutkimukselle ominaisia piirteitä ovat muun muassa todellisen elämän 

kuvaaminen, ihmisen suosiminen tiedon keruussa, haastattelun käyttö aineiston 

hankinnassa sekä kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta. (Hirsjärvi et al. 2004, 155) 

 

Tutkielman empiriaosio toteutetaan case-tutkimuksena, jossa tutkittavaksi alueeksi on 

valittu vanhusten palvelut. Helsingin sosiaalivirastosta haastatellaan kahta henkilöä ja 

haastattelut suoritetaan peräkkäin sovittuna päivänä Helsingin sosiaaliviraston tiloissa. 

 

1.3 Määritelmät 

 

Hankintaprosessin voisi lyhyesti määritellä seuraavalla tavalla: Hankinnan prosessina 

tulisi sisältää oikeat välineet, materiaalit, toimitukset ja palvelut oikealla laadulla, 

määrällä ja hinnalla sekä oikeasta lähteestä (Aljian 1984, 3). 

 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan valtion, kuntien ja kuntaliittojen viranomaisten sekä 

muiden laissa määriteltyjen hankintayksikköjen suorittamia hankintoja. Tällaisia 

hankintoja ovat tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen ja niihin 

rinnastettavat toiminnot sekä urakalla teettäminen. (Aalto-Setälä et al. 2001, 423) 

 

 Palvelu on monimutkainen käsite, eikä sitä voida määrittää yksiselitteisesti. Grönroosin 

(1990, 50) mukaan palveluille voidaan kuitenkin löytää neljä peruspiirrettä, joiden 

mukaan  

• palvelut ovat aineettomia 
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• palvelut eivät ole asioita vaan tekoja tai tekojen sarjoja  

• palvelut tuotetaan ja kulutetaan jokseenkin samanaikaisesti 

• asiakas vaikuttaa palvelun tuotantoprosessiin ainakin jonkin verran. 

 

Laadulle löytyy monia eri määritelmiä. Van Weele (2002, 191) määrittelee laatua näin: 

Laatu on tuotteen tai palvelun niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka vaikuttavat sen 

kykyyn tyydyttää tietty tarve. 

 

Asiakkaana pidetään tässä tutkielmassa lopullista palvelun käyttäjää, esimerkiksi 

palvelutalossa asuvaa vanhusta. 

 

Sanalla vanhus tarkoitetaan tässä tutkimuksessa henkilöä, joka käyttää vanhuksille 

suunnattuja palveluita. Esitettävissä tilastoissa vanhukseksi määritellään 65- ja yli 65-

vuotiaat henkilöt.  

 

1.4 Tutkielman rakenne ja rajaukset 

 

Tutkielman rakennetta on esitetty kuviossa 1.  

 

1. JOHDANTO

2. HANKINTA-
PROSESSI

3. PALVELUN 
LAATU

4. CASE HELSINGIN 
SOSIAALIVIRASTO
Palvelun laatu osana 
hankintaprosessia

5. JOHTO-
PÄÄTÖKSET

TEORIA

EMPIRIA

 

KUVIO 1. Tutkielman rakenne 
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Johdantokappaleessa kerrotaan tutkielman yleisistä piirteistä, jonka jälkeen siirrytään 

tutkielman teoriaosioon kappaleisiin kaksi ja kolme. Kappaleessa kaksi käsitellään 

hankintaprosessia, joka on jaoteltu neljään osa-alueeseen. Hankintaprosessi käydään 

läpi vain pääpiirteittäin, sillä se on erittäin laaja, eikä olisi tarkoituksenmukaista lähteä 

käymään sitä yksityiskohtaisesti läpi. Tutkielmassa ei myöskään käsitellä EU-

hankintojen teoriaa, sillä ne eivät kuulu tutkielman aihepiiriin. Kolmannessa kappaleessa 

käsitellään yleisiä palvelun laadun määritelmiä, laatua vanhusten palveluissa sekä 

esitellään vanhusten palveluiden laatua määrittävä mittaristo. 

 

Empiriaosiossa käsitellään teoriaosion pohjalta Helsingin sosiaaliviraston 

palvelunhankintaprosessin kulkua ja laadun merkitystä prosessissa. Case-osiossa 

sosiaaliviraston palveluista tutkittavaksi on valittu vanhusten palvelut, sillä aihe on 

erittäin ajankohtainen Suomessa.  
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2 HANKINTAPROSESSI  

 

Hankintaprosessi käsitteenä on erittäin laaja ja sen muoto vaihtelee paljon eri 

kirjailijoiden välillä. Tässä kappaleessa käydään läpi hankintaprosessi pääpiirteittäin ja 

huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, miten prosessi etenee julkisissa hankinnoissa. 

Kappale jakautuu kuvion 2 mukaisesti neljään osaan. 

 

HANKINTAPROSESSI

4.Hankinnan 
seuranta ja 
johtaminen

3.Toimittajan 
valinta

2.Tarjouspyyntö

1.Tarpeen 
havaitseminen

 

KUVIO 2. Hankintaprosessin rakenne 

 

Hankinnan onnistuminen edellyttää, että kaikki hankintaprosessin vaiheet toteutetaan 

huolella ja ajan kanssa. Kiire varsinkin prosessin alkuvaiheessa johtaa usein ongelmiin 

tarjousten vertailussa ja päätöksen tekemisessä. (Kuntaliitto 2007, 26) 

 

2.1 Tarpeen havaitseminen 

 

Hankintaprosessin alussa havaitaan tarve uudelle hankinnalle. Tarve voi syntyä 

esimerkiksi, kun sopimus jonkun toimittajan kanssa päättyy tai siirrytään uusille 

markkinoille (Monczka et al. 2005, 210). Tarpeen havaitsemiseen kuuluvia osa-alueita 

ovat hankinnan valmistelu, hankintamenettelyn valinta sekä hankinnasta ilmoittaminen. 

Ensin käydään kuitenkin läpi hankintasuunnitelman käsitettä. 



 

 

9 

2.1.1 Hankintasuunnitelma 

 

Hankintasuunnitelma voi olla hankintayksiköstä riippuen hyvinkin yksityiskohtainen tai 

varsin yleisellä tasolla. Yksi suunnitelman tärkeä tarkoitus on varata budjettiin riittävät 

varat sekä toteuttamiseen vaadittavat resurssit. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 71) 

Hankintojen suunnittelu onkin osa tulosyksikön toiminnan ja talouden suunnittelua ja sen 

laajuudessa ja yksityiskohtaisuudessa on otettava huomioon hankintojen merkittävyys 

ydintoiminnalle sekä hankintabudjetin osuus toiminnan menoissa (Hytönen & Lehtomäki 

2007, 27).  

 

Hankintasuunnitelmaa aletaan toteuttaa varainhoitovuoden kuluessa suunnitelmassa 

ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tavallisin tapa on käyttää hankintaehdotuslomaketta, 

jonka laatii varsinaisen hankinnan kohteen käyttäjä tai tekninen henkilö. Tällaisella 

lomakkeella kuvataan tarve mahdollisimman tarkasti ja määritellään mahdollisia 

vaihtoehtoja hankinnan toteuttamiseksi. Kun ajatellaan yksittäistä hankintaa, 

suunnitelmallisuuden toteuttaminen alkaa siis selvittämällä, onko ehdotuksen mukainen 

hankinta hankintasuunnitelmassa, jolloin se pääsääntöisesti on myös 

budjettisuunnitelmassa. Jos kyseessä on suunnitelman ulkopuolinen hankinta, tulee 

hankintayksikön ensi kädessä varmistua hankinnan rahoituksesta. Varoihin liittyvän 

tarkastuksen jälkeen kartoitetaan hankintaan liittyviä prosessuaalisia vaihtoehtoja ja 

toimenpiteitä sekä laaditaan hankinnalle oma yksilöllinen aikataulu ja suunnitelma. 

(Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 71-72) 

 

2.1.2 Hankinnan valmistelu 

 

Hankinnan valmistelulla tarkoitetaan toimeenpanovaihetta, jossa hankintaprosessi 

aloitetaan. Jotta käytettävillä määrärahoilla saadaan parhaat mahdolliset tulokset, on 

hankinta valmisteltava huolellisesti. Tällöin voidaan olla varmoja myös hankinnan 

muustakin asianmukaisesta läpiviemisestä jo etukäteen. Hankintaa aloitettaessa ja 

hankittavaa kohdetta määriteltäessä on huomioitava erinäisiä asioita. Hankinnan on 
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perustuttava tarpeeseen ja syyn on oltava perusteltavissa. Myös hankintavaltuus on 

olemassa tai annettu ja hankintaan on varattu riittävä määräraha. Tuotteiden 

määrittelyssä on otettava huomioon julkishallinnon standardointivaatimus ja yleisesti on 

pyrittävä siihen, että hankitaan yleisesti käytössä olevia ja tarpeeseen nähden 

tarkoituksenmukaista laatua ja mallia olevia tuotteita. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 38) 

 

Hankinnan valmisteluun kuuluu myös kilpailutettavan kokonaisuuden sekä hankinnan 

kohteen alustava määrittely. Kilpailutettavan kokonaisuuden määrittelyssä on 

kiinnitettävä huomiota siihen, että kilpailutuksen kohteena olevat palvelut, tavarat tai 

urakkakokonaisuus muodostavat kokonaisuuden, joka kuuluu kyseisillä markkinoilla 

toimivien tarjoajien normaaliin tuotevalikoimaan. Kokonaisuus ei saa olla liian pieni, sillä 

tällöin kilpailutuksesta aiheutuu vain vaivaa kaikille osapuolille. Kokonaisuus ei saa 

myöskään olla liian laaja, jolloin vain suurimmilla tarjoajilla on mahdollisuus osallistua 

tarjouskilpailuun. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 39) 

 

Hankinnan kohteen alustavassa määrittelyssä selvitetään, mitkä palvelu- ja/tai 

tavaranimikkeet kuuluvat hankintakokonaisuuteen. Palvelutehtävän osalta on 

määritettävä seuraavia ominaisuuksia: 

• karkea sisältö ja haluttu tulos 

• erilaiset tavat tuottaa palvelua 

• palveluun tarvittavat resurssit (henkilöstö, aika, osaaminen) 

• alustava arvio palvelun kustannuksista. 

Tällaisen alustavan määrittelyn tarkoituksena on määrittää hankinnan käynnistymisen 

edellytyksiä sekä muodostaa mahdollisimman todenmukainen käsitys siitä, mitä ollaan 

hankkimassa. Se, kuinka yksityiskohtainen ja tarkka määrittelytyö tehdään jo hankinnan 

valmisteluvaiheessa ennen varsinaisen tarjouspyynnön laatimista, riippuu kyseessä 

olevan hankinnan koosta ja monimutkaisuudesta. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 39) 

 

Hankinnan valmisteluun liittyviä muita seikkoja on lueteltu alla: 

• hankinnan organisointi 

• hankinnan tarkoitus ja tavoitteet 
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• hankinnan riskien kartoitus 

• edellisen hankinnan toteutus 

• kilpailutus- ja sopimuskausi 

• hankinnan rahoitus, ajoitus ja muuta seikat 

• innovatiivisuuden huomioiminen1 

• alustavan määrittelyn hyväksyminen. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 39-41) 

 

2.1.3 Hankintamenettelyn valinta 

 

Julkinen hankinta on aina toteutettava noudattamalla jotakin määrämuotoisista 

menettelyistä, jotka ovat lain mukaisia (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 85). Käytettävä 

menettely riippuu muun muassa hankinnan arvosta, kohteesta, luonteesta, 

monimutkaisuudesta ja valintaperusteesta (Hytönen & Lehtomäki 2007, 39-41). 

Käytetyimmät menettelyt ovat avoin ja rajoitettu menettely ja niitä käydään läpi tässä 

kappaleessa.  

 

Avoin menettely on hankintamenettely, jota voidaan aina käyttää julkisissa hankinnoissa 

ja johon voivat osallistua kaikki halukkaat tarjoajat (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 86). 

Avoimen menettelyn kulkua on kuvattu kuviossa 3.  

 

Hankinta-
ilmoitus

Hankinta-
sopimuk-
sen 

tekeminen

Päätök-
sen 

tiedoksi-
anto

Tarjous-
pyynnön 
lähettämi-
nen

Tarjousten 
vastaan-
ottaminen

Tarjousten 
vertailu ja 
valinta-
päätös 
peruste-
luineen

Tarjoajien 
soveltuvuuden 
arviointi ja 
tarjousten 

tarjouspyynnön- 
mukaisuuden 
arviointi

 

KUVIO 3. Avoimen menettelyn prosessikaavio (mukautettu, Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 87) 

 

                                                 

1
 Hankinnan kohteen määrittely on syytä tehdä riittävän väljäksi, jotta yrityksille annetaan mahdollisimman 

paljon liikkumavaraa suorituskyky- tai toiminnallisten vaatimusten suhteen. Lisäksi on mahdollistettava 

neuvottelujen käyminen hankinnan ehdoista ja ratkaisuvaihtoehdoista. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 41) 
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Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö käynnistää hankinnan julkaisemalla 

hankintailmoituksen sekä mahdollisesti lähettää tarjouspyyntöjä suoraan sellaisille 

tarjoajille, joilta halutaan tarjous. Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä on 

hankintailmoitus kuitenkin pitänyt lähettää julkaistavaksi virallisessa ilmoituskanavassa 

ja tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan on pitänyt alkaa kulua. Kun ilmoitus on 

julkaistu, kaikilla tarjoajilla on oikeus saada tarjouspyyntöasiakirjat ja tehdä tarjous. 

(Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 86) Kaikkien tarjoajien on siis saatava sama 

informaatio hankkeesta, jotta tasapuolisuus toteutuisi ja lopullinen toimittaja on valittava 

tarjouksen jättäneiden joukosta (Hytönen & Lehtomäki 2007, 48). 

 

Niin kuin avointa menettelyä, myös rajoitettua menettelyä voidaan käyttää aina. Sillä 

tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö voi rajoittaa osallistuvien 

tarjoajien määrää. Rajoitettu menettely on erityisen käyttökelpoinen tilanteissa, joissa 

avoin menettely saattaisi tuottaa erittäin suuren määrän tarjouksia ja siten korkeat 

hallinnolliset kustannukset tarjousten vertailuista. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 89) 

Rajoitetun menettelyn kulkua on kuvattu kuviossa 4. 

 

Hankinta-
ilmoitus

Osallistu-
mis-

hakemuk-
set

Tarjoajien 
soveltuvuuden 
tarkastus ja 

tarjoajien valinta, 
tarjouspyynnön 
lähettäminen

Päätök-
sen 

tiedoksi-
anto

Tarjousten 
vertailu ja 
valinta-
päätös 
peruste-
luineen

Tarjousten 
tarjous-
pyynnön-
mukaisuu-
den 

tarkistus 

Tarjousten 
vastaan-
ottaminen

Hankinta-
sopimuk-
sen 

tekeminen

 

 

Rajoitetussa menettelyssä hankintailmoituksella haetaan kiinnostuneita ehdokkaita ja 

pyydetään näitä ilmoittamaan halukkuutensa osallistua tarjouskilpailuun. 

Osallistumishakemuksen jättäneiden tarjoajien joukosta hankintayksikkö valitsee ne 

tarjoajat, joille tarjouspyyntö lähetetään ja jotka voivat tehdä tarjouksen. Kaikki 

kiinnostuksensa ilmaisseet eivät siis välttämättä saa osallistua tarjouskilpailuun. 

Perusteet, joiden mukaan tarjoajat valitaan tarjouskilpailuun, on esitettävä 

hankintailmoituksessa. Rajoitetussa menettelyssä tarjouksia tulee pyytää vähintään 

KUVIO 4. Rajoitetun menettelyn prosessikaavio (mukautettu, Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 9) 
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viideltä osallistumishakemuksen jättäneeltä tarjoajalta, paitsi jos soveltuvia ehdokkaita 

on vähemmän. Lopullinen toimittaja valitaan tarjouksen lähettäneiden joukosta. 

(Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 89-90) 

 

Avoimen ja rajoitetun menettelyn lisäksi muita menettelytapoja ovat: 

• puitejärjestely 

• neuvottelumenettely 

• kilpailullinen neuvottelumenettely 

• suorahankinta 

• suunnitteluhankinnat. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 92-117) 

 

2.1.4 Hankinnasta ilmoittaminen 

 

Hankintailmoituksen tarkoituksena on avoimesti tiedottaa tarjouskilpailusta, varmistaa 

todellisen kilpailun toteutuminen sekä antaa kaikille yrityksille mahdollisuus osallistua 

julkisen sektorin tarjouskilpailuihin. Hankintailmoituksen tekeminen on uuden 

hankintalain mukaan pakollista kansallisissa hankinnoissa1 lukuun ottamatta 

hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jääviä hankintoja. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 

57) Ilmoitus on siis laadittava kaikista kansallisten kynnysarvojen ylittävistä 

hankinnoista. Tavara- ja palveluhankinnoille, suunnittelukilpailuille ja palveluja koskeville 

käyttöoikeussopimuksille tämä kynnysarvo on 15 000 euroa, sosiaali- ja 

terveyspalveluhankinnoille 50 000 euroa ja rakennus- ja käyttöoikeusurakoille 100 000 

euroa. (Kuusniemi & Takala 2007, 147) 

 

Hankintailmoituksen on oltava nähtävillä kohtuullisen ajan ja tarjousajan on oltava 

riittävä hankinnan kokoon nähden. Mitään säädettyjä määräaikoja ei kansallisissa 

hankinnoissa kuitenkaan ole. Hankintailmoitus tehdään pääsääntöisesti suomeksi tai 

                                                 

1
 Kansallisilla hankinnoilla tarkoitetaan EU-kynnysarvon alittavia, mutta kansallisen kynnysarvon ylittäviä 

tavara- ja palveluhankintoja, rakennus- ja käyttöoikeusurakoita sekä suunnittelukilpailuja. (Kuusniemi-

Laine & Takala 2007, 6) 
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ruotsiksi, myös englantia voidaan käyttää. Tarjouksentekokieli ilmoitetaan joko 

hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 58- 60) 

 

Hankintailmoituksen sisältöä ohjaa sähköinen lomakepohja, joka on pyritty laatimaan 

mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Ilmoitus täytetään lomakkeiston ohjeistuksen 

sekä valitun menettelyn mukaan. Itse ilmoittaminen tapahtuu HILMA-

tiedonvaihtokanavan1 kautta. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 147-148) 

Hankintailmoitus voidaan myös julkaista hankintayksikön internet-sivuilla sekä sanoma- 

ja aikakauslehdessä sen jälkeen, kun ilmoitus on julkaistu HILMAssa (Hytönen & 

Lehtomäki 2007, 62).  

 

Hankintailmoituksen vähimmäissisältö ja menettelyt kansallisissa hankinnoissa on 

määritelty valtioneuvoston asetuksessa. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava 

seuraavat tiedot: 

• Hankintayksikön virallinen nimi ja yhteystiedot 

• Hankintayksikön luonne 

• Hankinnalle annettu nimi 

• Hankinnan hintahaarukka tai arvioitu arvo ilman alv:a tai tieto, ylittyykö 

kansallinen kynnysarvo 

• Hankintalaji 

• Tarjouksen valintaperuste: hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus2. Lisäksi on  

ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä vertailuperusteet tai niiden painotus tai tieto 

niiden ilmoittamisesta tarjouspyyntöasiakirjassa 

• Määräaika, johon mennessä tarjoukset/osallistumishakemukset on viimeistään 

toimitettava hankintayksikölle 

• Yhteisen hankintasanaston käyttäminen hankinnan sisällön määrittelyssä 

                                                 

1 HILMA = kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt 

ilmoittavat julkisista hankinnoistaan (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2007) 
2 Kokonaistaloudellisella edullisuudella tarkoitetaan, että hankintapäätöksen teossa tulee hinnan lisäksi 

huomioida myös muita seikkoja (esimerkiksi laatu, käyttökustannukset, toimitusaika), jotka tulee määritellä 

riittävän yksityiskohtaisesti (Hytönen & Lehtomäki 2007, 211). 
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• Hyväksytäänkö osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset 

• Jos tarjoajien soveltuvuuden arvioimiseksi käytetään vähimmäisvaatimuksia, 

tulee tästä ja pyydettävistä todistuksista ja selvityksistä ilmoittaa 

• Jos hankintamenettelynä on muu kuin avoin menettely, on ilmoitettava tullaanko 

tarjoajien määrää rajoittamaan ja valinnassa käytettävät valintaperusteet. 

(Hytönen & Lehtomäki 2007, 62) 

 

Hankintailmoitus on laadittava huolellisesti, sillä se on sovellusjärjestyksessä 

ensisijainen suhteessa tarjouspyyntöön. Tarjouspyynnöllä ei siis voi muuttaa 

hankintailmoitusta. Jos muutoksia tulee, ne pitää pienten yksityiskohtien osalta korjata 

ilmoittamalla muutokset alkuperäiseen ilmoitukseen ja merkittäviä muutoksia 

ilmaantuessa on hankintailmoitus tehtävä kokonaan uudestaan. (Kuusniemi-Laine & 

Takala 2007, 126) 

 

2.2 Tarjouspyyntö 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tarjouspyyntöä eli tarjouspyynnön laatimista sekä 

tarjouspyynnön lähettämistä. 

2.2.1 Tarjouspyynnön laatiminen 

 

Hankintaprosessin tärkein vaihe on tarjouspyynnön laatiminen, joten siihen kannattaa 

käyttää riittävästi aikaa. Tarjouspyynnössä ostaja määrittelee haluamansa palvelun, 

tuotteen tai urakan sisällön, kaikki siihen liittyvät vaatimukset ja ehdot, joilla on 

merkitystä tarjouksen tekemisessä ja hinnoittelussa sekä perusteet hankinnan valintaan 

ja vertailuun. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 63) 

 

On muistettava, että jos hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön välillä on ristiriita, 

hankintailmoitus saa etusijan. Siksi tarjouspyynnössä on viitattava hankintailmoitukseen. 

Vaikka hankinta olisi jo tarkasti määritelty hankintailmoituksessa, asiat on kuitenkin 

parasta toistaa vielä tarjouspyynnössä, jotta ehdot eivät jää tarjoajilta huomioon 



 

 

16 

ottamatta tarjouksissa. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan siis asiat, joita on jo käsitelty 

kohdassa 2.1.4. Niiden lisäksi on ilmoitettava vielä seuraavat asiat: 

• Yksityiskohtaisesti määriteltyinä hankinnan kohde, siihen liittyvät toiminnalliset 

ominaisuudet ja laatuvaatimukset 

• Tiedot hankittavista määristä ja yksiköistä tai puitesopimuksen osalta esim. arvio 

edellisen kauden volyymeista 

• Määräajan lisäksi mielellään kellonaika, johon mennessä tarjoukset toimitettava 

• Osoite, johon tarjoukset toimitettava 

• Tarjousten voimassaoloaika. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 64) 

 

Tarjouspyynnön rakennetta ei ole laissa määritelty, mutta siitä tulisi tehdä 

mahdollisimman selkeä siten, että siitä ilmenevät vähintään soveltuvuusvaatimukset 

koskien tarjoajaa, tarjouspyynnön kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset,  

tarjousten valinta- ja vertailuperusteet sekä tärkeimmät sopimusehdot. (Kuusniemi-Laine 

& Takala 2007, 163) 

 

Tarjouspyynnön on oltava niin selkeä, että se tuottaa vertailukelpoisia tarjouksia 

hankintayksikön arvioitavaksi. Tarjouspyynnön ollessa epäselvä myös tarjoukset ovat 

väistämättä erilaisia keskenään, jolloin niiden vertailu on mahdotonta. Kansallisen 

hankinnan tarjouspyyntö tulee tehdä kirjallisesti, mutta suullinen tarjouspyyntö olisi 

poikkeuksellisesti mahdollinen esimerkiksi kiireellisessä hankinnassa. (Kuusniemi-Laine 

& Takala 2007, 161) 

2.2.2 Tarjouspyynnön lähettäminen 

 

Ehdokkaiden joukosta valitaan ne, jotka hankintayksikkö hyväksyy tarjoajiksi. Näille 

tarjoajille lähetetään tarjouspyyntö. Kohdassa 2.1.3. on määritelty, kenelle tarjouspyyntö 

lähetetään käytettäessä avointa tai rajoitettua menettelyä. Tarjoajat, jotka eivät täytä 

tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa mainittuja vähimmäisvaatimuksia, on 

suljettava pois tarjouskilpailusta. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 84) 
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2.3 Toimittajan valinta 

 

Tässä kappaleessa käsitellään ensin tarjousten vastaanottamista ja käsittelyä. Tämän 

jälkeen käydään läpi hankintapäätöksen tekemistä, hankintapäätöksestä ilmoittamista 

sekä hankintasopimuksen tekemistä.  

 

On huomattava, että kaikkia tehtyjä tarjouksia ja niitä jättäneitä tarjoajia on kohdeltava 

tasapuolisesti ja luottamuksellisesti ja että tarjoukset tulisi käsitellä niin hyvissä ajoin, 

että hyväksyvä vastaus voidaan toimittaa tarjoajille tarjouksen voimassaoloaikana 

(Hytönen & Lehtomäki 2007, 86) 

 

2.3.1 Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 

 

Avaustilaisuuteen saakka kirjalliset tarjoukset on säilytettävä avaamattomina lukitussa 

paikassa. Tarjouksen saapumisaika ja vastaanottajan nimi on kirjattava kuoreen. Jos 

tarjous saapuu muulla tavalla kuin postin välityksellä, on se säilytettävä siten, etteivät 

siinä olevat tiedot joudu asiaan kuulumattomille henkilöille. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 

86) 

 

Tarjousajan päätyttyä suljetut kirjalliset tarjoukset avataan tilaisuudessa, joka ei yleensä 

ole julkinen. Ainoastaan ne tarjoukset, jotka ovat saapuneet tarjouspyynnössä 

ilmoitettuun määräaikaan mennessä, voidaan hyväksyä. Myöhästyneet tarjoukset 

palautetaan avaamattomina asianomaiselle yritykselle. Läsnäolijat allekirjoittavat 

tilaisuudesta laadittavan avauspöytäkirjan. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 195) 

2.3.2 Tarjousten käsittely 

 

Hankintayksikön on tarkastettava tarjoajien soveltuvuus ja todettava, vastaavatko 

annetut tiedot sitä, mitä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on vaadittu. 

Avoimessa menettelyssä soveltuvuus tarkastetaan tarjousten perusteella ja muissa 
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menettelyissä osallistumishakemusten perusteella. (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 

195) 

 

Vain ne tarjoukset, jotka ovat soveltuvia, voivat edetä tarjousten tarkastusvaiheeseen. 

Hankintayksikkö tarkastaa tarjoukset noudattaen hankintailmoituksessa ja 

tarjouspyynnössä ilmoitettua. Tarkastusvaihe tulisi valmistella jo ennen tarjousten 

vastaanottamista, itse asiassa tarkastusmenetelmä ja siinä läpi käytävät asiat pitäisi olla 

selvillä jo tarjouspyynnön lähettämishetkellä. Tällöin vaatimukset on esitetty selvästi 

tarjouspyynnössä, jolloin hankintayksikön tarkastustehtävä helpottuu. (Kuusniemi-Laine 

& Takala 2007, 196-197) 

 

Helpoin tapa tarkastuksen toteuttamiseen on laatia lomakemalli, jossa hankintayksikkö 

listaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esittämänsä vaatimukset ja tarjouksen 

jättäneet yritykset sekä merkitsee taulukkoon annetun vastauksen, todistuksen, 

selvityksen tai muun asiakirjan hyväksyttävyyden. Jos tarjous täyttää kaikki vaatimukset, 

se otetaan mukaan prosessin seuraavaan vaiheeseen eli tarjousten vertailuun. 

(Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 197) 

 

Tarjousten vertailuperusteina voidaan käyttää ainoastaan hankintailmoituksessa ja 

tarjouspyynnössä ilmoittettuja perusteita. Jos valintaperusteena on ollut halvin hinta, 

hintavertailu suoritetaan kaikkien vaatimukset täyttävien tarjousten kesken. Jos 

valintaperusteena on taas kokonaistaloudellinen edullisuus, suoritetaan vertailu ottaen 

huomioon kaikki kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet. (Hytönen & 

Lehtomäki 2007, 88) 

 

Kun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jokainen tarjous käsitellään 

erikseen kunkin vertailuperusteen osalta, minkä jälkeen tarjouksia verrataan keskenään. 

Jos vertailussa käytetään painoarvoja ja pisteytystä, tulee kunkin tarjouksen saaman 

pisteen antaminen perustella erikseen jokaisen vertailuperusteen osalta 

vertailumuistioon. Kunkin tarjouksen saamat pisteet lasketaan tämän jälkeen yhteen ja 

eniten pisteitä saanut voittaa vertailun. Muita laskentamalleja on esimerkiksi 
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arviointiryhmän yhteisen keskustelun pohjalta kullekin tarjoukselle annetut pisteet. 

(Hytönen & Lehtomäki 2007, 89) 

 

Tarjousten vertailuperusteita on noudatettava sellaisenaan, ilmoitettuja perusteita ei siis 

saa vertailussa lisätä tai laajentaa ja tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperustetta 

käyttäen. Vertailuperusteiden muuttaminen vertailutilanteessa tekee menettelystä 

hankintalain vastaisen. (Kuusniemi-Laine ja & Takala 2007, 208-210) 

 

2.3.3 Hankintapäätöksen tekeminen 

 

Hankinnasta on laadittava kirjallinen esitys hankintapäätökseksi, jotta hankinta voitaisiin 

toteuttaa ja hankintasopimus tehdä. Hankintapäätös tulee vielä esitellä hyväksyttäväksi 

henkilölle, jolla on asissa päätösvalta. Tällä henkilöllä on myös vastuu 

hankintapäätöksestä. Hankintapäätökseen on merkittävä seuraavat tiedot: 

• Valittu toimittaja 

• Hankinnan kohde ja määrä 

• Hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman alv:a 

• Valittu hankintamenettely ja sen perustelut, lisäksi selvitys siitä, miten 

hankinnasta on ilmoitettu 

• Hankintapäätöksen riittävät perustelut (tarjouspyynnössä ilmoitettujen valinta- ja 

vertailuperusteiden mukaan) 

• Sovelletut lainkohdat 

• Liitteenä muutoksenhakuohjeet. (Hytölä & Lehtomäki 2007, 91) 

 

Hankintapäätöksen allekirjoituksen jälkeen siitä tulee julkinen asiakirja siltä osin kuin se 

ei sisällä salassa pidettävää tietoa (Kuusniemi-Laine & Takala 2007, 214). 
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2.3.4 Hankintapäätöksestä ilmoittaminen 

 

Hankintapäätös on annettava tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille tarjoajille ja se 

tehdään mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Hankintapäätös on lähetettävä 

kirjallisesti ja siihen on liitettävä hakemusosoitus eli muutoksenhakuohje, jotta 

hankintapäätös katsotaan asianmukaisesti tiedoksi annetuksi. Se on lähetettävä kaikille 

samanaikaisesti. Tarjouskilpailun voittaneelle tarjoajalle on kirjeessä mainittava, että 

hankintapäätös ei itsessään ole hankintasopimus, vaan että sopimus syntyy vasta, kun 

osapuolet allekirjoittavat erillisen hankintasopimuksen. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 93) 

 

2.3.5 Hankintasopimuksen tekeminen 

 

Hankintalaki edellyttää, että hankintalain mukaisista hankinnoista on aina tehtävä 

kirjallinen sopimus hankintapäätöksen jälkeen. Tämän tarjoajan ja hankintayksikön 

välillä solmitun sopimuksen tarkoituksena on palvelun suorittaminen, tavaran hankinta 

tai rakennusurakan toteuttaminen taloudellista vastiketta vastaan. Kansallisissa 

hankinnoissa sopimus voidaan tehdä ja hankintapäätös panna täytäntöön 

markkinaoikeudelle tehtävää hakemusta koskevan valitusajan päätyttyä eli 14 päivän 

kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisen tiedon hankintapäätöksestä. (Hytönen & 

Lehtomäki 2007, 99) 

 

Hankintapäätös on edellytyksenä sopimuksen laatimiselle: allekirjoittamalla 

hankintaesityksen esityksen hyväksyjä antaa oikeuden toteuttaa hankinta esitettyjen 

ehtojen puitteissa. Hankintasopimuksen tekovaiheessa on vaikea enää lähteä 

neuvottelemaan sopimuksen sisällöstä, jonka vuoksi jo tarjouspyynnössä on hyvä olla 

mainittuna tärkeimmät hankintasopimukseen tulevat sopimusehdot, joita ei voi 

olennaisilta osilta enää sopimuksen tekovaiheessa muuttaa. (Hytönen & Lehtomäki 

2007, 100) 
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2.4 Hankinnan seuranta ja johtaminen 

 

Hankinnan etenemisen seuraaminen ja hankinnan valvonnasta huolehtiminen on 

hankintaa hoitavan henkilön tehtävä. Toimituksen valvonnassa seurataan, että toimitus 

tulee täyttämään kaikki asetetut vaatimukset, sopimuksen valvonnassa taas sitä, että 

sopimuksen ehdot täytetään. Kaikista toimittajan sopimusrikkomuksista on reklamoitava 

viipymättä toimittajalle. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 102) 

 

Palvelutoimituksen valvontaan kuuluu: 

• seurantajärjestelmien luominen ja ylläpito 

• palvelukokouksiin osallistuminen 

• palvelutuotannon sisällön ja laadun seuranta 

• muu yhteydenpito ja viestintä. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 103) 

 

Henkilön, joka huolehtii palveluntuotannon sisällön ja laadun seurannasta, on seurattava 

hankinnan edistymistä ja ennustetta sisällön ja aikataulun osalta. Tehtävään on 

varattava riittävästi aikaa ja henkilöllä tulee olla tieto sopimuksen sisällöstä sekä 

kokemusta valvottavista seikoista. Laatujärjetelmään tai vastaavaan sitoutuneen 

toimittajan on edellytettävä toimivan niiden mukaisesti. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 

103) 
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3 PALVELUN LAATU 

 

Laatu voidaan jakaa fyysisen tavaran laatuun ja palvelun laatuun. Fyysisten tavaroiden 

laatua on usein helppo arvioida: tuote on laadukas, jos se esimerkiksi toimii niin kuin 

voidaan olettaa tai kestää käytössä pitkään. Myös fyysiseen tavaraan liittyvä brändi 

voidaan mieltää laadukkaana. Mutta miten voidaan määrittää palvelun laatua? 

 

Tässä kappaleessa pyritään vastaamaan edellä esitettyyn kysymykseen. Lisäksi 

käsitellään laatua vanhusten palveluissa sekä kuvataan palvelun laadun mittaamista 

erityisesti vanhusten palveluihin kehitetyn mittariston avulla. Kappale jakautuu kuvion 3 

mukaisesti kolmeen osaan.  

 

PALVELUN 
LAATU

2. Laatu 
vanhusten 
palveluissa

3. Palvelun laadun 
mittaaminen vanhusten 

palveluissa

1. Mitä on 
palvelun laatu?

 

KUVIO 5. Palvelun laatu 

 

3.1 Mitä on palvelun laatu? 

 

Laadun määritys ja mittaaminen on pitkälti peräisin tavarahyödykkeiden sektorilta. 

Kuitenkin tavaroiden laadun tuntemus on riittämätöntä palvelun laadun ymmärtämiseen. 

Jotta voitaisiin ymmärtää palvelun laatua, on Parasuramanin, Zeithamlin ja Berryn 

(1985, 42) mukaan tiedostettava ensin palveluihin liittyvät kolme ominaispiirrettä, joita 
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ovat abstraktius, heterogeenisyys ja erottamattomuus. Näitä piirteitä on käsitelty 

seuraavassa. 

 

Suurin osa palveluista on abstrakteja, aineettomia tapahtumia, eikä niitä yleensä voi 

laskea, mitata tai testata (Parasuraman et al. 1985, 42). Palvelut koetaan yleensä hyvin 

subjektiivisesti ja niitä kuvailtaessa käytetään usein abstrakteja ilmauksia kuten 

kokemus, tunne ja luottamus. Toki palveluihin liittyy usein myös jotakin konkreettista, 

kuten kampaajan tekemä kampaus tai ravintolassa tarjottu ruoka, mutta palvelu 

itsessään on aineetonta ja siksi asiakkaan on hankala arvioida sitä ja sen laadukkuutta. 

(Grönroos 1990, 50) 

 

Palveluiden suorittamistapa vaihtelee päivästä toiseen riippuen palvelua antavasta 

henkilöstä sekä asiakkaasta. Palvelut ovat siis heterogeenisiä, josta aiheutuu ongelma, 

kuinka asiakkaille tarjotun palvelun laatu saadaan pidettyä tasaisena. (Grönroos 1990, 

52) 

 

Palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu usein samanaikaisesti, ne ovat siis 

toisistaan erottamattomia. Näin ollen palvelun laatuun ei vaikuta pelkästään palvelun 

tarjoaja vaan myös asiakas (Parasuraman et al. 1985, 42). Lehtisen ja Lehtisen (1982) 

mukaan varsinkin työvoimakeskeisillä aloilla laatu ilmenee palvelun tuottamisen aikana 

vuorovaikutuksessa asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä (Parasuraman et al. 1985, 

42).  

 

Parasuraman, Zeithaml ja Berry (1985, 42-43) liittävät palvelun laatuun vielä seuraavat, 

edellä mainittuja piirteitä sivuavat teemat: 

1. Asiakkaan on hankalampi arvioida palvelun kuin fyysisen tuotteen laatua. 

2. Palvelun laatu muodostuu asiakkaan odotuksista sekä varsinaisesta palvelun 

tuottamistavasta. 

3. Laadun arviointi ei perustu pelkästään palvelun lopputulokseen vaan siihen 

vaikuttaa myös palvelun tuottamisprosessi. 
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Seuraavaksi käsitellään omina alaotsikoinaan palvelun laadun ulottuvuuksia, koettua 

palvelun kokonaislaatua sekä palvelun laatutekijöitä. 

 

3.2.1 Palvelun laadun ulottuvuudet 

 

Asiakkaan kokemalla palvelun laadulla, joka syntyy vuorovaikutustilanteessa asiakkaan 

ja palvelun tarjoajan välillä, on pohjimmiltaan kaksi ulottuvuutta: lopputulosulottuvuus ja 

prosessiulottuvuus. Lopputulosulottuvuudella tarkoitetaan palveluntuotantoprosessin 

teknistä laatua ja se vastaa kysymykseen mitä. Mitä asiakkaat saavat 

vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa eli mitä asiakkaalle jää, kun tuotantoprosessi ja 

ostajan ja myyjän vuorovaikutus on ohi. (Grönroos 1990, 61) Bussimatkustajan saama 

kyyti paikasta a paikkaan b on esimerkki palvelun teknisestä laadusta.  

 

Asiakkaaseen vaikuttaa myös tapa, jolla tekninen laatu hänelle välitetään. Tätä 

käsittelee toinen palvelun laadun ulottuvuus eli prosessiulottuvuus. 

Prosessiulottuvuudella tarkoitetaan palveluntuotantoprosessin toiminnallista laatua eli 

sitä, miten asiakas saa palvelun ja miten hän kokee samanaikaisen tuotanto- ja 

kulutusprosessin. (Grönroos 1990, 62) Se siis liittyy palveluntuottajan toimintaan: miten 

bussikuski ajaa tai tervehtii asiakkaan tullessa kyytiin.  

 

Nämä kaksi ulottuvuutta vaikuttavat asiakkaan kokemaan laatuun yrityksen välittämän 

imagon kautta. Jos asiakkaalla on hyvä kuva yrityksestä, pieniä virheitä sallitaan 

helpommin, eivätkä ne vaikuta asiakkaan kokemaan laatuun niin paljon kuin jos 

yrityksen imago olisi huono asiakkaan silmissä. Jos asiakkaalla on huono kuva 

yrityksestä, asiakas ei usein hyväksy pieniäkään virheitä. Imago siis toimii niin sanottuna 

laadun kokemisen suodattimena (Grönroos 1990, 63) 

 

3.2.2 Koettu palvelun kokonaislaatu 
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Asiakkaan kokema palvelun kokonaislaatu muodostuu koetun laadun lisäksi myös 

odotetusta laadusta. Kuviossa 6 on esitetty koetun palvelun kokonaislaadun 

muodostuminen. 

 

Koettu palvelun 
kokonaislaatu

Odotettu laatu Koettu laatu

-Markkina-
viestintä
-Imago
-Sanalliset 
suositukset
-Asiakkaan 
tarpeet

Toiminnallinen 
laatu (miten)

Tekninen laatu 
(mitä)

Imago

 
KUVIO 6. Koettu palvelun kokonaislaatu (Grönroos 1988, 12) 

 

Asiakkaan odotuksiin palvelun laadun suhteen vaikuttavat markkinaviestintä, imago, 

sanalliset suositukset5 sekä asiakkaan tarpeet. Markkinaviestinnällä tarkoitetaan 

mainostamista, tiedottamista sekä myyntikampanjoita. Näihin yritys voi itse suoraan 

vaikuttaa. Hankalampia ovat imago ja sanalliset suositukset, joihin yritys voi vain 

välillisesti vaikuttaa. Ne ovat yleensä seurausta yrityksen aiemmasta toiminnasta, 

esimerkiksi mainonnasta. Myös asiakkaan tietyillä tarpeilla on vaikutusta heidän 

odotuksiinsa. (Grönroos 1988, 12) 

 

Jos asiakkaan odotukset palvelun laadun suhteen ovat epärealistisen korkealla, koettu 

palvelun kokonaislaatu tulee olemaan alhainen, vaikka koettu laatu olisikin hyvä. 

Tällainen tilanne muodostuu esimerkiksi silloin, kun mainoskampanjalla on luvattu 

enemmän kuin mitä oikeasti voidaan tarjota. Koetun kokonaislaadun aste muodostuukin 

siitä, kuinka suuri ero on odotetun ja koetun palvelun laadun välillä. (Grönroos 1988, 12) 

                                                 

5 Sanallisilla suosituksilla tarkoitetaan niin sanottua puskaradiota: asiakas kehuu/moittii yritystä tai 

yrityksen toimintaa ja sana lähtee kiertämään.  
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3.2.3 Palvelun laatutekijät 

 

Monet tutkijat ovat vuosien varrella luokitelleet palvelun laatutekijöitä6. Grönroos (1988, 

13) on jaotellut kuusi kriteeriä, joiden mukaan palvelu koetaan laadukkaaksi: 

1. Ammattimaisuus ja taidot: Asiakkaat tietävät, että palveluntarjoaja ja hänen 

henkilökuntansa, operatiiviset järjestelmänsä sekä fyysiset resurssinsa omaavat 

sen tiedon ja taidon, jota tarvitaan asiakkaan ongelman ratkaisemiseen 

ammattitaitoisesti (lopputulokseen liittyvä kriteeri). 

2. Asenteet ja käyttäytyminen: Asiakkaat tuntevat, että palvelutyöntekijät kiinnittävät 

heihin huomiota ja ovat aidosti kiinnostuneita ratkaisemaan heidän ongelmansa 

ystävällisellä ja spontaanilla tavalla (prosessiin liittyvä kriteeri).  

3. Tavoitettavuus ja joustavuus: Asiakkaat tuntevat, että palveluntarjoajan sijainti, 

aukioloajat, henkilökunta ja operatiiviset järjestelmät on suunniteltu toimimaan 

siten, että palvelua on helppo saada ja että palveluntarjoaja on valmistautunut 

mukautumaan joustavasti kysynnän ja asiakkaiden toiveiden mukaan (prosessiin 

liittyvä kriteeri). 

4. Varmuus ja luotettavuus: Asiakkaat tietävät, että mitä tahansa tapahtuessa tai 

mistä tahansa on sovittu, he voivat luottaa siihen, että palveluntarjoaja, hänen 

henkilökuntansa ja järjestelmänsä pitävät kiinni lupauksistaan ja toimivat 

asiakkaan kannalta parhaalla tavalla (prosessiin liittyvä kriteeri). 

5. Palautuminen: Asiakkaat tietävät, että kun jokin menee vikaan tai jotakin 

odottamatonta tapahtuu, palveluntarjoaja tekee välittömästi korjaavia 

toimenpiteitä palauttaakseen normaalin tilanteen (prosessiulottuvuus). 

6. Maine ja uskottavuus: Asiakkaat uskovat, että palveluntarjoajan toimintaan voi 

luottaa ja että se edustaa sellaista suorituskykyä ja arvoja, joita asiakaskin voi 

arvostaa (imagoon liittyvä kriteeri). 

Neljä näistä kriteereistä, asenteet ja käyttäytyminen, tavoitettavuus ja joustavuus, 

varmuus ja luotettavuus sekä palautuminen ovat selvästi liitoksissa itse palvelun 

                                                 

6
 Esimerkiksi Berry et al. (1985); Garvin (1987); Chumpitaz Caceres & Paparoidamis (2005) 
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tuottamisprosessiin ja edustavat näin ollen palvelun toiminnallista laatua. Jäljellä olevista 

kahdesta kriteeristä toinen, ammattimaisuus ja taidot, liittyy tekniseen laatuun ja toinen,   

maine ja uskottavuus, taas imagoon toimien siis suodattimena koettuun laatuun, kuten 

edellisissä kappaleissa on esitetty. (Grönroos 1988, 13) 

 

Grönroosin (1988, 13) mukaan nämä kuusi kriteeriä toimivat suuntaviivoina, jotka 

pohjautuvat runsaaseen empiiriseen ja teoreettiseen tutkimukseen ja niiden pitäisi olla 

hyödyllisiä johtamisen perusperiaatteita.  

 

Ehkä tunnetuin palvelun laadun mittaamiseen kehitetty instrumentti on Parasuramanin, 

Berryn ja Zeithamlin vuonna 1988 luoma SERVQUAL. Sen tarkoituksena on arvioida 

asiakkaan havaintoja palvelun laadusta, jotta palveluja pystyttäisiin kehittämään oikeaan 

suuntaan (Parasuraman et al. 1988, 12, 30). SERVQUAL koostuu 22 tekijästä, jotka 

jakaantuvat viiteen ulottuvuuteen: aineellisuuteen, empatiaan, vakuuttamiseen, 

luotettavuuteen sekä vastaanottavuuteen (Parasuraman et al. 1988,23). Sen 

luotettavuus ja validiteetti on hyvä ja se on suunniteltu siten, että se on käyttökelpoinen 

monenlaisien palveluiden arvioinnissa (Parasuraman et al. 1988, 30). 

 

3.2 Laatu vanhusten palveluissa 

 

Suomessa oli vuoden 2006 lopussa noin 840 000 65- tai yli 65-vuotiasta. Tämä luku 

vastaa 16 prosenttia Suomen väestöstä. (Tilastokeskus 2007) Tulevaisuudessa 

vanhusten osuuden väestöstä odotetaan kasvavan taulukon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 1 

Suomen väestöjakaumaennuste (Tilastokeskus 2005) 

 Yksikkö 2010 2020 2030 2040 

Väkiluku 1 000 5 310 5 412 5 443 5 367 

0-14 v. % 16 16 16 15 

15-64 v. % 66 61 58 58 

65- v. % 17 23 26 27 



 

 

28 

 

Vanhusten osuus Suomen väestöstä tulee huomattavasti kasvamaan seuraavien 30 

vuoden aikana. Näin ollen tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että käytettävissä olevat 

taloudelliset resurssit kohdennetaan oikeisiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin (Björkgren et 

al. 2005, 17), jotta vanhuksille pystytään tarjoamaan mahdollisimman laadukkaita 

palveluita. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa vuonna 2001 

ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen, jonka tarkoitus on olla 

suositus valtakunnalliseen iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen sekä niiden 

laadun kehittämiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2001, 5). 

Laatusuosituksen tavoitetta kuvataan näin: 

 

”Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa 

kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössä. Kotona asumista tuetaan 

nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Hoidon tulee olla 

asianmukaista ja asiakasta kunnioittavaa.” (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 

2001, 10) 

 

Tarkoituksena on siis tarjota mahdollisimman laadukasta hoitoa riippumatta siitä, asuuko 

vanhus kotonaan vai vanhain- tai palvelukodissa. Kotona asumista tuetaan niin pitkään, 

kuin se vanhuksen kunto huomioon ottaen on mahdollista. Palvelujen käytön yleisin 

peruste onkin heikentynyt toimintakyky (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 2001, 

14). 

 

Vanhusten palveluiden hyvän laadun tekijöitä on lueteltu seuraavassa: 

• Vanhuksen omatoimisen selviytymisen tukeminen 

• Vanhuksen hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen 

suoriutumisen tukeminen riippumatta hänen toimintakyvystään 

• Esteettömyys, lähiympäristön palvelut, hissit sekä asuinympäristön toimivuus. 
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• Vanhuksen toimintakyvyn ja hoitoisuusasteen huomioiminen 

henkilöstömitoituksessa 

• Vanhusta hoitavan henkilöstön ammattitaitoisuus, ammattitaitonsa kehittämisestä 

kiinnostuneisuus sekä motivoituneisuus työhönsä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

& Kuntaliitto 2001, 13-18) 

 

3.3 Palvelun laadun mittaaminen vanhusten palveluissa 

 

SERVQUAL-malli on laadun mittaamisessa kaikkein tunnetuin menetelmä. Koska 

tutkielman kohderyhmänä on kuitenkin vanhusten palvelut, käytetään SERVQUALin 

sijaan juuri vanhusten palveluiden laadun seurantaan kehitettyä RAI-järjestelmää. RAI-

järjestelmästä esitellään tässä tutkielmassa sen määritelmä sekä miten hoidon laatua 

arvioidaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa.  

 

3.3.1 RAI-järjestelmän määritelmä 

 

RAI on lyhenne sanoista Resident Assessment Instrument, suomeksi asukkaan 

arviointiväline. RAI-järjestelmä on kehitetty vanhusten hoidon tarpeen ja laadun 

seurantaa sekä kustannusten arvioimista ja seurantaa varten ja se perustuu yksilön 

tarpeiden ja voimavarojen monipuoliseen systemaattiseen arviointiin. (Stakes 2007)  

 

RAI-järjestelmä on peräisin Yhdysvalloista, jossa siitä luotiin ensimmäinen perusversio 

1980-luvun puolivälissä pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeisiin. Sittemmin siitä on kehitetty 

erilaisia versioita mm. kotihoitoon sekä psykiatriseen hoitoon. RAI-järjestelmän 

kehittäjänä on toiminut vuodesta 1990 kansainvälinen, voittoa tavoittelematon 

tutkijaorganisaatio interRAI ja vuonna 2005 RAI-toimintaa oli noin 30 maassa. 

(Björkgren et al. 2005, 22) 

 

Suomessa RAI-järjestelmän käyttöönotto pitkäaikaisen laitoshoidon paikoissa alkoi 

vuonna 2000. Tällöin aloitettiin hanke nimeltä RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja 
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pitkäaikaishoidon benchmarking ja sitä on toteutettu yhteistyössä Stakesin, Chydenius-

instituutin sekä Oy Raisoft Ltd:n kanssa. (Björkgren et al. 2005, 18-19) Hankkeen 

tavoitteet olivat seuraavat: 

1. RAI-järjestelmän käyttöönotto atk-sovellusta käyttämällä ja pitkäaikaisosastojen 

henkilökunnan kouluttaminen arvioimaan asukkaat tulovaiheessa ja määrävälein 

sekä laatimaan laaja-alainen yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma RAI-

järjestelmän avulla. 

2. Osastojen ja laitosten hoidon kehittäminen laadukkaammaksi ja 

taloudellisemmaksi vertailemalla osasto- ja laitostason tuloksia muihin 

samankaltaisia asukkaita hoitaviin yksiköihin.  

3. Osastokohtaisten kirjallisten palauteraporttien tuottaminen osallistujien käyttöön 

vertailua varten sekä salasanoin suojatut vertailutietokannat Internetiin. 

(Björkgren et al. 2005, 7) 

 

Vuonna 2004 hankkeessa oli osallistujia 26 kunnasta 282 osastolta yhteensä noin 7000 

hoitopaikkaa, joka edustaa yhtä viidesosaa pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa olevista asiakkaista (Björkgren et al. 2005, 7). 

Hanke kesti yhteensä viisi vuotta ja päättyi vuonna 2005. Tässä tutkielmassa ei käydä 

tämän hankkeen tuloksia läpi7, sen sijaan tarkastellaan, mitä hoidon laadun 

indikaattoreita hankkeessa käytettiin. 

 

3.3.2 RAI-järjestelmä ja hoidon laadun indikaattorit 

 

Jokainen RAI eli asukkaan arviointiväline sisältää kysymyssarjan nimeltä Minimum Data 

Set eli MDS. Sillä tarkoitetaan pienintä mahdollista tietomäärää, joka tarvitaan asukkaan 

arviointia ja hoidon tarpeen kartoitusta varten. Hoidon asianmukaisen laadun ajatellaan 

syntyvän prosessina, jota on kuvattu kuviossa 7. Apuvälineinä prosessissa käytetään 

                                                 

7
 Lisää RAI-hankkeen etenemisestä ja tuloksista Suomessa voi lukea Björkgrenin et al. julkaisusta, joka 

löytyy sekä verkkokirjana että painettuna (ks. lähteet). 
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MDS-kysymyssarjasta muodostettuja, kansainvälisesti päteviksi ja luotettaviksi todettuja 

mittareita. (Björkgren et al. 2005, 22, 191) 

Asiakkaan
hoidon 
tarpeen 
arviointi
(MDS)

Voimavarojen 
ja ongelmien 
tunnistaminen

Tulosten
arviointi

Huolto-
toimen-
piteiden 
valinta

Hoidon 
toteutus

 

KUVIO 7. RAI-arviointi ja yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman toteutus (Björkgren et al. 2005, 23) 

 

RAI-hankkeessa käytettiin pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeisiin kehitettyjä validoituja ja 

testattuja laatuindikaattoreita, joita on yhteensä 27 kappaletta. Nämä laatuindikaattorit 

kattoivat hoitoprosesseja (lääkitykset, liikkumisen estäminen) ja niiden tuloksia 

(toimintakyky, painehaavat). Hoidon laatua määriteltiin siis jonkin ongelman läsnäolona 

tiettynä ajankohtana tai ongelman ilmaantumisena tietyllä aikavälillä. Laadun 

indikaattoreita luokiteltiin myös riskin mukaan. MDS-kysymyssarjan avulla voitiin 

tunnistaa asukasryhmiä, joihin kohdistui suurentunut uhka joidenkin laatuongelmien 

osalta, esimerkiksi liikuntarajoitteisella henkilöllä, joka lisäksi kärsii pidätysongelmista, 

on suurempi riski saada painehaavoja kuin liikuntakykyisellä henkilöllä. (Björkgren et al. 

2005, 64-65) 

 

RAI-hankkeen laatuindikaattorit on jaoteltu yhteentoista laatualueeseen, jotka näkyvät 

taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. 

Laatualueisiin jaotellut laatuindikaattorit (Björkgren et al. 2005, 68-108) 

 

Laatualue I. Onnettomuudet 

I.1a Mikä tahansa onnettomuus 

I.1b Uudet murtumat 

I.2. Kaatuilu 

 

 

Laatualue II. Käytös ja tunne-elämä 

II.1. Käytösoire, joka vaikuttaa muihin, riski 

korkea/matala 

II.2. Masennuksen oireet 

II.3. Masennuksen oireet ilman korjaavia 

toimenpiteitä 
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Laatualue III. Kliininen hoito 

III.1. Käytössä on yhdeksän erilaista lääkettä tai 

enemmän 

Laatualue IV. Kognitio 

IV.1. Aivojen vajaatoiminta 

Laatualue V. Pidätyskyky 

V.1. Virtsan ja/tai ulosteen pidätyskyvyttömyys, 

riski korkea/matala 

V.2. Virtsan ja/tai ulosteen ajoittainen 

pidätyskyvyttömyys ilman suunnitelmallista 

WC:ssä käyntiä 

V.3. Virtsakatetri, riski korkea/matala 

V.4. Ulosteen pakkautuminen 

Laatualue VI. Infektioiden hallinta 

VI.1. Virtsatieinfektiot 

Laatualue VII. Ravinto ja syöminen 

VII.1. Painon lasku 

VII.2. Letkuravitsemus 

VII.3. Kuivuma 

 

 

Laatualue VIII. Toimintakyky 

VIII.1. Vuoteeseen hoidettavat potilaat 

VIII.2. Pitkään säilyviä taitoja koskevan 

toimintakyvyn lasku, riski korkea/matala 

VIII.3. Nivelten toiminnallinen liikelaajuuden 

menetys, riski korkea/matala 

VIII.4. Harjoittelun/taitojen parantamisen/liike-

laajuuden ylläpitämisen puute liikuntarajoitteisilla 

asukkailla 

Laatualue IX. Psyykenlääkkeet 

IX.1. Antipsykoottien käyttö ilman psykoottisen 

sairauden diagnoosia tai oiretta, riski 

korkea/matala 

IX.2. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö 

IX.3. Säännöllinen unilääkkeiden käyttö 

Laatualue X. Elämänlaatu 

X.1. Liikkumista estävien apuvälineiden käyttö 

X.2. Vähän tai ei lainkaan aktiviteetteja 

Laatualue XI. Ihon hoito 

XI.1. 1-4 asteen painehaavat, riski korkea/matala 

XI.2. 1-4 asteen uudet painehaavat  

 

Arvioinnissa, onko hoidon laatu riittävän hyvää, käytettiin RAI-hankkeessa hyvän hoidon 

laadun raja-arvoja ja nämä laaturajat esitettiin hankkeessa prosentteina. Raja-arvot 

voidaan asettaa joko kirjallisuuden perusteella tai ne voidaan sopia 

asiantuntijapaneeleissa. Raja-arvojen määrittäminen vaihtelee laatuindikaattorista 

riippuen, esimerkiksi uusien murtumien (I.1b) hyvän hoidon raja-arvo on 0 % kun taas 

kaatuilun (I.2) hyvän hoidon raja-arvo on 16 %. Näiden raja-arvojen avulla voidaan 

arvioida myös laatuindikaattoreiden kriittisyyttä. Yllä esitetyt laatuindikaattorit kuvaavat 

siis mahdollisia laatuongelmia eli mitä suurempi prosenttiluku laatuindikaattorin 

tulokseksi saadaan, sitä todennäköisemmin yksikössä on olemassa jonkinlainen 

laatuongelma. (Björkgren et al. 2005, 66-70)  
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4  CASE HELSINGIN SOSIAALIVIRASTO, PALVELUN LAATU OSANA 

HANKINTAPROSESSIA 

 

Tämä kappale sisältää tutkielman empiriaosuuden. Aluksi esitellään Helsingin 

sosiaalivirastoa. Tämän jälkeen käsitellään, kuinka vanhusten palveluiden 

hankintaprosessi etenee sekä missä vaiheissa prosessia palvelun laatu on mukana. 

Aineisto empiriaosioon on kerätty haastattelemalla Helsingin sosiaaliviraston kahta 

työntekijää: hankintapäällikköä sekä vanhusten vastuualueen kehittämiskonsulttia. 

 

4.1 Helsingin sosiaalivirasto 

 

Helsingin sosiaalivirasto on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2005, mutta 

kaupungin tarjoamaa huoltotoimintaa on ollut jo 1800-luvulta lähtien. Viraston toiminta-

alueet jakautuvat ihmisen elämänkaaren mukaan neljään osaan seuraavasti: 

• Lasten päivähoito 

• Lapsiperheiden palvelut 

• Aikuisten palvelut 

• Vanhusten palvelut 

Näiden lisäksi viraston yhtenä toiminta-alueena on hallinto- ja kehittämiskeskus.  

 

Helsingin sosiaaliviraston vanhusten palveluiden toiminta-alue jakautuu pääasiassa 

laitospalveluihin, palveluasumiseen sekä päivätoimintaan. Laitospalvelut käsittävät 

perinteiset vanhainkodit, joissa tarjotaan hoitopalveluita vanhuksille, jotka eivät selviä 

kotona tai palvelutalossa. Palveluasumisella tarkoitetaan vanhusten vuokra-asuntoja, 

joissa on tarjolla pientä tukea. Palveluasumisessa on parhaillaan menossa muutos. 

Tulevaisuudessa palveluasumisen piiriin tulevat ovat vanhuksista huonokuntoisimpia eli 

palveluasuminen on muuttumassa raskaampaan palvelumuotoon. Päivätoiminta käsittää 

kaikenlaisia avopalveluita, kuten harrastus- ja ruokailumahdollisuuksia päiväkeskuksissa 

ympäri Helsinkiä. Näiden kolmen lisäksi tarjolla on muun muassa omaishoitoon liittyviä 

palveluita. Vanhuksia oli sosiaaliviraston asiakkaina vuonna 2006 taulukon 3 mukaisesti. 
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Taulukko 3 

Sosiaaliviraston vanhusten palveluiden asiakaspaikkajakauma (Helsingin sosiaaliviraston 

toimintakertomus 2006, 12) 

Tarjottava palvelu Omat + Ostopalvelupaikat yht. 

Palveluasuminen 2524 

Vanhainkoti 2338 

 

Päivätoiminta päivittäin yli 4300 vanhusta 

 

Vanhusten ohjautuminen eri palveluiden piiriin tapahtuu SAS-prosessin8 avulla. 

Prosessissa arvioidaan täyttääkö vanhus tietyt kriteerit, joiden mukaan hän ohjautuu 

joko palveluasumis- tai vanhainkotipuolelle. 

 

Tulevaisuudessa asiakasmäärien odotetaan luonnollisesti kasvavan, kun väestö 

ikääntyy. Sosiaaliviraston tavoitteena on kuitenkin painottaa palveluita enemmän 

päivätoimintapalveluihin ja varhaisempiin tukitoimiin, jotta laitospainoitteisuus vähenisi. 

Näin vanhukset tulisivat vasta myöhemmin raskaiden palveluiden piiriin. Jotta tämä 

tavoite saavutettaisiin, tarvitaan yhteistyötä myös muiden hallintokuntien, kuten terveys- 

ja liikuntaviraston kanssa, jotta ihmisten toimintakyky säilyisi parempana pidempään. 

Monet toimet vaikuttavat siis siihen, ketkä lopulta tulevat sosiaaliviraston asiakkaiksi ja 

koska.  

 

Kevyempien palveluiden painottaminen on halvempaa ja vaatii sosiaalivirastolta 

vähemmän resurssien käyttöä kuin raskaat palvelut. Luonnollisesti myös ihmisen 

elämänlaadun kannalta on parempi, että hän pystyy asumaan kotonaan niin pitkään kuin 

mahdollista ja saa sinne kenties joitakin palveluita. Yhtenä keinona seurata vanhusten 

kuntoa on ehkäisevät kotikäynnit, joita Helsingin sosiaalivirasto tekee 75 vuotta 

täyttäneille vanhuksille. Kotikäyntien tarkoituksena on löytää riskitilanteessa olevia, 

yksinäisiä vanhuksia, jotka tarvittaessa ohjataan heille sopivien palveluiden piiriin.  

                                                 

8 SAS = Selvitys, Arviointi, Sijoitus (Helsingin sosiaaliviraston toimintakertomus 2006, 12) 
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Tarjottavista palveluista noin puolet tuotetaan itse ja puolet ostetaan ulkopuolelta. Tähän 

jakoon ei odoteta muutosta, vaikka asiakasmäärät tulevaisuudessa kasvavat. 

Suurimpana syynä tähän ovat kilpailutuksesta aiheutuvat kustannukset, jotka nousevat 

koko ajan. Painetta ei myöskään koeta olevan lähteä ostamaan palveluita enemmän 

ulkopuolelta. 

 

4.2 Laatu vanhusten palveluiden hankintaprosessissa  

 

Tässä osiossa käydään läpi Helsingin sosiaaliviraston vanhusten palveluiden 

hankintaprosessin etenemistä sekä laadun merkitystä prosessin eri vaiheissa. 

Hankintaprosessin kulku on pitkälti samanlainen kuin mitä teoriaosiossa on esitetty, 

mutta tarkoituksena on kuvata prosessin erityispiirteitä ja yksityiskohtia, mitkä juuri 

vanhusten palveluiden hankkimiseen käytännössä liittyvät sekä kiinnittää huomiota 

siihen, miten laatu näkyy prosessissa. Osio jakautuu neljään osaan samoilla otsikoilla 

kuin teoriaosiossa olevassa kuviossa 2 (kts. sivu 8) on esitetty, eli tarpeen 

havaitsemiseen, tarjouspyyntöön, toimittajan valintaan sekä hankinnan seurantaan ja 

johtamiseen. Lisäksi käydään läpi yleisiä piirteitä liittyen prosessiin. Helsingin 

sosiaaliviraston hankintaprosessia yleisellä tasolla on kuvattu kuviossa 8. 
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SUUREHKO 
HANKINTA
(arvoltaan)

Tarjouspyyntö

HANKINTA
KÄYNNISTYY

Kilpailutettava 
hankinta

Toteutetaan yhdessä 
hankintatiimin 
kanssa

Tarpeen 
arviointi

Tarve

ToimitusTilaus

VÄHÄINEN
HANKINTA
(arvoltaan)

Tarjousten 
käsittely ja 
valinta

Hankinta-
päätös:
Ilmoitus 
kaikille 
tarjoajille

Tilaus tai 
sopimus

Tuotteen 
vast.otto tai työn 
hyväksyminen

Laskun tarkistus 
ja 

hyväksyminen

Kustannusten 
seuranta 

kirjanpidosta

 

KUVIO 8. Helsingin sosiaaliviraston tavaroiden ja palveluiden hankintaprosessi 

4.2.1 Yleistä liittyen hankintaprosessiin Helsingin sosiaalivirastossa 

 

Hankintalainsäädännön muututtua niin, että kaikki ulkoa ostettavat pienimmätkin 

palvelut on kilpailutettava, hankinta on muuttunut vaativammaksi kuin aikaisemmin. Alan 

ja palvelun tuntemuksen lisäksi vaaditaan paljon muutakin, jonka takia toiminta on 

mennyt yhä enemmän tiimityön suuntaan. Hankintaprosessiin osallistuukin sen 

läpiviennin aikana kolmesta viiteen ihmistä organisaation eri alueilta. Toiminta-alueelta, 

johon hankintaa ollaan tekemässä, on mukana sisällön asiantuntija, lisäksi 

hankintatiimin puolelta osallistuu hankinnan henkilö. Yhä useammin mukana on myös 

sosiaaliviraston juristi. Jos hankintaan liittyy osa-alueita, johon vastuualueella tai 

hankintatiimillä ei ole asiantuntemusta, etsitään asiantuntijoita muualta organisaatiosta. 

Prosessi voidaan toteuttaa siten, että henkilöt ovat mukana koko prosessin ajan tai heitä 

konsultoidaan tarpeen vaatiessa.  
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Hankinnan kohteesta ja koosta riippuen hankintaprosessin läpivieminen tarpeen 

havaitsemisesta sopimuksen kirjoittamiseen kestää noin puolesta vuodesta vuoteen. 

Arvoltaan suurehkoissa hankinnoissa prosessin kestoa pitkittää toiminnan 

byrokraattisuus, vähäiset hankinnat pystytään taas viemään nopeammin läpi pelkästään 

operatiivisena toimintana (vrt. kuvio 8). Myös se, onko kyseessä uusi kilpailutus vai jo 

aikaisemmin kilpailutettu kohde, vaikuttaa prosessin läpiviemisnopeuteen. 

 

4.2.2 Tarpeen havaitseminen & laatu 

 

Tarve uudelle hankinnalle lähtee yleensä käytännön työstä, jossa palveluita tuotetaan. 

Esimerkiksi vanhainkodissa huomataan tarve erikoisruokavaliot huomioonottavalle 

ruokailupalvelulle. Kun tarve havaitaan, se saatetaan vanhusten toiminta-alueen kautta 

sosiaaliviraston tietoon. Toiminta-alue on siis aloitteentekijä palvelun hankintaprosessin 

käynnistämisessä. 

 

Hankintaprosessin alussa hankinnan kohteelle asetetaan määritelmät ja kriteerit, joita 

hankinnan kohteelta vaaditaan. Hankittavalta palvelulta haluttavaa laatua määritellään 

siis jo alustavasti tässä vaiheessa. Sosiaalitoimea määrittävät lait asettavat hankinnan 

kohteelle omat vaatimuksensa ja niiden päällä Helsingin sosiaalivirasto määrittelee, mitä 

hankittava toiminta vielä vaatii. Kun puhutaan vanhusten palveluista, keskeinen 

hankinnan kohteelle asetettava kriteeri ja laadun tekijä on henkilöstömitoitus, eli kuinka 

monta hoitajaa esimerkiksi vanhainkodissa on asukasta kohti ja onko tämä mitoitus 

oikea suhteessa vanhusten hoidettavuuteen. Esimerkiksi dementiapotilailla 

henkilöstömitoituksen tulisi olla minimissään 0,6 hoitajaa asukasta kohden. 

Henkilöstömitoituksella on suuri vaikutus vanhuksen saamaan palveluun ja sitä kautta 

palvelun laadukkuuteen. Jos henkilöstömitoitus on liian pieni, vanhus ei saa 

tarvitsemaansa palvelua, joka näkyy heikkokuntoisimmilla vanhuksilla suoraan heidän 

toimintakyvyssään.  

 

Henkilöstömitoituksen lisäksi tärkeä kriteeri on henkilöstön koulutustaso. Kyseessä on 

kuitenkin työvoimapainotteinen ala, jolloin tarvitaan osaamista siinä, millä tavalla 
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palveluita annetaan vanhuksille. Henkilöstön osaaminen näkyy suoraan vanhuksien 

saamassa palvelussa, joten palveluntuottajan täytyy pystyä todentamaan 

henkilökuntansa osaaminen. Apuna tässä voidaan käyttää teoriaosiossa esiteltyä RAI-

järjestelmän mittareita. Koska RAI on kaupallinen järjestelmä, sen käyttöä ei voida 

kuitenkaan edellyttää palveluntarjoajalta, mutta kriteereinä voidaan käyttää 

samankaltaisia mittareita, kuten onnettomuuksien määrää, sillä palveluntarjoajalta 

edellytetään samankaltaisten asioiden seuraamista.  

 

Käytetyin hankintamenettely Helsingin sosiaaliviraston vanhusten palveluiden 

hankinnassa on avoin menettely. Rajoitetun menettelyn käyttöä vanhusten palveluiden 

hankinnassa ei ole koettu tarpeelliseksi. Hankinnasta ilmoitetaan palveluntarjoajille 

HILMAn kautta, lisäksi ilmoituksia julkaistaan Helsingin Sanomissa, 

Huvudstadsbladetissa sekä Metrossa ja 100-lehdessä varsinkin, jos on kyse uudesta 

hankinnasta. Jos hankinnan kohteena on jonkin tietyn ammattiryhmän tarjoama palvelu, 

esim. fysioterapia, ilmoitetaan hankinnasta myös alan ammattilehdessä. 

 

4.2.3 Tarjouspyyntö & laatu 

 

Helsingin sosiaalivirastolla on palveluhankinnoissa käytössä tarjouspyyntömalleja, jotka 

ovat Helsingin kaupungin juristien luomia ja joita sovelletaan hankinnan kohteesta 

riippuen tarjouspyynnön laatimisessa. Pääpiirteittäin tarjouspyynnössä käydään läpi, 

minkälaisia vaatimuksia asetetaan itse palveluntuottajalle ja minkälaisia itse palvelulle. 

Palveluntuottajalta katsotaan taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä. Itse palvelulle 

taas on määritetty laatuvaatimukset.  

 

Tarjouspyynnössä osa-alueille, palveluntuottajalle ja palvelulle, määritellään niin sanottu 

minimivaatimustaso, joka kaikkien kilpailutukseen osallistuvien palveluntuottajien on 

ylitettävä päästäkseen mukaan kilpailutukseen. Minimivaatimustasoa ohjaa joissakin 

asioissa lainsäädäntö, esimerkiksi vanhainkotipalvelua hankittaessa tilojen, joissa 

palvelua tarjotaan, on täytettävä paloturvallisuusvaatimukset. Helsingin sosiaalivirasto 

asettaa lisäksi omien tarpeidensa mukaan vaatimuksia, jotka tulee täyttää. Laatua niin 
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sanotusti rakennetaan sisään minimitasoon miettimällä laatuun liittyviä tekijöitä, joilla 

minimitaso saadaan hyväksi Kun tällainen minimitaso on määritelty jo tarjouspyyntöön, 

on tarjousten vertailu myöhemmässä vaiheessa helpompaa. Tämä kuitenkin edellyttää 

paljon työtä, jotta minimivaatimukset saadaan rakennettua tarjouspyyntöön kattavasti. 

 

Tarjouspyynnön laatiminen kestää yleensä noin puoli vuotta riippuen kuitenkin siitä, 

onko hankinta toteutettu aiemmin vai onko kyseessä aivan uusi hankinta. Jos kyseessä 

on uusi hankinta, on tarjouspyynnön laatimiseen käytettävä paljon aikaa. Työtä hidastaa 

vielä se, että tarjouspyynnön laatiminen hoidetaan yleensä muun työn ohella.  

 

Tarjouspyynnöt laitetaan Helsingin sosiaaliviraston Internet-sivuille, josta 

palveluntuottajat voivat ne hakea. Jonkin verran tarjouspyyntöjä lähetetään myös 

perinteisesti postin välityksellä, jos palveluntuottaja on näin pyytänyt. 

 

4.2.4 Toimittajan valinta & laatu 

 

Palveluntuottajien ajoissa, määriteltyyn päivämäärään mennessä lähetettyjä tarjouksia 

pitää olla avaamassa kaksi henkilöä ja avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Tarjouksia 

lähdetään käsittelemään sen mukaan, täyttävätkö ne kaikki vaatimukset mitä 

tarjouspyynnössä on lueteltu. Jos tarjous täyttää vaatimukset, se hyväksytään, jos ei 

täytä, tarjous hylätään. Useimmat tarjouksista kuitenkin hyväksytään, mutta varsinkin 

isommissa kilpailutuksissa voi hylättyjä tarjouksia tulla jonkin verran, sillä tarjouksia ei 

saa jälkikäteen täydentää. Sosiaalivirasto voi toki kysyä palveluntuottajalta selvennystä, 

jos jokin asia on jäänyt epäselväksi.  

 

Koska jo tarjouspyynnössä on määritelty minimivaatimustaso, joka kaikkien 

hyväksyttävien palveluntuottajien on ylitettävä, voidaan tarjoukset asettaa 

paremmuusjärjestykseen hinnan mukaan. Jos palveluntuottaja tarjoaa minimitason 

ylittävää laatua, siitä voidaan palkita lisäpisteillä. Lisäpisteitä voi saada esimerkiksi, jos 

palveluntuottajalla on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä. Perusperiaatteena siis on, 

että minimivaatimustaso on asetettu jo niin hyväksi, että hinta ratkaisee sen, kenen 
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palveluntuottajan kanssa sopimus tehdään. Painoarvoina saattaa olla esimerkiksi 80 % 

hinnan vaikutus, 20 % laadun vaikutus. 

 

Hankintapäätös tehdään hankinnan koosta riippuen joko sosiaalilautakunnassa, 

sosiaalijohtajan toimesta tai hankintavaltuutettujen virkamiehien toimesta. Päätöksestä 

syntyy päätösluettelo, joka lähetetään kaikille tarjouksen lähettäneille postitse. 

 

Hankintasopimukseen voidaan teoriaosiossa käsiteltyjen asioiden lisäksi lisätä ehto 

koulutustilaisuuden järjestämisestä kerran vuodessa palveluntuottajille Helsingin 

sosiaaliviraston toimesta. Tilaisuudessa kerrotaan nykyhetken tilanteesta, käydään läpi 

mahdollisia lainsäädäntömuutoksia sekä käydään läpi asioita koskien palveluntuottajan 

toimintaa. 

 

Koska vanhusten palveluiden tarjoaminen on luvanvaraista toimintaa, tietyt 

perusvaatimukset, kuten tilojen tarkoituksenmukaisuus ja henkilökunnan sekä johdon 

koulutustaso, on jo tarkistettu, kun palveluntuottaja on hakenut lupaa toiminnan 

aloittamisella. Sopimuksentekovaiheessa palveluntuottaja sitoutuu täyttämään muiden 

ehtojen lisäksi nämä perusvaatimukset. 

 

Hankintasopimuksen kesto vanhusten palveluasumisessa on noin 3-4 vuotta ja siihen 

päälle lisätään yleensä vielä kaksi optiovuotta. Optiolla tarkoitetaan oikeutta hankkia 

toisintona alkuperäisen tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen mukaista palvelua. 

Palveluntuottajien kanssa pyritään tekemään pitkiä sopimuksia ja sopimuksien 

päättymisen jälkeenkin kilpailutuksissa huomioidaan palveluntuottajat, joiden kanssa 

toimiminen on aiemmin ollut sujuvaa. Pitkiä sopimuksia tavoitellaan myös, jotta aikaa ja 

resursseja vieviä hintaneuvotteluita ei tarvitsisi käydä niin usein, jolloin säästyvä aika 

pyritään käyttämään palveluntuottajan toiminnan seuraamiseen.  
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4.2.5 Hankinnan seuranta ja johtaminen & laatu 

 

Hankintasopimuksen teon jälkeen palveluntuottajan toimintaa pyritään seuraamaan 

auditointikäynnein. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluntuottajien toimintaa käydään 

systemaattisesti seuraamassa paikan päällä, esimerkiksi vanhainkodissa tai 

palveluasumisen paikoissa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan välttämättä toteudu, vaan 

tavallisin tapa pitää yhteyttä on silloin, kun palveluntuottajan toiminnassa ilmenee 

ongelmia. Usein tämä ilmenee asiakasvalitusten kautta. Joidenkin palveluntuottajien 

kanssa yhteistyötä on ollut jo pitkän aikaa, jolloin tiedetään, missä ongelmia saattaa olla 

ja niitä osataan seurata. Pelkästään auditointikäynnit ja asiakasvalitukset eivät 

kuitenkaan riitä palveluntuottajan toiminnan seuraamiseen, vaan palvelun laadusta 

tarvitaan konkreettista näyttöä.  

 

Vasta sopimuksen solmimisen jälkeen voidaan tosiasiassa alkaa arvioimaan, millä 

tasolla palveluntuottajan tarjoaman palvelun laatu käytännössä on. 

Hankintasopimukseen tehdäänkin usein ehto, että palveluntuottaja kerää 

asiakaspalautteen ja raportoi tulokset kerran vuodessa. Näin Helsingin sosiaalivirasto 

saa konkreettista tietoa palveluntuottajan toiminnasta asiakkaan näkökulmasta. 

Asiakaspalautetta kerätään myös vanhuksen omaisilta, mutta näin saatu palaute ei ole 

suoraan suhteessa siihen, mitä vanhuksen saama hoito oikeasti on, sillä omainen ei ole 

samalla lailla hoitotilanteissa läsnä kuin vanhus itse. Asiakaspalaute ei myöskään 

välttämättä kerro, mitä hoidon laatu todellisuudessa on, joten vanhuksen toimintakykyä 

ja vointia on pystyttävä arvioimaan myös suoraan hoidon seurauksena. Tähän 

tarkoitukseen sopii RAI-järjestelmä. 

 

RAI-järjestelmän avulla Helsingin sosiaalivirasto pystyy asiakaspalautetta syvällisemmin 

arvioimaan palveluntuottajien toimintaa. RAI-järjestelmässä esitettyjen 

laatuindikaattoreiden mittaamien asioiden seuraamista myös edellytetään 

palveluntuottajalta, vaikkei juuri RAI-järjestelmän käyttöä voidakaan palveluntuottajalta 

vaatia kuten jo edellä todettiin. Näiden mitattavien asioiden kautta voidaan käytännössä 

arvioida, millä tavalla palveluntuottajan tuottama laatu näkyy asiakkaan saamassa 
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hyödyssä. RAI-järjestelmän kautta Helsingin sosiaalivirasto saa tietoa 

henkilöstömitoituksen ja henkilöstön osaamisen vaikutuksesta hoidon laatuun. Tärkeä 

RAI-järjestelmän käyttämisen etu on se, että tietoa saadaan hoidon laadukkuudesta 

myös niiden vanhuksien osalta, jotka eivät pysty kuntonsa takia itse arvioimaan 

saamansa hoidon laatua. Esimerkiksi, jos hoito on liian makuuttavaa, ilmenee asia 

painehaavojen määränä tai jos vanhusta ei ehditä juottamaan päivän aikana tarpeeksi, 

ilmenee asia kuivumisena. 

 

Tärkeitä asioita liittyen vanhuksen kokemaan palvelun laatuun hoidon lisäksi ovat myös 

vanhuksen yksilölliset toiveet liittyen esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin ja näiden 

toiveiden huomioon ottaminen. Vanhus voi olla esimerkiksi kulttuurin ystävä ja kokea 

tärkeänä kulttuurielämysten jatkumisen senkin jälkeen, kun hänen toimintakykynsä on 

laskenut. Tällaiset asiat ovat tärkeitä vanhuksen elämänlaadun kannalta ja niiden 

toteutumisella tai toteutumatta jäämisellä on suora vaikutus vanhuksen kokeman 

palvelun laatuun. Samoin esteettiset asiat vaikuttavat vanhuksen kokemaan laatuun. 

Näitä voivat olla esimerkiksi hoitopaikan kodinomaisuus ja se, miten vanhus paikassa 

viihtyy. Tällaisiin laatutekijöihin pyritään myös kiinnittämään huomiota palveluntuottajan 

toimintaa arvioitaessa, vaikka niiden mittaaminen onkin vaikeampaa kuin toimintakykyyn 

liittyvä arvioiminen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman lähtökohtana oli miettiä, minkälainen rooli laadulla on 

palvelunhankintaprosessissa julkisten hankintojen piirissä. Ongelmaa lähestyttiin 

ottamalla tutkielmaan mukaan case-yritys eli Helsingin sosiaalivirasto ja tutkimalla 

heidän toiminta-alueistaan vanhusten palveluita. Tutkielmassa lähdettiin liikkeelle 

osaongelmien selvittämisellä teoriaosiossa. 

 

Ensimmäisenä osaongelmana oli selvittää, miten julkisten hankintojen 

palvelunhankintaprosessi etenee. Ongelmaa lähdettiin selvittämään kirjallisuuden avulla 

teoriaosioon ja case-yrityksen kautta empiriaosioon saatiin yksityiskohtaisempaa 

kuvausta vanhusten palveluiden hankintaprosessin etenemisestä. Toisena 

osaongelmana oli selvittää, kuinka palvelun laatua voidaan mitata. Empiriaosiota varten 

tehtyjen haastatteluiden yhteydessä nousi esille hoidon laadun mittaamiseen käytettävä 

RAI-järjestelmä, jonka perusperiaatteita esiteltiin teoriaosiossa. Lisäksi mietittiin palvelun 

laatuun liittyviä määritelmiä. 

 

Päätutkimusongelmaa lähdettiin selvittämään tutkielman empiriaosiossa, jossa 

teoriaosiossa esitetyt hankintaprosessi sekä palvelun laatu yhdistettiin toisiinsa 

tutkimalla vanhusten palveluiden hankintaprosessia ja laadun merkitystä prosessin eri 

vaiheissa. Tulokset on koottu taulukkoon 4. 

 

Taulukko 4.  

Miten laatu huomioituu hankintaprosessin eri vaiheissa 

  

Hankintaprosessin vaihe Laatua ilmaisevat tekijät 

Tarpeen havaitseminen - Tavoitteiden määritys 

Tarjouspyyntö - Minimivaatimusten asettaminen palveluntuottajalle 

sekä palvelulle 

Toimittajan valinta - Lisäpisteet minimivaatimukset ylittävästä laadusta 

- Sopimuksen pitkäkestoisuus 

Hankinnan seuranta ja johtaminen - Auditointikäynnit 
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- Asiakaskyselyt 

- RAI-mittariston mukaisten asioiden seuraaminen 

- Yksillöllisten toiveiden huomioiminen 

 

Heikolla laadulla vanhusten palveluissa on usein vakavat seuraamukset. Jos 

heikkokuntoinen vanhus ei saa tarvitsemaansa palvelua eli hoitoa tarvitsemallaan 

laadulla, voi tilanne pahimmillaan johtaa vanhuksen kuolemaan. Siksi hoidon laatuun 

tulisi kiinnittää huomiota sekä palveluntuottajaa valittaessa että sopimuksen solmimisen 

jälkeen. Tässä tutkielmassa saatujen tulosten perusteella laatu on mukana palveluiden 

hankintaprosessin jokaisessa vaiheessa Helsingin sosiaalivirastossa.  Eniten laatuun 

kiinnitetään huomiota tarjouspyyntövaiheessa, kun määritellään haluttava minimitaso, 

mitä kaikilta palveluntuottajilta vaaditaan. Käytännössä laadun varmistaminen tapahtuu 

kuitenkin vasta, kun palveluntuottaja on jo aloittanut toimintansa ja laadun ylläpidosta on 

tällöin pidettävä huolta esimerkiksi RAI-järjestelmän kaltaisilla mittaristoilla. 

 

Tutkielman alussa esitettiin väite, että halvalla hinnalla ei saa hyvää laatua. Tämä väite 

pitää mielestäni vieläkin paikkansa. Laatu on asia, johon varsinkin puhuttaessa 

vanhuksien hoidosta tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Helsingin sosiaalivirastossa 

palveluntuottaja valitaan loppujen lopuksi kuitenkin hinnan perusteella, mutta 

laadukkuuteen kiinnitetään huomiota jo prosessin alkuvaiheissa minimivaatimustason 

muodossa. Helsingin sosiaalivirastolla tuntuu olevan laatuasiat vanhusten palveluiden 

osalta kunnossa olettaen, että laatuasioihin kiinnitetään tosiasiassa niin paljon huomiota 

kuin haastatteluissa annettiin ymmärtää. 

 

Tutkielman teon aikana heräsi mielenkiinto liittyen RAI-järjestelmään, joka nousi esille 

haastattelujen yhteydessä. Koska kandidaatintutkielma on loppujen lopuksi hyvin 

suppea kuvaus aiheesta kuin aiheesta, ei RAI-järjestelmän syvällinen tutkiminen tämän 

tutkielman puitteissa ollut mahdollista. Tämän takia olisi mielenkiintoista tutkia omana 

tutkielmanaan enemmän RAI-järjestelmää, sen alkuperää, käyttöönottoa ja käyttöä 

aivan käytännön tasolla.  
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LIITE I 

Haastattelukysymykset 

 

Yleiset kysymykset 

• Haastateltavan nimi, työtehtävä organisaatiossa, kuinka kauan toiminut 
tehtävässä/sosiaalivirastossa 

• Milloin Helsingin sosiaalivirasto on aloittanut toimintansa? 
• Mikä on sosiaaliviraston toiminta-ajatus? 
 

• Minkälaisiin osa-alueisiin sosiaaliviraston toiminta voidaan jakaa? 
• Kuinka suuret olivat Helsingin sosiaaliviraston käyttökustannukset vuodelta 
2006? 

• Kuinka suuren osan vanhusten palvelut veivät vuoden 2006 
käyttökustannuksista? 

• Minkälaisia vanhusten palveluita Helsingin sosiaalivirasto tarjoaa? 
• Kuinka monta vanhusta Helsingin sosiaaliviraston asiakkaina on tällä hetkellä/ 
vuonna 2006? 

• Kuinka paljon luvut ovat kasvaneet 2000-luvun aikana, kuinka paljon niiden 
oletetaan kasvavan tulevina vuosina? 

• Minkälaisen odotetaan vanhusten palveluiden kehityksen olevan, mitä voidaan 
odottaa tulevaisuudessa (seuraavien 10v sisällä, yksityistämisen lisääminen) ? 

• Kuinka suuri osa vanhusten palveluista ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta? 
Entä kaikista palveluista? 

• Syyt, jonka takia vanhusten palveluita on lähdetty ostamaan yksityisiltä 
palveluntuottajilta? 

 

Hankintaprosessi 

• Minkälaisia hankintoja yleensä tehdään? Voiko niitä luokitella jotenkin? 
• Kuinka monta ihmistä hankinnassa on yleensä mukana? Voiko yksi ihminen 
hoitaa koko hankintaprosessin alusta loppuun? 

• Onko hankintaprosessikäytännössä tapahtunut muutoksia vuosien varrella? Mistä 
nämä muutokset ovat johtuneet? 

 

1. Tarpeen havaitseminen 

• Miten tarve uudelle hankinnalle havaitaan ja miten siihen reagoidaan? 
• Minkälaisia vaatimuksia/kriteereitä hankinnan kohteelle asetetaan? 
• Mikä on käytetyin hankintamenettely yleensä/vanhusten palveluissa? 

 

2. Tarjouspyyntö 

• Minkälaisia asioita tarjouspyynnössä käsitellään? 



 

 

• Onko käytössä jokin tietty kaava, jota tarjouspyyntö aina noudattelee vai onko 
kukin tarjouspyyntö omanlaisensa tilanteesta riippuen? 

• Kuinka kauan tarjouspyynnön laatiminen kestää yleensä? 
• Mitä kautta hankinnasta ilmoitetaan palveluntuottajille? (Hilma?) 
• Millä tavalla tarjouspyynnöt lähetetään palveluntuottajille (posti, sähköposti..)? 

 

3. Palveluntuottajan valinta 

• Miten saatuja tarjouksia lähdetään purkamaan? 
• Miten tarjouksia vertaillaan keskenään? 
• Mitä asioita otetaan huomioon, kun tarjouksia laitetaan paremmuusjärjestykseen? 
• Kuinka paljon tarjottu hinta vaikuttaa palveluntarjoajan valintaan? 
• Mitä kautta hankintapäätöksestä ilmoitetaan? 
• Kuinka pitkiä sopimukset yleensä ovat? Onko sopimuksen kestoon olemassa 
laissa jotakin säädöstä? 

• Kuinka kauan prosessi yleensä kestää tarpeen havaitsemisesta sopimuksen 
tekoon? 

 

4. Hankinnan seuranta ja johtaminen 

• Miten seuranta tapahtuu? 
• Miten palveluntuottajan kanssa pidetään yhteyttä sopimuksen teon jälkeen? 

 

Palvelun laatu 

• Mitä haastateltavan mielestä laatu on? 
• Miten Helsingin sosiaalivirasto määrittelee laatua? 
• Onko laadun määritelmä sama kaikille sosiaaliviraston toiminta-alueille? 

 

Palvelun laatu ja hankintaprosessi 

• Miten palvelun laatu vaikuttaa hankinnan suunnitteluvaiheeseen? 
• Miten laatua eritellään tarjouspyyntöihin? 
• Millä kriteerein arvioidaan, kenen palveluntuottajan tarjoama laatu on paras? 
• Onko hankintasopimuksessa eritelty laatuvaatimuksia? 
• Minkälaisia laadun mittaristoja on/on ollut käytössä? Miksi käytöstä on luovuttu? 

 

Palvelun laadun kriteerit 

• Kiinnitetäänkö huomiota palveluntarjoajan taloudelliseen tilanteeseen/kuinka 
suuri painoarvo sillä on? 

• Kiinnitetäänkö huomiota palveluntarjoajayrityksen johdon koulutustasoon ja 
kokemukseen/kuinka suuri painoarvo sillä on? 

• Kiinnitetäänkö huomiota henkilöstön koulutustasoon, määrään ja 
hyvinvointiin/kuinka suuri painoarvo sillä on? 



 

 

• Kiinnitetäänkö huomiota palveluntarjoajan pyrkimyksiin parantaa laatua esim. 
asiakastyytyväisyyskyselyin/kuinka suuri merkitys sillä on? 

• Kuinka paljon merkitsee, jos palveluntarjoajalla on käytössä/ollaan ottamassa 
käyttöön laatujärjestelmä tai -standardi? 

• Minkä verran vaikutusta on ulkoisilla puitteilla esim. hoivakotipalvelua 
hankittaessa (rakennus, paloturvallisuus...) 

• Onko tässä mainittujen lisäksi vielä muita palvelun laadun kriteereitä? 
 

Palvelun laadun seuranta ja loppuasiakkaiden huomioiminen 

• Tähdätäänkö palveluntarjoajan kanssa pidempiaikaisiin yhteistyösopimuksiin? 
Miksi/miksi ei? 

• Käydäänkö palveluntarjoajan toimintaa katsomassa paikan päällä? 
• Teetetäänkö asiakastyytyväisyyskyselyjä loppuasiakkailla ja heidän omaisillaan? 
Minkälaisia tuloksia on saatu? Miten loppuasiakas yleensäkin otetaan huomioon 
palvelunhankintaprosessissa? 

• Mitä muita keinoja on ylläpitää/seurata palveluntuottajan tarjoaman palvelun 
laatua? 

 


