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Palvelujen hankinta on yhä kiinteämmin osa yritysten liiketoimintaa, kun 

kiristyvässä kilpailussa yritykset pyrkivät siirtämään keskittymistään enenevissä 

määrin ydintoimintojensa tuottamiseen. Yleisiä ohjeistuksia palveluiden laadun 

kehittämisestä ja hankintaprosessin läpiviennistä on olemassa runsaasti, mutta 

palveluihin keskittyvän hankinnan kokonaisvaltaista kuvausta on tutkimuskentästä 

vaikea löytää. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia palvelun hankinnan 

prosessia ja laatua, sekä paikata olemassa olevaa tutkimusaukkoa tunnistaen 

hankintaprosessista lopputuloksen laadun kannalta kriittisiä elementtejä. 

Tutkimusaihetta lähestytään tarkastelemalla ensin olemassa olevaa tutkimusta 

palvelujen hankintaprosessista ja laadusta. Lisäksi tutkimusta varten on 

haastateltu hankinta-asiantuntijoita, sekä suoritettu case-tutkimus Espoon 

kaupungin koulukuljetusten hankinnasta, jossa hyödynnetään QFD-

matriisianalyysiä kriittisten tekijöiden tunnistamiseksi. Lopputuloksena tutkimus 

esittää hankintaprosessiin perustuvan listan niistä laadukkaan lopputuloksen 

kannalta kriittisistä tekijöistä, joihin keskittymällä palveluhankinnan laatua on 

mahdollista parantaa. Keskeisimpinä tekijöinä tuloksissa esiin nousevat 

hankintatiimin kokoaminen, yrityksen tahtotilan tunnistaminen, palvelusisällön ja 

sen tavoitteiden ymmärtäminen, sanktiomallien hyödyntäminen, sekä yhteistyön 

vaaliminen hankinnan suunnittelussa ja sopimusseurannassa. 
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Sourcing of services is ever more vital part of running business when companies 

try to move their focus more and more towards their core competencies in order to 

manage the growing competition. There are general instructions about developing 

service quality and managing procurement process, but completely service 

focused studies about the matter are hard to find. Aim of this research is to study 

the procurement process and the quality of services and fill the existing research 

gap by recognizing critical elements for quality within the procurement process in 

order to improve the end result.  

The research topic is approached through studying the existing research of service 

quality and procurement process and by interviewing sourcing specialists. In 

addition to that the research includes case study focused on student transportation 

services, acquired by city of Espoo. In the case study the QFD-matrix analysis is 

used to recognize critical elements and reasons for improved quality. As the result 

this research presents a list of critical factors and actions which should be 

performed during the procurement process in order to reach better quality of the 

acquired service. The results show as the most essential factors the assembling of 

capable sourcing team, the recognition of organization’s objectives, the clear 

definition of service’s content and goals, the utilization of sanction models and the 

utilization of cooperation during planning phase and supplier management. 
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mielialan ja motivaation heiluessa laidasta laitaan työskentelyn sujumisen mukaan. 

Mielestäni kandidaatin tutkinnon tekeminen valmisti minua loistavasti gradua 

varten, ja tämän työn hallinnassa sekä suunnittelussa vallitsi kaiken aikaa parempi 
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1. Johdanto 

Nykypäivän liiketoimintaympäristössä organisaatiot joutuvat jatkuvasti käymään 

läpi nopeita ulkoisia ja sisäisiä muutoksia, joiden taustalla ovat muuan muassa 

globalisaatio, sähköisen liiketoiminnan yleistyminen ja toimintojen ulkoistaminen. 

Nämä muutokset vaikuttavat hankinnan strategiaan, rakenteisiin sekä sen 

osaamisvaatimuksiin ja asettavat paineita organisaation hankintayksikölle, kun yhä 

useammat ja strategisemmat toiminnot pyritään hankkimaan yrityksen 

ulkopuolelta. (Zheng & al. 2007)  

Palveluiden rooli yritysten liiketoiminnassa on kasvanut vuosien saatossa. Ennen 

vuosituhannen vaihdetta palveluiden hankintaan käytetty rahamäärä ylitti jo 

tuotteisiin käytetyn määrän. Yritykset ovatkin ymmärtäneet palveluiden hankinnan 

keskeisen roolin liiketoiminnassaan ja alkaneet panostaa siihen enenevissä 

määrin. Palveluhankintoja varten on alettu muun muassa kerätä spesifiä 

osaamista ja erottelu tavarahankintoihin on selkiytynyt. (Smeltzer & Ogden, 2002) 

Palveluiden roolin kasvu liiketoiminnassa vaikuttaa suoraan hankintaosaajien 

työhön. Kaikesta huolimatta palveluhankintojen tutkimuskenttä on 

tavarahankintoihin verrattuna hyvin kapea. Yleisiä ohjeistuksia palveluiden laadun 

kehittämisestä ja hankintaprosessin läpiviennistä on olemassa runsaasti, mutta 

palveluihin keskittyvän hankinnan kokonaisvaltaista kuvausta on tutkimuskentästä 

vaikea löytää. Tämän tutkimuksen aiheena on tutkia palvelun hankinnan prosessia 

ja laatua. Tarkoituksena  on paikata olemassa olevaa tutkimusaukkoa syventyen 

palveluiden hankinnan prosessiin ja tunnistaen siitä onnistuneen palveluhankinnan 

kannalta kriittisiä elementtejä. 

Hankintojen rooli on kasvanut kiihtyvällä vauhdilla globaalin kilpailun myötä, ja 

monessa yrityksessä erityisesti palveluiden hankinta on noussut suhteessa entistä 

tärkeämmäksi. Liiketoimintaa halutaan tehostaa sekä kustannuksia laskea ja 

globalisaation myötä monet ennen yrityksen sisäisesti tuottamat palvelut ovat 

ulkoistettu palveluntarjoajille, joita etsitään yhä laajemmalta alueelta globaalisti. 

Huomion arvoista on myös, että nykypäivänä kyseessä eivät ole enää vain 

yksinkertaiset palvelut, kuten siivouspalvelut, vaan yritykset ulkoistavat palveluja, 

jotka ovat yhä lähempänä yrityksen ydinliiketoimintaa. (Agndal et. al. 2007) 
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Strategisten ja monimutkaisten palvelujen hankinta on asiana itsessään uusi. 

Ajatus tämän tutkimuksen aiheeseen syntyi tutkijan entisen työpaikan johtajan 

ilmoille heittämästä ajatuksesta, kun hän totesi, että todellista 

palveluhankintaosaamista on vielä nykypäivänäkin vaikea löytää. Siinä missä 

ennen vanhaan palvelujen hankinnassa puhuttiin lähinnä siivouspalvelujen 

ostamisesta, nykypäivänä hankalan taloustilanteen ja kiristyvän kilpailun myötä 

yritykset hakevat kilpailuetua uusilta alueilta ja  haluavat hankkia strategian 

kannalta kriittisiä, rakenteeltaan monimutkaisia ja taloudellisesti kalliita palveluja. 

Vaatimustaso ja haasteellisuus palveluhankinnoissa on noussut viime vuosina 

valtavasti, mikä on tehnyt palveluiden hankkimisesta eräänlaisen peikon, jota 

pidetään pelottavana ja haastavana toteutettavana. 

Yksi selkeimmistä syistä, miksi tavarahankinnat on helpompi saada onnistumaan 

perustuu siihen, että tavarahankinnat ovat perinteisesti saaneet enemmän 

huomiota ja panostusta osakseen kuin palveluhankinnat. Tämän myötä 

tavarahankintoja varten on olemassa enemmän  tukiprosesseja, ymmärrystä, 

toimittajasertifikointia ja laadunmittaustapoja. Palveluhankintojen suorittamiseen ei 

sen sijaan löydy työkaluja tai erityisosaamista läheskään samassa mittakaavassa. 

(Smeltzer & Ogden, 2002) 

Kaiken kaikkiaan palvelujen hankintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Tämän päivän tiukassa kilpailussa ei yksinkertaisesti riitä, että palvelu onnistutaan 

ylipäätänsä hankkimaan, vaan se tulisi kyetä suorittamaan hallitusti ja 

laadukkaasti. Tämän prosessin lopputuloksena tulisi olla laadukas palvelu, joka 

kasvattaa yrityksen kilpailukykyä. Tämä tutkimus pureutuu palvelujen hankinnan 

ytimeen ja selvittää toimenpiteet, joihin panostamalla palveluhankinnan 

onnistumisen todennäköisyys paranee. Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa 

olevaa tutkimustietoa palvelujen luonteesta, hankintaprosessin läpiviennistä ja 

laadun hallinnasta. Yhdistämällä nämä osa-alueet luodaan yhtenäinen paketti 

palveluhankintojen laadukkaan suorittamisen periaatteista. 
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

Tutkimuksessa tarkastellaan miten palveluhankinnoissa voidaan saavuttaa paras 

mahdollinen lopputulos. Toisin sanoen tutkimuksessa pyritään tunnistamaan 

palveluhankinnalle tyypillisiä kriittisiä kohtia ja tekijöitä, joissa on tärkeää onnistua, 

jotta laadukas lopputulos eli tarvetta vastaava palvelu voidaan saavuttaa.  

Lopullinen tavoite on selvittää palveluhankinnan suorittamisen kriittiset kohdat, 

joita voidaan hyödyntää ylätasolla kaikissa palveluhankinnoissa. Jos tässä 

onnistutaan, on lopputuloksena otsikkotason listaus palveluhankinnan laadukkaan 

suorittamisen kulmakivistä, jota voidaan käyttää pohjana palveluhankinnan 

toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda ainoastaan otsikkotason listaus, sillä kun 

yksittäisessä hankinnassa asioihin mennään syvemmälle yksityiskohtiin eroavat 

palveluhankinnat toisistaan siinä määrin, että tarkemman tason yleispätevän 

listauksen tekeminen on todennäköisesti mahdotonta. 

Jotta tavoiteltuun lopputulokseen päästään, tarkastellaan ensin jo tehdyn 

tutkimuksen teoriakenttää, mikä luo perustan tälle tutkimukselle. Tutkimuksessa 

hyödynnetään myös case-tutkimusta yhden huolella valikoidun ja hyvin 

onnistuneen palveluhankinnan kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään 

asiantuntijahaastatteluja, joissa haastatellaan hankinnan ammattilaisia, joilla on 

mittavaa kokemusta palveluhankintojen konkreettisesta suorittamisesta.  

Tarkoituksena on tutkia case-tutkimuksesta saatuja objektiivisia tuloksia, 

asiantuntijoiden kokemukseen perustuvia subjektiivisia havaintoja ja aikaisemmin 

tehdyn tutkimuksen tuloksia erikseen, ja sitten yhdistää ja vertailla näistä 

tiedonlähteistä opittua informaatiota. Näiden osa-alueiden korrelaation pohjalta 

pyritään vetämään johtopäätöksiä palveluhankintojen yhdistävistä 

menestystekijöistä ja tätä kautta saavuttamaan tutkimuksen tavoite; luoda 

yleispätevä lista menestyksekkään palveluhankinnan tärkeimmistä seikoista. 

Edellä kuvatun tavoitteen saavuttamisen tukena käytetään tutkimuskysymyksiä. 

Päätutkimuskysymyksiä, eli tutkimuksen tavoitteen kannalta keskeisimpiä 

selvitettäviä kokonaisuuksia on neljä. Näitä tukevia alatutkimuskysymyksiä on 

puolestaan kolme. Alatutkimuskysymysten tarkoituksena on ohjata tutkimuksen 
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painottumista päätutkimuskysymysten sisällä tavoitteiden kannalta olennaisimpien 

asioiden tarkasteluun. 

Päätutkimuskysymykset: 

Millaista on laatu palveluhankinnassa? 

Miten palvelun onnistumista voidaan mitata? 

Millainen on palvelujen hankinnan prosessi? 

Mitkä ovat palveluhankinnan onnistumisen kannalta kriittiset tekijät? 

Alatutkimuskysymykset: 

Mitkä ovat hankinnan keinot edesauttaa hankittavan palvelun laatua? 

Millaista on tehokas ja tarkoituksenmukainen palveluhankinnan 

laadun mittaaminen? 

Miten määritellä palveluhankinnan laatukriteerit?  

Kun tutkimuksen keskeisin tavoite pilkotaan pienempiin osiin, päästään 

päätutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tavoite tutkimuksessa on selvittää, mitä 

laatu ylipäätänsä on, kun tarkastellaan palveluhankintoja. Laadun olemuksen 

selvittäminen on hyvin keskeisessä roolissa, kun pyritään selvittämään parhaan 

mahdollisen laadun saavuttamisen menestystekijöitä. Tätä tukevana 

alatutkimuskysymyksenä pyritään selvittämään mitkä ovat nimenomaisesti 

hankinnan keinot laadun parantamisessa. 

Toinen keskeinen asia tutkimuksen tavoitteen kannalta on selvittää miten palvelun 

onnistumista voidaan mitata. Jotta tarkastelun kestäviä johtopäätöksiä voidaan 

vetää, on ensin selvitettävä miten palveluhankinnan onnistumista voidaan mitata. 

Tämä ei suurella todennäköisyydellä ole kovinkaan yksinkertaista ottaen 

huomioon palvelun hankalan mitattavuuden ja laadun kokemisen subjektiivisen 

luonteen. Tätä tukevana tutkimuskysymyksenä selvitetäänkin millaista on tehokas 

ja tarkoituksenmukainen laadun mittaaminen palveluhankintojen kohdalla. 
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Kolmas tärkeä tutkittava kokonaisuus on selvittää millainen on palvelun hankinnan 

prosessi ja miten määritellä sen sisältä palveluhankinnan laadun kannalta kriittiset 

tekijät. Palveluhankinnat ovat kompleksisia kokonaisuuksia, sillä palveluprosessiin 

sekä itse hankintaprosessiin kuuluu useita osia ja vaiheita. Näistä pyritään 

tunnistamaan laadun maksimoinnin kannalta keskeisimmät tekijät, sillä niiden 

tunnistaminen on erittäin keskeisessä osassa koko tutkimuksen tavoitteita 

ajatellen. Näitä tukevalla alatutkimuskysymyksellä selvitetään millaisia kriteerejä 

laadulle kannattaa ylipäätänsä asettaa, jotta ne tukisivat hankinnan tavoitteita. 

Tarkastelun taustalla on se, että laadulle voidaan kyllä asettaa mitä moninaisimpia 

tavoitteita, mutta miten tunnistaa tavoitteiden ja lopputuloksen kannalta 

keskeisimmät laatukriteerit vaatii tarkempaa tutkimista. 

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella yleisellä tasolla hankittavan palvelun parhaan 

mahdollisen laadun saavuttamisen keinoja hankintojen näkökulmasta. Laatu 

itsessään on hyvin laaja ja moninainen käsite, ja tämän vuoksi sen tarkastelussa 

pyritään keskittymään laatuun ostettavan palvelun kohdalla. Ostettavan palvelun 

sisällä laatua tullaan tarkastelemaan laaja-alaisesti palvelun sisällön laadusta 

prosessin laatuun. 

Hankittavan palvelun laatuun voidaan vaikuttaa monella tapaa, mutta tässä 

tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää ensisijaisesti hankintayksikön 

mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa hankittavan palvelun laatuun. Tästä johtuen 

esimerkiksi yksistään johtamistapojen tai ihmisten vuorovaikutustaitojen lähempi 

tarkastelu hankinnan vaikutuspiirin ulkopuolella palvelun laatuun vaikuttavina 

tekijöinä rajataan ulos tutkimuksesta. Hankintaprosessia tarkastellaan myös 

pääasiassa varsinaisen hankintatoimen (engl. sourcing) näkökulmasta jättäen 

operatiivinen ostaminen (engl. purchasing) vähemmälle tarkastelulle. 

Hankinnat ovat tutkimuksen tarkastelun ytimessä, mutta hankintojen sisältä 

tarkastelu rajataan koskemaan luonnollisesti vain palveluiden hankintaa, joskin 

vertailua tavarahankintoihin tullaan tekemään jossain määrin. Tämä rajaus 

perustuu siihen, että tavaroiden ja palveluiden  hankinnan luonne ja ennen kaikkea 

niissä hankittavan laadun maksimointi eroaa merkittävästi toisistaan, joten 
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molempien luokkien sisältäminen tutkimukseen ei palvelisi laadukasta ja spesifiä 

tutkimusta. 

Case-tutkimus tulee keskittymään yhteen huolella valittuun palveluhankintaan. 

Vaikka tutkimuksen case-yrityksenä tarkastellaan julkista toimijaa, ei tutkimuksen 

tarkastelu tai siitä saatavat tulokset rajoitu julkiseen sektoriin. Tutkimus tulee 

tuottamaan yleispäteviä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimivia 

suuntaviivoja palveluhankintojen suorittamiselle. 

1.3 Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksen viitekehys havainnollistaa työn perusrakennetta ja auttaa lukijaa 

hahmottamaan tutkimuksen kokonaisuutta. 

 

 

Kuva 1: Tutkimuksen viitekehys 

Yllä esitetty viitekehys kuvaa tutkimuksen kokonaisuuden muodostavat kolme osa-

aluetta. Tutkimukseen kuuluu teoriaosa, empiriaosa ja tutkimuksen tulokset 

esittelevä johtopäätösosa. Teoriaosuus esittelee tutkimuksessa hyödynnettävää 

aiemmin tutkittua teoriakenttää, joka koostuu kolmesta keskeisestä osasta, joihin 

kuhunkin syvennytään erikseen. Empiirinen osuus koostuu tutkijan itse tekemästä 
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tutkimuksesta, jossa empiiristä tutkimusta on suoritettu kahdella tavalla; 

asiantuntijahaastatteluilla sekä case-tutkimuksella.  

Tutkimuksen tärkein osuus on tutkimuksen johtopäätösosuus. Tässä viimeisessä 

tutkimuksen osassa tarkastellaan teoriakentästä opittua tietoa sekä empiirisin 

tutkimuksin kerättyä uutta tietoa ja vertaillaan sekä luodaan synteesiä näiden 

osien välille. Tämän prosessin seurauksena muodostetaan johtopäätökset siitä, 

mitä on palveluhankintojen laadukas toteuttaminen ja vastataan tutkimuksen 

tutkimuskysymyksiin. 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkimuksessa käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen kvalitatiivinen tutkimus koostuu 

puolistrukturoiduista haastatteluista. Kvantitatiivinen osuus puolestaan muodostuu 

tapaustutkimuksessa hyödynnettävistä QFD-matriisinalyysillä saaduista 

numeerisista arvoista. 

Tutkimuksen aineisto muodostuu teoriasta koostuvasta osasta sekä empiriasta 

koostuvasta osasta. Teoriakentän tutkiminen ja aineiston keruu perustuu aiemmin 

tehtyjen tutkimusten tarkasteluun, joiden pohjalta muodostetaan yleiskuva 

tutkimuksen aiheen pohjalla olemassa olevasta tiedosta. Empiriaosuus puolestaan 

muodostuu kahdesta osasta: tapaustutkimuksesta sekä tutkittavan aiheen 

yleisestä tarkastelusta asiantuntijahaastatteluilla kerätyn tiedon pohjalta.  

Empiriaosuuden aineiston keräämisessä hyödynnetään tiedonkeruumenetelminä 

haastattelua ja haastatteluun sisältyvää kyselytutkimusta. Haastatteluja tehdään 

yhteensä kaksi, joista kumpikin liittyy osittain empiriaosuuden molempiin osiin. 

Haastattelussa kysytään avoimia kysymyksiä, joihin haastateltavat saavat vastata 

vapaasti, ja jotka toimivat pohjana tutkimusaiheen yleiseen pohdintaan. 

Haastatteluun sisältyy myös lyhyt kyselytutkimus, joka liittyy empiriaosassa 

käsiteltävään tapaustutkimukseen. Kyselytutkimuksessa haastateltavat arvioivat 

annettuja tekijöitä Likertin asteikon mukaisesti arvoilla 1-5. 

Haastatteluista sovitaan etukäteen ja haastattelun rakenne sekä kysymykset 

tarjotaan haastateltaville etukäteen ennen varsinaista haastattelua. Haastattelussa 
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käsiteltävien kysymysten järjestys on vapaa ja ne käsitellään siinä järjestyksessä 

kuin haastattelu etenee luonnollisesti. Haastattelujen arvioitu kesto on noin 

puolituntia ja ne nauhoitetaan tarkempaa analysointia varten. 

Tapaustutkimuksessa hyödynnetään valitusta Espoon koulukuljetusten 

hankinnasta kerättyä objektiivista tietoa. Kohteena toimivan palveluhankinnan 

rakennetta, toteutusta ja tuloksia selvitetään ja havainnoidaan, jonka jälkeen 

saatuja tuloksia arvioidaan QFD-matriisianalyysillä. Haastattelussa kerätään 

tapaustutkimukseen liittyvää tietoa kyselytutkimuksella, ja lopulta haastattelulla ja 

QFD-matriisianalyysillä saatuja tuloksia vertaillaan keskenään.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakautuu jo esiteltyihin teoria- ja empiriaosaan. Nämä osat käsitellään 

aluksi erillään toisistaan kunnes ne lopulta yhdistetään tutkimuksen kolmannessa 

osassa, kun empiriasta saatavia tuloksia verrataan teoriapohjaan ja vedetään 

johtopäätöksiä. Tutkimus etenee loogisesti alkaen aiheen esittelystä lukijalle 

edeten syvällisen teoriatutkimuksen kautta empiiriseen tutkimukseen ja lopulta 

tuloksiin.  

Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen aihe ja tausta, tavoitteet ja 

tutkimusongelma, rajaukset, teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmä sekä 

aineisto. Kappale luo lukijalle ymmärryksen tutkimuksen ydinajatuksesta ja 

rakenteesta. Toisessa luvussa esitellään aiemman tutkimuksen teoriakenttä. 

Teoriakentän kulmakivinä toimivat kolme suurempaa asiakokonaisuutta: 

palveluhankinnat, hankintaprosessi sekä palvelun laatu ja suorituskyky. Luvun 

tavoitteena on saavuttaa kattava käsitys tutkimuksen pohjana toimivasta teoriasta. 

Kolmannessa luvussa esitellään tarkemmin empirian hankintaan käytettyä 

tutkimusmetodologiaa, sekä avataan tutkimusmenetelmää ja kerättyä aineistoa. 

Tämä luku tarjoaa lukijalle kattavan käsityksen siitä, miten käsiteltävä aineisto on 

kerätty ja mihin sen analysointi perustuu.  Luvussa esitellään myös kohdeyritys ja 

perusteet analysoitavan palveluhankinnan valinnalle. 

Neljäs ja viides luku muodostavat tutkimuksen empiirisen tutkimuksen. Neljäs 

esittelee asiantuntijahaasttelujen tuottaman aineiston. Viidennessä luvussa 
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puolestaan analysoidaan kohdetutkimuksessa hyödynnettävää palveluhankintaa 

QFD-matriisianalyysin avulla. Lopulta luvussa kuusi saatetaan esitelty teoria ja 

kerätty empiria yhteen ja tutkitaan näiden korrelaatiota. Tavoitteena on vetää 

kritiikin kestäviä johtopäätöksiä palveluhankintojen laadun kannalta kriittisimmistä 

menestystekijöistä. 

1.8 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessa käytetään paria termiä, joiden määritelmää tarkennetaan 

seuraavasti: 

Laatutekijä 

Tutkimuksessa puhutaan laatutekijöistä, joilla viitataan toimenpiteisiin ja asioihin, 

jotka vaikuttavat palvelun sisältöön tai sen hankintaan liittyvään laatuun. 

Laatukriteeri 

Laatukriteeri-termiä käytetään tutkimuksen empiirisessä osassa, ja sillä viitataan 

hankinnan laadulle asetettaviin kriteereihin. Toisin sanoen sanalla viitataan niihin 

asioihin hankinnassa, joiden suunnitelman mukainen toteutuminen tarkoittaa 

palvelun olevan laadukas. 
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2. Tutkimuksen teoria 

Hankintaosaston roolin tärkeys on  alettu tiedostamaan paremmin ja paremmin  

yritysten keskuudessa. Teknologisen muutoksen ja kasvavan globaalin kilpailun 

myötä hankintojen laadukas suorittaminen on noussut yhä strategisempaan 

asemaan, ja hankintaa onkin alettu lähestyä ammattimaisemmalla tavalla kuin 

aiemmin. (Agndal et. al. 2007) Palveluiden hankinnasta onkin olemassa paljon 

tutkimustietoa, mutta palveluhankintoja, hankintaprosessia ja palvelun laatua 

yhdistävää tutkimusta on vaikea löytää. 

Tässä kappaleessa  tutkitaan palveluhankintojen, hankintaprosessin ja palvelun 

laadun mittaamisen teoriakenttää. Nämä kolme kokonaisuutta luovat pohjan 

palveluhankintojen suorittamisen ja laadun tarkastelulle, ja niitä tarkastellaan 

teoriaosuudessa kattavasti omina kokonaisuuksinaan.  

2.1 Palveluhankinnat  

Aluksi tutkitaan palveluhankintojen luonnetta ja sisältöä. Tarkastelu etenee 

kirjallisuuden pohjalta rakennettujen määritelmien esittelystä tehtyjen tutkimusten 

tarkasteluun. 

2.1.1 Palvelun määritelmä 

Palvelu on käsitteenä helposti ymmärrettävä ja jokaisella on jonkin asteinen 

ymmärrys siitä, mitä palvelu pitää sisällään. Useissa teksteissä palvelua lähdetään 

hahmottelemaan tekemällä ero palvelun ja tuotteen välille, kun taas toiset pyrkivät 

selittämään asian palvelun aineettoman luonteen kautta. Palvelun virallinen 

määritelmä onkin moninainen ja vaihtelee tutkijasta riippuen perusajatuksen 

pysyessä kuitenkin samana. 

Monissa määritelmissä esiintyvät palvelun ominaisimpina ja määrittelevimpinä 

piirteinä sen aineettomuus, samanaikaisuus, säilymättömyys ja heterogeenisyys. 

Nämä ovat myös juuri ne piirteet, jotka erottavat ne tavaroista. Tarkastelemalla 

tarkemmin mitä näillä termeillä tarkoitetaan, voidaan todeta niiden vangitsevan 

palvelun perusolemuksen ymmärrettäväksi konseptiksi. (Fitzsimmons & 

Fitzsimmons 2006, 23-25; Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 382) 
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Väite palvelun aineettomuudesta ja säilymättömyydestä perustuu siihen, ettei 

palvelua voi varastoida eikä sitä voi tarkastella etukäteen ennen varsinaista 

palvelutapahtumaa. Tämä johtuu siitä, että palvelu, toisin kuin tuote, on pakko 

valmistaa ja kuluttaa samanaikaisesti, jotta palvelu voidaan toteuttaa. Näin ollen 

voidaan myös sanoa, että palvelun laatu on riippuvainen palvelun tarjotusta 

sisällöstä, mutta myös yhtä paljon palvelun valmistuksesta, mikä koostuu palvelun 

tarjoajan ja asiakkaan vuorovaikutuksesta. Voidaankin sanoa, että palvelut 

muodostuvat avoimista asiakkaan kanssa toteutettavista prosesseista, jossa 

palvelun tuotantoa ja kulutusta ei voida erottaa toisistaan. (Van der Valk et al. 

2005; Grönroos 2009, 221)  

Palvelun valmistamisen vuorovaikutusprosessista seuraa myös palvelun 

heterogeenisyys, koska palvelun valmistus ja lopputulos riippuu toteutuksesta, 

joka puolestaan vaihtelee riippuen asiakkaasta, palveluntuottajasta ja jopa 

päivästä. Toisin sanoen palveluun liittyy paljon enemmän vaihtelua kuin fyysiseen 

tuotteeseen, kun eri asiakkaat saavat ja kokevat erilaista palvelua kuin toiset. . 

(Fitzsimmons & Fitzsimmons 2006, 25) 

On myös olemassa näkökulmia, jota esimerkiksi Grönroos (2009, 77-83) tuo 

kirjassaan ilmi, että ylipäätänsä kaikenlainen toiminta on palvelua, mikä tekee 

tuote- ja palveluerottelusta tarpeetonta. Hänen mukaansa tärkeämpää on 

palvelulogiikan sisäistäminen. Hän alleviivaa, että palvelu on tietyissä määrin 

aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa toimintoja tarjotaan 

ratkaisuina asiakkaan ongelmiin. Täten näkökannassa jää toissijaiseksi se, 

toimitetaanko ratkaisu palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä 

vuorovaikutuksessa vai fyysisten tuotteiden vaihdannassa. 

2.1.2 Palveluhankintojen erityispiirteet 

Palveluhankintoja pidetään yleisesti haastavampina ja monimutkaisempina 

hankintoina toteuttaa kuin tavarahankintoja. Monimutkaisuutensa vuoksi ne ovat 

myös riskisempiä hankintoja hankkivan yrityksen näkökulmasta. Palveluille ei 

esimerkiksi ole juuri muodollisia systeemejä tai vedenpitäviä vertailutaulukkoja, 

joten usein täytyy luottaa positiivisiin referensseihin ja puskaradioon. Tavaroille on 

myös yleensä olemassa valmiiksi tarkat ja käyttökelpoiset kuvaukset, kun taas 
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palvelun kuvaus ja määritelmä joudutaan usein luomaan itse. (Smeltzer & Ogden, 

2002) 

Palvelua hankkiessa yrityksen täytyy suhteuttaa vaatimustasonsa hinnan ja laadun 

suhteen. Yrityksen tahtotilasta riippuen se voi joko hakea maksimaalista laatua, 

minimihintaa tai jotain näiden välistä. Valintaan vaikuttaa yleensä hankittavan 

palvelun tärkeys ja ominaisuudet sekä yrityksen tavoitteet. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kutakin tavoitetta varten on parhaiten soveltuva hankintatapa. 

(Sawik 2014) 

Sawik (2014) havaitsi tutkimuksessaan, että riippuen siitä haluaako yritys 

maksimoida laadun, välttää huonoimman mahdollisen laadun vai minimoida 

kustannukset, sen kannattaa muuttaa valittavien palveluntarjoajien määrää 

tavoitteen mukaan. Hänen tutkimuksensa osoitti, että halutessaan parasta 

mahdollista laatua, yrityksen kannattaa valita palvelun tuottamiseen vain yksi 

yritys. Tämän yrityksen tulisi olla arvion perusteelle se, jota pidetään kaikkein 

luotettavimpana ja tasapainoisimpana yrityksenä. Tällöin oletuksena on se, että 

kustannuksista ei välitetä, vaan halutaan sen sijaan pelkästään tähdätä 

parhaaseen mahdolliseen laatuun. 

Halutessaan sen sijaan hyvää laatua kontrolloiden samalla hankinnan 

kustannuksia, kannattaa yrityksen hankkia palvelun tarjoajaksi useampi yritys. 

Tämä jakaa samalla riskiä palvelun epäonnistumisesta toimittajien kesken ja lisää 

heidän välistä kilpailuaan, mikä puolestaan laskee hankkivan yksikön maksamaa 

hintaa. Monen toimittajan valinta toisin sanoen jakaa hankkivan yksikön riskiä. 

Näin ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan suurella todennäköisyydellä kuitenkaan 

saavuteta yhtä korkeaa laatutasoa kuin silloin, kun valitaan yksi luotettava 

palveluntarjoaja ja rakennetaan palvelu yhteistyössä tämän kanssa. (Sawik 2014) 

2.1.3 Palveluhankintojen rooli organisaatiossa 

Yrityksen täytyy miettiä palveluja hankkiessaan päätöstä siltä kannalta, kuinka 

paljon palvelun tuottaminen talon sisäisesti maksaa. Yrityksen tulee verrata 

palvelun ulkoistamisen hintaa suhteessa kustannuksiin, jotka menevät palvelun 

tuottamiseen itse. Lisäksi huomioon täytyy ottaa yrityksen omat kyvykkyydet ja 

kapasiteetti, sillä palvelua jonka yritys pystyy itse tuottamaan paremmin kuin 
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kukaan muu ei välttämättä kustannuksista huolimatta kannata lähteä 

ulkoistamaan. (Jin & al. 2014) 

Palvelun hankintaan vaikuttaa myös tarjonta. Jos markkinoilla on vähän 

mahdollisia tarjoajia kyseiselle palvelulle, on todennäköistä, että kilpailu tarjoajien 

kesken ei ole yhtä kovaa, mikä nostaa palvelun hankkimisen hintaa ja 

mahdollisesti laskee laatua. Tämän lisäksi tulee arvioida kuinka helposti tulkittavia 

palvelun tuottamiseen vaadittavat kyvykkyydet ovat. Jos vaadittavien 

kyvykkyyksien arviointi on vaikeaa, on riski huonosta laadusta korkeampi, mikä 

tekee koko hankinnasta epävarmemman. Tällaisessa tilanteessa riskittömämpi 

vaihtoehto on tuottaa palvelu kustannuksista huolimatta talon sisäisesti. (Jin & al. 

2014) 

Vaikka kustannussäästöt ovat usein ulkoistamispäätöksen päällimmäinen syy, 

päätöstä tehdessä ei kuitenkaan voi keskittyä vain kustannuksiin. Huomioon tulee 

ottaa muun muassa potentiaalisten palveluntarjoajien osaaminen, 

toimitusvarmuus, tekniset valmiudet sekä taloudellinen vakaus, jotta valinnassa 

päädyttäisiin aidosti yrityksen toimintaa parantavaan kumppaniin. (McIvor, 

Humphreys ja McAleer, 1997). Päätökseen vaikuttaa luonnollisesti myös tarjolla 

olevat vaihtoehdot, jotka ylipäätänsä kykenevät tarjoamaan palvelua tarvittavassa 

mittakaavassa ja ovat halukkaita ryhtymään yhteistyöhön. (Assaf et al., 2010).  

Palveluita hankkiessa, erityisesti kun kyseessä on ulkoistamispäätös, on tärkeää 

suorittaa ydintoimintojen erottaminen muista toiminnoista, mikä voi olla toisinaan 

erittäin monimutkainen prosessi. Ydintoimintojen tunnistaminen ja hallinta auttavat 

yritystä tunnistamaan ne palvelut, jotka kannattaa hankkia ulkopuoliselta 

palveluntarjoajalta sekä ne, jotka kannattaa pitää organisaation sisällä. 

Ydintoimintojen tunnistamisprosessiin tulisi ottaa mukaan ylimmän johdon 

edustajien lisäksi edustajia organisaatioiden muilta tasoilta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen ja tehokkaan tuloksen saavuttamiseksi. (McIvor, 

Humphreys ja McAleer, 1997) Ydintoimintojen tunnistaminen auttaa lisäksi yritystä 

pitämään kiinni sisäisistä kyvykkyyksistä syntyvät kilpailuedut itsellään. 

Kuten edellä nähtiin, palvelu voidaan määritellä ylätasolla melko tiiviiseen ja 

ymmärrettävään muotoon. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että yksittäiset palvelut 
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eroavat toisistaan merkittävästi. Palveluiden erot ovat niiden hankinnan kannalta 

kriittisiä tunnistaa, sillä erilainen palvelusisältö vaatii aivan eri asioita 

palveluntarjoajalta sekä hankkijalta kuin joku toinen palvelu (Herfurth & Weib 

2010). 

Teolliset palvelut, joita yritykset useimmiten hankkivat, voidaan jakaa ylätasolla 

kahteen luokkaan: ylläpito- ja korjauspalveluihin sekä liiketoiminnan 

asiantuntijapalveluihin. Ylläpito- ja korjauspalveluihin sisältyvät muun muassa 

korjaus- ja siivous palvelut ja asiantuntijapalveluihin puolestaan esimerkiksi 

tilintarkastus- ja lakipalvelut. Tämän lisäksi palvelut voidaan jaoitella kuuteen 

ryhmään, jotka ovat massapalvelut, ammattilaispalvelut, luovuutta vaativat 

palvelut, luottopalvelut, tukipalvelut ja fasiliteettipalvelut. (Herfurth & Weib 2010) 

Kategorioiden sisällä palveluita voidaan tarkastella tarkemmin niiden 

ominaisuuksien perusteella. Ominaisuuksia tarkastellessa tulee miettiä kuinka 

kriittisiä se ovat asiakkaalle, kuinka paljon ne vaativat ammattitaitoa, kuinka paljon 

niiden toteuttaminen vaatii henkilötyötä, mikä on vuorovaikutuksen ja 

asiakaskontaktin määrä palvelussa ja vaatiiko palvelu esimerkiksi jäsenyyttä. 

Palvelua tarkasteltaessa tulee arvioida myös ostokertojen tiheyttä ja palvelun 

hintaa. Näiden lisäksi yleinen tarkasteltava palvelun ominaisuus on mahdollinen 

palvelun kustomointi yksittäistä asiakastarvetta varten. (Herfurth & Weib 2010) 

Edellä mainittujen muuttujien perusteella voidaan tehdä päätelmiä hankittavan 

palvelun vaatimuksista ja riskikohdista. Lisäksi voidaan määritellä esimerkiksi 

palvelun tärkeys liiketoiminnalle, siihen vaadittavan panostuksen määrä, 

loppuasiakkaan rooli ja mahdolliset onnistumisen mittausmenetelmät. Esimerkiksi 

monimutkaiset ja vaativat palvelut ovat usein fasiliteettipalveluita, jotka vaativat 

syvää ja luottamuksellista yhteistyötä toimittajasuhteessa, ja niiden merkitys 

palvelun ostajalle on usein suuri. (Herfurth & Weib 2010) 

2.1.4 Hankinta-asiantuntijan rooli palveluhankinnassa 

Tietoteknisen kehityksen myötä seuraava toimintojen automatisointi ja 

ulkoistamisen yleistyminen on muuttanut hankintaosaajien työnkuvaa. 

Operatiivinen työ on vähentynyt merkittävästi hankintaa helpottavan tietotekniikan 

myötä ja työ on muuttunut selkeästi strategisemmaksi. Nykypäivän hankinta-
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asiantuntijan keskeisimpiin toimintoihin kuuluukin toimittajien arviointi, valinta ja 

kehittäminen sekä koordinointi poikkitoiminnallisten sisäisten ja yritysten välisten 

tiimien kanssa. (Zheng & al. 2007) 

Smeltzer & Ogden (2002) toteavat, että myös hankinta-ammattilaiset kokevat 

materiaali- ja palveluhankinnat erilaisiksi suhteessa toisiinsa. Niiden hankintaan 

käytettävä prosessien tiedostetaan eroavan toisistaan, mutta erojen tunnistaminen 

ja niiden merkitys ei ole asiantuntijoille täysin selkeä. Smeltzerin & Ogdenin 

tutkimuksen mukaan kaikkein keskeisimpänä ja vaikeimpana erona hankinta-

asiantuntijat kokevat palvelukuvauksen tekemisen. Toiseksi eniten hankaluuksia 

suhteessa materiaalihankintoihin asiantuntijoille puolestaan tuottaa tulosten ja 

palvelun todellisen laadun mittaaminen. 

Smeltzer & Ogden (2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että sekä hankintojen että 

tavaroiden hankinnan koettu kompleksisuus riippuu pääosin siitä, miten hyvin 

materiaalin spesifikaatiot tai palvelun sisältö pystytään määrittelemään. Jos 

määritelmät ovat selvät, on hankinnan toteuttaminen huomattavasti helpompaa. 

Määritelmän rakentamisessa keskeisessä roolissa havaittiin olevan  

poikkitoiminnallinen tiimi, joka on osallisena hankinnan toteuttamisessa. Tutkijat 

havaitsivat, että mitä omistautuneempi ja ammattitaitoisempi tiimi on, sitä 

vähemmän monimutkaiseksi palvelujen ja tavaroiden hankinta koettiin. 

Poikkitoiminnallisen tiimin jäsenet, kuten markkinointi-, laki-, ja muut 

substanssiasiantuntijat saattavat ymmärtää hankinta-asiantuntijaa paremmin 

kyseisen hankinnan mittakaavan ja tärkeyden, mutta he eivät ymmärrä miten 

palveluhankintaprosessi toimii ja miten onnistutaan hankkimaan markkinoilta juuri 

sitä, mitä halutaan. Vahva synergia poikkitoiminnallisen tiimin jäsenten kesken ja 

tehokas yhteistyö heidän ja hankintaosaajien välillä nähdäänkin erittäin tärkeänä 

palveluhankinnan onnistumisen kannalta. (Smeltzer & Ogden, 2002) Hankinta-

asiantuntijan kyky hallita sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista muodostuvia 

monimutkaisia verkostoja sekä poikkitoiminnallista tiimiä onkin yksi nykyajan 

hankintaosaajan tärkeimpiä taitoja (Faes & al. 2001). 

Smeltzer & Ogden (2002) havaitsivat tutkimuksensa perusteella, että hankinta-

asiantuntijan kokemuksella ja osaamisella on merkittävä vaikutus siihen, kuinka 



22 

 

haastavaksi ja monimutkaiseksi palveluhankinta koetaan. Jopa erittäin kokenut 

materiaalihankintoihin keskittynyt hankinta-asiantuntija kokee palveluhankinnat 

haastavina, vaikka kyseessä olisi yksinkertainenkin palvelu. Mitä enemmän 

kokemusta asiantuntijalla on, sitä enemmän eroavaisuuksia hän myös  näiden 

kahden eri hankinnan välillä näkee. Tästä huolimatta tutkimukset osoittavat, että 

yrityksissä ei välttämättä teetetä hankintoja tietyillä kokeneilla asiantuntijoilla tai 

ylipäätänsä henkilöillä, joilla oli palveluihin liittyvää erityisosaamista. Tämä kielii 

osaltaan palveluhankintojen aliarvostuksesta liiketoiminnassa. (Smeltzer & Ogden, 

2002) 

Agndal & al. (2007) päätyivät tutkimuksessaan puolestaan havaintoon, että 

yritykset ovat viimeaikoina alkaneet vaalia ja arvostaa hankinta-asiantuntijoiden 

osaamista. Hankinta-asiantuntijalta vaadittu osaaminen on siirtynyt tietyn alan 

teknisestä osaamisesta kohti kokonaisvaltaista hankintojen hallintaa ja 

liiketoimintaorientoitunutta ajattelua. Nykypäivänä hankinta-asiantuntijalta 

odotetaan organisaation taholta korkeaa koulutustasoa ja hyviä 

vuorovaikutustaitoja, koska neuvottelu toimittajien ja sisäisten kumppaneiden 

kanssa on noussut hankintojen organisoinnin muutoksen myötä keskeiseen 

asemaan. Hankinta-asiantuntijan osaamista tarkastellaan myös teknisen 

osaamisen, johtamistaitojen, sosiaalisen osaamisen sekä henkilökohtaisten 

kyvykkyyksien kannalta. (Agndal & al. 2007; Faes & al. 2001)  

Faes & al. (2001) havaitsivat tutkimuksessaan, että jatkuvasti muuttuva 

liiketoimintaympäristö muuttaa myös vaatimuksia hankinta-asiantuntijan 

osaamisen suhteen. Tulevaisuudessa hankinta-asiantuntijan viisi tärkeintä 

ominaisuutta ovat heidän tutkimuksensa mukaan rehellisyys, aloitteellisuus, 

tekninen asiantuntemus, itseluottamus ja johtajuus. Vaatimukset heijastavat 

hankinnan strategisen roolin kasvua, jossa hankintayksikkö on yhä laajemmin 

mukana organisaation hallinnoinnissa ja on näin entistä enemmän yhteydessä 

organisaation muihin yksiköihin ja prosesseihin. Tutkimuksessa havaitaan myös, 

että  ympäristöön ja ekologisuuteen liittyvä tietämys sekä kyky kommunikoida ja 

kuunnella tulevat olemaan keskeisessä roolissa tulevaisuuden hankintatyössä. 
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Ylin johto ei välttämättä näe palveluhankintaa yhtä haastavana ja tärkeänä kuin 

materiaalihankintaa, vaikka hankkivat asiantuntijat kokevat päinvastoin. Osin tästä 

johtuen ylin johto pitää itseään myös riittävän kyvykkäänä ymmärtämään 

palveluhankintoja ja haluavat olla prosessissa henkilökohtaisesti mukana. Tämän 

seurauksena yrityksen paras osaaminen ei välttämättä edes pääse osalliseksi 

palveluhankintaan, mikä tekee hankinnan onnistuneesta suorittamisesta entistä 

vaikeampaa. (Smeltzer & Ogden, 2002) Tämä ongelma tulee kuitenkin 

todennäköisesti helpottumaan jo sen kautta, että hankintaosaajat nousevat entistä 

enemmän yrityksen johtoon, kun hankinnan strateginen rooli kasvaa.  Nykyiset 

ylimmän johdon edustajat ymmärtävät myös entistä enemmän erityisesti 

palvelujen hankinnan monimutkaisuutta ja niiden onnistumisen kriittisyyttä, mikä 

lisää tarvetta osaaville hankinta-asiantuntijoille. (Faes & al. 2001) 

2.1.5 Palveluhankintojen nykytila 

Palveluhankinnat ovat muuttuneet monessa mielessä siitä, miten ne vuosia sitten 

käsitettiin ja toteutettiin. Siinä missä hankinnat toteuttivat ennen vanhaan vain sitä 

mitä tuotanto keksi tilata, ollaan siirrytty proaktiiviseen ja toimittajia ennalta 

arvioivaan hankintaan. Toisin sanoen hankintaa hyödynnetään osana uusien 

tuotteiden ja palvelujen kehitystä ja hankinnasta on tullut tärkeä osa organisaation 

strategian luontia. (Agndal et. al. 2007) 

Erityisesti palveluhankintoihin vaikuttava muutos hankintojen toteuttamisessa on 

siirtyminen epämuodollisesta yksittäisten henkilöiden osaamiseen ja suhteisiin 

perustuvasta hankinnasta huolella rakennettuihin ja suunniteltuihin 

toimintamalleihin. Tätä kautta palveluhankinnoissa on pystytty nostamaan 

tehokkuutta ja parantamaan toiminnan eettisyyttä. Muodollisten toimintamallien 

käyttöönotto on myös lisännyt hankintaosaston valtaa organisaatioiden sisällä, 

mikä on toisaalta osaltaan aiheuttanut muutosvastarintaa yrityksissä. (Agndal et. 

al. 2007) 

Kun puhutaan hankintatoimen nykytilasta, ei voi sivuuttaa sähköistä hankintaa eli 

e-hankintaa, jolla viitataan uusien teknologioiden ja ohjelmistojen hyödyntämiseen 

hankintaprosessissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että e-hankinnan tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen on edennyt odotettua hitaammin, mutta vuosi 
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vuodelta se on entistä kiinteämpi osa sekä tavara- että palveluhankintaa. 

Suurimmat esteet e-hankinnan hyötyjen kokonaisvaltaiselle ulosmittaamiselle 

kulminoituvat yritysten johtoportaan ymmärtämättömyyteen saavutettavissa 

olevien hyötyjen mittakaavasta, mikä heijastuu vajavaisena panostuksena  e-

hankintasysteemien käyttöönotossa. (Quesada & al. 2010) 

E-hankinnan keskeisimpiä hyötyjä ovat parempi koordinointi toimittajien kanssa, 

nopeammat transaktiot, suurempi joustavuus, parempi toimittajakentän integraatio 

ja kustannussäästöt. Lisäksi hyödyntämällä e-hankintoja yritys kykenee  

järkeistämään ja seuraamaan kulutustaan, vähentämään hallintaan liittyviä 

kustannuksia ja nostamaan tehokkuutta koko organisaation tasolla. Jotta kaikki 

edellä kuvatut edut voidaan saavuttaa, asiantuntijat suosittelevat integroimaan e-

hankinnan organisaation toimintaan muutosjohtamisen yhteydessä tai sen 

kaltaisesti, sillä e-hankintojen käyttöönotto vaatii usein selkeitä muutoksia tuttuihin 

toimintamalleihin. (Quesada & al. 2010; Gardenal 2013) 

E-hankinnan hyödyt näkyvät käytännön hankinnassa helpompana ja nopeampana 

tiedonkeruuna, tarjouspyynnön rakentamisena ja tarjousten käsittelynä. 

Kuitenkaan e-hankinnan konkreettiset hyödyt eivät juuri vaikuta alueisiin, jotka 

vaativat hankinta-asiantuntijalta asiantuntemusta ja harkintakykyä. Toisin sanoen 

operatiivinen toiminta helpottuu, mutta hankinta-asiantuntijan tulee silti kyetä 

arvioimaan ja tulkitsemaan tietoa. (Gardenal 2013) Tämän perusteella voidaan 

sanoa, että palveluhankintojen kohdalla erityisesti hyödyt näkyvät lähinnä 

käsittelyaikojen nopeutumisena, sillä palveluita hankkiessa hankinnan vaatimukset 

ja tarjoukset on vaikea saattaa numeeriseen tai vastaavaan muotoon, jotta 

tietokone voisi suorittaa vertailua tai muutoin edistää omatoimisesti prosessia. 

Palveluiden hankkimisessa muun muassa palvelukuvaukset ja henkilöstön 

ansioluettelot ovat keskeisessä asemassa tarjouksia vertaillessa, ja näiden 

arviointi vaatii asiantuntevaa hankintahenkilöä, eikä niiden arviointia voida siirtää 

tietokoneelle siinä missä joidenkin tuotteiden kohdalla, joiden vaatimuksille on 

mahdollista säätää selkeitä raja-arvoja. 

Vaikka nykypäivänä on muodikasta puhua lisäarvon ja laadun ostamisesta 

minimikustannusten sijaan, on totuus edelleen jopa palveluhankintojen kohdalla 
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se, että se mitä jää viivan alle lopulta ratkaisee. Kulloinkin vallitseva taloustilanne 

vaikuttaa myös siihen, missä määrin palvelun laadulliset ominaisuudet vaikuttavat 

suhteessa kustannusten minimointiin. Herkimmin hankinnan laatuun halutaan 

panostaa monimutkaisten palvelujen hankinnassa, koska toimimattoman palvelun 

hankkiminen voi lopulta koitua kalliimmaksi kuin kerralla toimivan kalliimman 

palvelun hankinta. (Agndal et. al. 2007) 

Siinä missä laadun ja lisäarvon vaaliminen palveluhankinnoissa ei ole itsestään 

selvyys niin tätä vastoin ympäristövastuullisen hankinnan vaaliminen on noussut 

viime vuosina erittäin keskeiseen asemaan erityisesti palveluhankintojen saralla. 

Muun muassa mustan pörssin markkinoita, työntekijöiden oikeuksia  ja 

lapsityövoiman käyttöä pyritään välttämään ja valvomaan tarkasti suurimmassa 

osassa yrityksiä, vaikka niiden tarkkailu koetaankin hankalaksi. Vaikka 

ympäristövastuullinen hankinta voikin nostaa kustannuksia, sen laiminlyömisestä 

seuraavat lailliset ja yrityksen maineeseen vaikuttavat seuraukset ovat yritysten 

keskuudessa toimiva motivointikeino panostamaan vastuullisuuteen. (Agndal et. 

al. 2007) 

2.2 Hankintaprosessi 

Hankintaprosessista on olemassa lukuisia eri määritelmiä ja tutkijat jakavat vaiheet 

eri tavoin. Myös termin laajuus vaihtelee selkeästi. Osa tutkijoista käsittää 

hankintaprosessin lähinnä toimittajan valinnaksi, kun taas osalle hankintaprosessi 

käsittää strategisen hankinnan suunnittelun sekä operatiivisen ostotoiminnan sekä 

sopimusseurannan. Koska yhtä yleistä määritelmää ei ole olemassa, käytetään 

tässä tutkimuksessa sovellettua määritelmää, johon on sisälletty tutkijan 

näkemyksen mukaan palvelujen hankinnan keskeisimmät vaiheet. 

Hankintaprosessin määritelmän pohjana toimiin Van Weelen (2005, 28-29) 

hankintaprosessin kuvaus, jossa hän erittelee prosessin kuuden vaiheen 

kokonaisuudeksi. Van Weelen hankintaprosessi on hyvä pohja prosessin 

määrittelylle, koska se on laajimpia määritelmiä tämän hetken kirjallisuudessa. 

Hänen erittelemänsä vaiheet ovat hankintatarpeen määrittely, toimittajan valinta, 

sopimuksen tekeminen, tilaus, huolinta sekä seuranta ja arviointi. 
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Van Weelen (2005, 28-29) kuvauksessa mukaan on otettu operatiivinen 

tilaaminen, mikä ei ole palveluhankintojen hankinnassa keskeisessä roolissa. 

Kuten tutkimuksen rajauksessa kerrottiin, tutkimuksessa keskitytään 

hankintaosaston hallinnoimiin hankinnan osiin. Suurissa yrityksissä operatiivinen 

ostotoiminta on usein eriytetty toiminto, joten se jätetään tarkastelusta pois. Lisäksi 

prosessiin halutaan lisätä omana vaiheenaan tarjouspyynnön laatimisen teoria, 

sillä se on empiirisen tutkimuksen perusteella suuressa roolissa 

palveluhankintojen onnistumisessa. 

Näin ollen tässä tutkimuksessa käytettävä hankintaprosessi asettuu muotoon: 

 

 

Kuva 2: Hankintaprosessi 

Hankintaprosessi on yleensä perusteiltaan saman kaltainen riippumatta 

hankinnasta, mutta prosessin sisällä on mahdollista hyödyntää erilaisia tekniikoita 

ja toimintamalleja. Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehitys on 
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muuttanut yritysten tapaa katsoa hankintaprosessia ja nostanut erityisesti 

prosessin tehokkuutta ja vähentävät siihen kuluvaa aikaa. (Tunca & Wu 2009) 

Varsinkin suurilla kansainvälisillä yrityksillä, joilla voi olla erikoistuneita yksiköitä eri 

maissa erilaisissa liiketoiminta ympäristöissä, on tärkeää olla olemassa yhtenäinen 

eri yksiköt yhteen sitova hankintasysteemi, jossa on mukautumiskykyiset 

toimintamallit sekä hankintaprosessin, että siinä hyödynnettävien työkalujen 

osalta. Organisaation hankintayksiköiden tulee vaalia yhtenäistettyä toimintatapaa, 

jonka hyödyntäminen edesauttaa organisaation yhteisten tavoitteiden toteutumista 

eri yksiköiden omien erillisten intressien ja henkilökohtaisten tavoitteiden sijaan.  

Tehokas yhteinen systeemi vähentää toimintojen päällekkäisyyksiä ja 

organisaation sisäisiä konflikteja systeemin lukuisten eri käyttäjien välillä. Tärkeää 

on, että hankintaprosessi ja sen työkalut ovat joustavia ja muokattavissa kunkin 

yksikön tarpeiden mukaisiksi. (Hult & al. 2000) 

Hankintaprosessissa on useimmiten kyse suurissa määrin kilpailutuksesta, vaikka 

myös suorahankinta on yhden sortin hankintaprosessi. Kilpailutuksessa on ostaja, 

joka pyrkii hankkimaan kyseessä olevan palvelun tai tuotteen kilpailluilta 

markkinoilta, joilla yksittäiset omaa etuaan ajavat yritykset pyrkivät tulla valituksi 

toimittajaksi kilpaillen toisiaan vastaan.  Käytännössä tämä kilpailu konkretisoituu 

tarjoajien jättämien tarjousten muodossa, jota edeltää ostajan kilpailutuksen 

valmistelu ja tarjouspyynnön julkaiseminen. Toisinaan tarjousten jättämistä voi 

seurata valikoitujen tarjoajien kesken vielä huutokauppa lopullisen hinnan 

määrittelyä varten. (Liu & al. 2013) 

Toimittajan valinta on kriittisin vaihe hankintaprosessissa, mutta myös yksi 

kriittisimmistä yrityksen koko liiketoiminnan kannalta. Se on avainroolissa 

toimittajan suorituskyvyn suhteen, johon kuuluu hinta, laatu, palvelun tai tuotteen 

toimittaminen sekä palvelun vastaavuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

(Vijayvagy 2012) Yrityksen lopputuotteen hinnasta jopa 70 prosenttia koostuu 

valitun toimittajan suorituskyvystä, mikä alleviivaa toimittajan valinnan roolia. 

Hankintaprosessin muut osat ovatkin toimittajan valintaa tukevia aktiviteetteja, 

joiden perimmäinen tarkoitus on saattaa valituksi paras mahdollinen toimittaja ja 

tukea vahvan yhteistyön rakentamista tämän kanssa. (Liao & Kao 2011) 
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2.2.1 Tarpeen tunnistaminen ja valmistelu  

Toimintojen ulkoistamisen yleistymisen myötä palvelujen hankkiminen on samalla 

luonnollisesti yleistynyt. Yhä useammat ja kriittisemmät toiminnot ovat mahdollisia 

hankittavia palveluja ja yritykset kohtaavatkin paljon strategisia päätöksiä 

hankintaprosessin suunnittelun suhteen. Tähän suunnitteluun puolestaan liittyy 

muun muassa ulkoistettavien palveluluiden valinta, kysymys miten erotella 

laadukkaat tarjoajat muista ja valitako yksi vai useampi toimittaja hankittavalle 

toiminnolle. (Jin & al. 2014) 

Huolellinen valmistelu on tärkeässä roolissa sujuvan ja kustannustehokkaan 

kilpailutuksen läpiviennissä (Liu & al. 2013). Valmisteluvaiheessa tarve, jota 

tyydyttämään palvelua ollaan hankkimassa, tulee analysoida huolellisesti ja 

muodostaa mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä hankittavan palvelun tulee 

sisältää. Hankinnan valmistelun keskeisimmät vaiheet voidaan sanoa olevan 

tarpeen tunnistaminen, hankinnan kohteen vaatimusten ja kriteerien luominen 

sekä markkinoilla olevien vaihtoehtojen tunnistaminen. (Gunther & Klauke, 2005; 

Quesada & al. 2010) 

Kattavassa hankinnan valmistelussa kasataan poikkitoiminnallinen hankintatiimi, 

jossa on hankittavan palvelun käyttöön osallistuvia jäseniä eri puolilta 

organisaatiota. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nykypäivän monimutkaisissa 

hankintapäätöksissä eriytetty hankintaosasto ei voi vastata yksinään koko 

hankinnasta, vaan hankinnan tueksi tulee kasata poikkitoiminnallinen tiimi. 

Driedonks & al. (2010) ovat myös havainneet tutkimuksessaan, että 

poikkitoiminnallisessa hankintatiimissä tulokset ovat todistetusti merkittävästi 

parempia. Tiimin jäsenillä on erityisosaamista teknisistä seikoista sekä alueilta, 

joilla hankinnan kohdetta tullaan hyödyntämään. Toisin sanoen hankinta-

asiantuntijan tukena hankinnan suunnittelussa tulee olla asiantuntijoita 

toiminnallisista yksiköistä, kuten esimerkiksi insinöörejä, laadun asiantuntijoita ja 

tutkimus- ja kehitysosaston edustajia. Yhdistämällä tiimin jäsenten osaaminen 

hyötyy koko organisaatio paremman hinnan, laadun ja nopeamman läpimenoajan 

muodossa. (Johnson & al. 2002; Driedonks & al. 2013) 
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Hankintatiimin keskeisin tavoite on määritellä palvelu ja luoda hankinnan kuvaus, 

joka tarjoaa mahdollisimman kattavan kuvan tarjoajille hankinnan kohteen 

vaatimuksista. Tiimit, joihin otetaan mukaan asiakkaita ja toimittajia, voivat tuottaa 

hyvin erilaisia hankinnan kuvauksia verrattuna tiimeihin, jotka koostuvat lähinnä 

yrityksen sisäisistä raaka-aineasiantuntijoista ja teknisistä osaajista. Asiakas- ja 

toimittajapainotteiset tiimit ovat usein enemmän strategia- ja 

organisaatiokeskeisiä, sillä tällöin mukana suunnittelussa on jäseniä koko 

toimitusketjusta, kun taas hankinnan kohteen tekniset osaajat ovat enemmän 

resurssiorientuneita. Tiimin muodostamisessa tuleekin määritellä tarkkaan tiimin 

tavoitteet ja sitten valita jäsenet, joiden kesken luodaan toimiva yhdistelmä 

hankinnan strategisen roolin sekä markkinoinnin, rahoituksen ja teknisen 

osaamisen välille. (Johnson & al. 2002) 

Tiimissä hankinta-asiantuntija toimii linkkinä eri osastojen välillä keräten tietoa ja 

näkemyksiä hajalleen olevista osastoista organisaation sisältä ja lopulta yhdistää 

nämä näkemykset kokonaisuudeksi, jonka tuloksena on kattava tuote- tai 

palvelukuvaus. Palvelukuvauksessa tulee näin otetuksi huomioon kaikkien 

palvelun tai tuotteen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvien osapuolien intressit, 

jolloin hankinnan kohteesta hyödytään organisaation tasolla maksimaalisesti.  

Näin myös hankinnan onnistumisen todennäköisyys kaiken kaikkiaan paranee.. 

(Johnson & al. 2002; Driedonks & al. 2013) 

Driedonks & al. (2013) mukaan hankinnan suunnittelua ja toteuttamista varten 

kasatun asiantuntijatiimin edut ovat kiistattomat, mutta sen toimintaan liittyy usein 

myös ongelmia. Toisin kuin tavallisissa projektitiimeissä usein, hankintatiimi on 

kasassa verrattain lyhyen ajan ja sen jäsenet ovat tiimissä mukana oman työnsä 

ohella. Jäsenet ovat myös hajallaan ympäri organisaatiota tai tiimistä riippuen jopa 

organisaation ulkopuolella. Tämän takia toiminnan koordinointi on välillä hankalaa.  

Hankinta-asiantuntija toimii tiimin johtajana ja kantaa vastuun tiimin toiminnan ja 

motivaatiotason säilymisestä, mikä voi tarjota haasteita. Lisäksi keskeisin ongelma 

on usein se, että tiimin jäsenten intressit ja vaatimukset hankinnan kohteen 

sisällöstä ja ominaisuuksista vaihtelevat suuresti heidän omien tarpeidensa 

mukaan. Yleensä näitä kaikkia intressejä ei pystytä täysin täyttämään, vaan 
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hankinta-asiantuntijan tulee tarkastella hankintaa koko organisaation edun 

kannalta, mikä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä tiimin sisällä. (Driedonks & al. 2013)  

Tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöt, joilla on kokemusta ja koulutusta 

tiimityöskentelystä suoriutuvat paremmin hankintatiimissä ja tuottavat myös 

parempia lopputuloksia. Hankinta-asiantuntijan ei myöskään tulisi olettaa, että 

tiimin jäsenet kommunikoivat riittävästi keskenään sen jälkeen kun tulevat valituksi 

tiimiin, vaan hankinta-asiantuntijan täytyy helpottaa ja ohjata tiimin sisäistä 

kommunikaatiota parhaan tuloksen varmistamiseksi. (Driedonks & al. 2010) 

Valmisteluun liittyy myös markkinatuntemuksen kasvattaminen. Mitä paremmin 

hankintayksikkö on perillä markkinoiden tarjonnasta, sitä paremmin se voi 

muotoilla markkinoille sopivan tarjouspyynnön. Tutkimalla markkinoita hankkiva 

yksikkö saa arvokasta tietoa kilpailutilanteesta, trendeistä ja mahdollisuuksista. 

Tämä tieto myös määrittelee pitkälti käytettävän hankintatavan ja tarjoajille 

asetettavan vaatimustason. Runsaan tarjonnan ja laajan kilpailun markkinat 

tarjoavat hankintayksikölle enemmän mahdollisuuksia omien vaatimustensa 

suhteen. (Gunther & Klauke 2005; Jin & al. 2014) 

2.2.2 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyynnössä luodaan perusteet toimittajan valinnalle esittämällä 

kilpailutuksessa käytettävät valintakriteerit. Valintakriteereinä voivat toimia 

kustannukset, laatu, toimittajan stabiilius, toimittajan tarjoama aikataulu tuotteen 

tai palvelun saattamisesta markkinoille, liikekumppanuuden luonne ja laatu tai 

muut vaatimukset. Oikean toimittajan valintaan vaikuttavat useat eri kriteerit ja 

kriteereihin puolestaan vaikuttavat useat eri tekijät organisaation sisällä. Osa 

kriteereistä saattaa sulkee joitain muita kriteerejä pois käytöstä. Tärkeää on valita 

sellaiset kriteerit, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti laadukkaan toimittajan valintaa 

suhteessa yrityksen strategiaan. (Vijayvagy 2012) 

Valintakriteerien valintaa helpottamaan on kehitetty apukeinoja, joiden avulla 

kriteereille voidaan asettaa niiden tärkeyttä vastaavia painoarvoja. Näin päätöksen 

tekijän on helpompi päätyä kokonaisuuden kannalta parhaaseen ratkaisuun 

lukuisten kriteereihin ja päätöksiin vaikuttavien muuttujien keskellä. Tärkeää on 

ymmärtää, että tietty toimintamalli ei sovellu kaikkiin hankintoihin, vaan 



31 

 

hankintojen erotessa toisistaan merkittävästikin myös valintakriteerejä tulee 

muokata hankinnan luonteen ja vaatimusten mukaan. Mitä tärkeämmästä 

hankinnan kohteesta on kysymys, sitä syvemmälle tasolle valintakriteerien 

valinnassa kannattaa mennä. Hankinta voi myös mennä strategisen 

kumppanuuden tasolle, jolloin valintakriteereihin voi olla hyvä ottaa mukaan 

esimerkiksi yritysten johtamistapojen yhteensopivuus, tulevaisuuden suunnitelmat 

tai organisaatiorakenne. Vähäpätöisemmissä hankinnoissa voidaan taas pitäytyä 

yksinkertaisemmissa kriteereissä kuten hinnassa ja toimituskapasiteetissa. 

(Vijayvagy 2012) 

Käytännön tasolla kun tarjouspyyntöä tehdään ja valintakriteerejä sekä painotuksia 

asetetaan, vallitsee toiminnassa suuri epävarmuus. Kerätty tieto on usein 

epävarmaa, ei välttämättä objektiivista, eikä hankittavan palvelun kaikista 

vaatimuksista olla aina täysin selvillä. Tätä epävarmuutta ajatellen on luotu 

malleja, jotka auttavat ”sumuisuuden” hallinnassa.  Tällainen on muun muassa 

fuzzy-malli, jossa totuutta ja todennäköisyyttä pyritään arvottamaan numeerisin 

arvoin, jotta saataisiin muodostettua dataa päätöksen teon tueksi, joka ottaa 

huomioon päätöksen teossa vallitsevaa epävarmuutta. Valintakriteerejä 

asettaessa onkin oleellista tehdä valintoja, jotka ovat todennäköisesti lähimpänä 

positiivista lopputulemaa ja välttää riskisiä valintoja, jotka voivat tuottaa negatiivisin 

tuloksen. (Liao & Kao 2011) 

2.2.3 Toimittajan valinta 

Kun tarjouspyyntöön on saatu tarjoukset, etenee toimittajan valinta yleensä 

kaksivaiheisesti. Ensin tarjouksista tunnistetaan ne toimittajat, jotka täyttävät 

annetut kelpoisuusehdot ja kriteerit. Tarkoituksena on varmistaa, että valittavan 

toimittajan suorituskyky ja laatu ovat riittävän korkealla tasolla. (Jin & al. 2014) 

Tämän jälkeen kun tarjoajien joukosta on tunnistettu kriteerit täyttävät tarjoukset, 

edetään hinta vertailuun, jonka perusteella tehdään lopullinen valinta, jonka 

tuloksena on hinta-laatusuhteeltaan parhaan palveluntarjoajan valinta (Tunca & 

Wu 2009).  

Toimittajan valinnan ensimmäinen vaihe on laadun kannalta kriittisin. Tässä 

vaiheessa tarjoajia analysoidaan niiden kyvykkyyksien kuten laadun, 
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luotettavuuden ja taloudellisen tilan mukaan. Tarkoitus on siis selvittää pystyykö 

tarjoaja tuottamaan laatua vaaditulla minimitasolla. Tarjouspyynnössä asetettuja 

laatuvaatimuksia asettaessa tuleekin miettiä sopivaa vaatimustasoa, koska liian 

tiukat laatuvaatimukset karsivat tarjoajien määrää ja samalla seuraavassa 

vaiheessa käytävä hintakilpailu ei ole yhtä tiukka eikä tuota yhtä alhaisia hintoja 

ostajalle. (Jin & al. 2014) 

Toisaalta liian löysät laatuvaatimukset ovat valintakriteereinä myös huonoja, sillä 

ne päästävät hintavertailuun tarjoajia, jotka eivät todellisuudessa ole riittävän 

tasokkaita tuottamaan palvelua odotusten mukaisesti. Tämä ei lisää todellista 

kilpailua, mutta sen sijaan ostajan työmäärä ja kustannukset nousevat, koska 

käsiteltäviä tarjouksia on liikaa. Tärkeää onkin hyödyntää markkinatuntemusta ja 

asettaa kriteerit tiukemmiksi silloin, kun mahdollisia tarjoajia on runsaasti, ja laskea 

kriteerejä kun mahdollisten tarjoajien joukko on pieni, jotta kilpailu hinnan 

muodostuksessa varmistetaan. Tärkeintä onkin löytää sopiva balanssi 

laatuvaatimusten ja hintakilpailun välille, joka palvelee parhaalla mahdollisella 

tavalla hankinnan kohdetta. (Jin & al. 2014) 

Toisen vaiheen, eli hinnan selvittämisen, voi suorittaa myös asettamalla tarjoajat 

suoraan kilpailuun keskenään luomalla huutokauppamainen asetelman tarjoajien 

välille (Jin & al. 2014). Kyseessä on vaihtoehto toimintamallille, jossa lopullinen 

valinta on perinteisesti suoritettu pitkien hintaneuvotteluiden jälkeen. Ostaja käy 

jokaisen toimittajan kanssa neuvotteluja mahdollisesta hinnasta kartoittaen mikä 

on markkinoiden käypä hinta kyseisestä tuotteesta tai palvelusta. Tämä prosessi 

vie usein useampia kuukausia ja aiheuttaa ostajalle kustannuksia, varsinkin jos 

kilpailutuksen perusteella valitaan useampi toimittaja palveluntarjoajaksi. (Tunca & 

Wu 2009) 

Käänteisellä huutokaupalla hinnan selvittämistä ja toimittajan valintaa voidaan 

nopeuttaa tuntuvasti sekä mahdollisesti saavuttaa ostajan kannalta parempi hinta. 

Käänteisestä huutokaupasta on lukuisia eri versioita yksinkertaisista 

monimutkaisiin malleihin. Yksinkertaisimmillaan käänteisellä huutokaupalla 

tarkoitetaan sitä, että huutokauppavaiheeseen päässeet tarjoajat tarjoavat 

tuotteelleen tai palvelulleen alinta mahdollista hintaa. (Tunca & Wu 2009) 
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Käänteisessä huutokaupassa tarjoajat ovat tietoisia alimmasta pöydällä olevasta 

tarjouksesta. Tullakseen valituksi heidän täytyy kyetä tietyn aikarajan sisällä 

tarjoamaan palvelu alemmalle hinnalla kuin sen hetkinen alin tarjous. Siinä 

vaiheessa kun kukaan ei tarjoa alempaa hintaa kuin pöydällä oleva, on 

markkinoiden paras hinta selvitetty ja halvin toimittaja tunnistettu. Käänteisen 

huutokaupan hyödyntämistä voidaan viedä pidemmälle esimerkiksi tekemällä 

prosessista kaksiosainen. Tämä tulee kysymykseen silloin, kun tarjottu hinta ja 

ostajan olettama hinta eroavat suuresti toisistaan. Samalla tosin koko 

hankintaprosessin kustannukset nousevat kun käänteistä huutokauppaa 

monimutkaistetaan, eli ostajan tulee harkita tarkkaan, mikä on paras vaihtoehto 

kulloisenkin hankinnan kohdalla. (Tunca & Wu 2009) 

2.2.4 Sopimuksen tekeminen 

Kun tarjouksista on valittu paras tai parhaat palveluntarjoajat, tulee jokaisen 

heidän kanssaan tehdä sopimus. Sopimuksessa määritellään tarkasti ja 

yksityiskohtaisesti hinta ja ehdot. Jos mahdollista, sopimuksessa tulisi säätää niin, 

että palveluntarjoaja kantaa riskin palvelun epäonnistumisesta kuten aikataulun 

pettämisestä. Yksityiskohtaisemmat ehdot ja vastuiden määrittelyt ovat 

luonnollisesti riippuvaisia hankinnan kohteen ominaisuuksista. Sopimukseen 

saatetaan joutua sisällyttämään laissa säädettyjä kaupallisia ja laillisia ehtoja, jotka 

vaihtelevat toimialoittain. Ideaalissa tilanteessa hankkija pääsee sanelemaan 

sopimuksen ehdot suurilta osin, mutta tärkeiden ja monimutkaisten hankintojen 

kohdalla tämä ei yleensä ole mahdollista. (Van Weele 2005, 54-56) 

Sopimusta edeltää yleensä neuvottelut palveluntarjoajan ja ostajan välillä, jossa 

sovitaan muun muassa hinnasta, jos sitä ei ole annetussa tarjouksessa jo 

määritelty, sekä palvelun tai tuotteen toimitusajasta ja ajankohdasta. Sopimuksen 

voidaan sanoa olevan onnistuneiden neuvotteluiden lopputulos. Neuvotteluiden ja 

sopimuksen sisältö voi vaihdella riippuen siitä, millaisesta palvelusta tai tuotteesta 

on kyse, ja onko kyseessä osapuolten välinen ensimmäinen sopimus vai 

esimerkiksi sopimuksen jatko tai uusiminen. (Quesada & al. 2010) 

Van Weelen (2005, 56) mukaan on erittäin tärkeää, että sopimuksessa 

määritellään sanktiot palvelun epäonnistumisen varalta. Sanktiot ja kannustimet 
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liittyvät niin kutsuttuihin suorituskykyperusteiseen sopimuksiin, jotka ovat 

yleistyneet vahvasti palvelujen hankinnassa ja ulkoistamisessa. 

Suorituskykyperusteiset sopimukset eroavat perinteisistä sopimuksista siinä, että 

panosten ja prosessien sijaan ne keskittyvät tuotoksiin ja tuloksiin. Toisin sanoen 

suorituskykyperusteisessa sopimuksessa määritellään suorituskyky ja tulokset 

joita palveluntarjoajalta odotetaan, sen sijaan että sopimuksessa määriteltäisiin 

tarkasti mitä ja miten palveluntarjoajan tulee tehdä vastatakseen siihen 

kohdistettuihin odotuksiin. (Regien & al. 2014) 

Suorituskykyperusteisilla sopimuksilla on kaksi erityispiirrettä; niissä on vähän 

tarkasti määriteltyjä ehtoja ja niissä on määritelty suoritustasoon sidotut 

palkitsemisjärjestelmät. Kyseiset piirteet kannustavat palveluntarjoajaa erityisesti 

innovaatioon palvelun kehittämisen osalta. Vähäinen ehtojen määrä antaa 

palveluntarjoajalle vapauden kehittää omaa toimintaansa suorituskyvyn 

kehittämisen ehdoilla. Se kannustaa palveluntarjoajaa tutkimaan olemassa olevaa 

tietoa ja siirtämään hyväksi havaittuja käytäntöjä omaan suoritukseensa. Tämän 

seurauksena tarjotun palvelun suoritustaso paranee ja myös hankkiva osapuoli 

hyötyy. (Regien & al. 2014) 

Suoritukseen sidottu palkitsemisjärjestelmä ohjaa palveluntarjoajan ja ostajan 

intressejä samaan suuntaan. Samalla sopimusten väistämättömästä osittaisesta 

epätäydellisyydestä seuraavan palveluntarjoajan opportunistisen toiminnan 

todennäköisyys pienenee. Kun palvelun suoritustaso ja vaaditut tulokset on 

määritelty tarkasti ja näiden täydellisestä tai osittaisesta saavuttamisesta 

myönnettävät palkkiot on kirjattu sopimukseen, on palveluntarjoajan intressien 

mukaista pyrkiä tuottamaan mahdollisimman laadukas palvelu. Ilman kannustin- 

tai sanktiojärjestelmää palveluntarjoajan intressi voi olla täyttää sopimusehdot 

mahdollisimman vaivattomasti ja edullisesti, mikä ei palvele sopimuksen tavoitteita 

eikä lopputuloksen eli palvelun laatua.  (Regien & al. 2014) 

Yritysten välisiin sopimuksiin liittyy aina riskejä, jotka syntyvät ja laukeavat kun 

sopimuksessa määritelty sisältö ei toteudu. Tämän taustalla on usein 

summittaisesti määritellyt ja riittämättömät ehdot. Tarkoin laaditulla sopimuksella 

riski ja epävarmuus voidaan laskea mahdollisimman alhaiselle tasolle. Siinä missä 
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huonosti määritelty sopimus on riski hankkijalle, hyvin luotu sopimus siirtää riskiä 

toimittajalle päin. Kun sopimus kattaa mahdollisimman tarkasti kaikki mahdolliset 

palvelun kannalta kriittiset tapahtumat, tarjoaa sopimus osapuolille turvaa ja 

toimintamalleja ilmenevien konfliktien varalle. Hyvin laadittu sopimus voi myös 

nostaa yritysten sisäistä tehokkuutta, kun osapuolten vastuista ja odotuksista ei 

ole epäselvyyttä. Lisäksi laadukkaasti laadittu sopimus edesauttaa 

molemminpuolisen luottamuksen syntymistä, mikä taas luo perustan vahvalle 

yhteistyölle. (Wiengarten & al. 2013) 

Hankittaessa palveluja globaalisti, on laadukkaan sopimuksen laatiminen entistä 

tärkeämpää. Kun sopimuksen osapuolina on eri kulttuurien edustajia on 

sopimuksissa enemmän subjektiivista tulkinnanvaraa. Kulttuurierojen lisäksi 

kansainvälisissä sopimuksissa myös eri valtioiden lainsäädännöt korostuvat 

entisestään. Globaalilla tasolla lakien tunteminen ja noudattaminen itsessään 

saattaa olla hankkivalle yritykselle erittäin aikaa vievää ja kallista. Tämän lisäksi 

päivittäinen vuorovaikutus palveluntarjoajan  kanssa vaatii enemmän panostuksia 

kulttuuristen erojen vuoksi, mikä vaikeuttaa sopimuksen laatimista sekä sen 

seurantaa ja hallintaa. (Wiengarten & al. 2013; Gandhi & al. 2012) 

2.2.5 Toimittajien hallinta ja sopimusseuranta 

Hankintaprosessi ei pääty siihen, että palvelun tuottamiseen on saatu valittua 

sopiva palveluntarjoaja. Jotta hankitusta palvelusta saataisiin kaikki hyöty irti, on 

toimittajien hallintaan ja sopimusseurantaan panostettava. Hyvin jalkautetussa ja 

ylläpidetyssä palveluhankinnassa yhteistyö on syvää, informaation jakaminen 

avointa, toiminta läpinäkyvää ja luottamus toiseen osapuoleen hyvä. (Biehl & al. 

2006) Tutkijat ovat havainneet, että toimittajasuhteiden hallintaa pidetään yhtenä 

tärkeimmistä asioista hankintastrategian ja organisaation strategian 

yhtenäistämisessä. (Zheng & al. 2007) 

Toimivassa toimittajien hallinnassa palvelun ostaja ei jätä sopimuksen 

allekirjoittamisen jälkeen palvelun tarjoajaa oman onnensa nojaan. On tärkeää, 

että kommunikaatioyhteys pidetään auki läpi sopimuskauden, sillä tämä helpottaa 

ongelmanratkaisutilanteita,  strategisten päätösten tekoa ja palvelun kehittämistä. 

(Biehl & al. 2006) Usein hankinta-asiantuntija toimii linkkinä toimittajan ja yrityksen 
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välillä. Van Weelen (2005, 62) mukaan hankinta-asiantuntijan tehtäviin kuuluu 

sopimusseuranta vaiheessa takuuvaatimusten ja sanktioiden valvonta, projektin 

arviointi, osto- ja toimitusdokumenttien organisointi ja ongelmatilanteiden 

selvittäminen.  

Hult & al. (2000) tunnistaa tutkimuksessaan kahden laisia hankintahenkilöitä, jotka 

hoitavat ja ylläpitävät liikesuhdetta toimittajiin eri tavoin. Liiketoiminnallinen 

hankintajohtaja hoitaa suhteita reaktiivisen toiminnan kautta, jonka tarkoituksena 

on varmistaa liikesuhteen toimivuus ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Ongelmiin reagoidaan niiden ilmetessä, tuloksia halutaan mahdollisimman 

nopeasti, eikä liikesuhteen hallinnoinnissa haeta juuri lisäarvoa eettisten tai 

vastuullisuuteen liittyvien näkökulmien kautta. Tällaisessa hankintasuhteen 

johtamisessa suhteen onnistumista ja laatua arvioidaan lähinnä tehokkuuden 

kautta. 

Uudistavalla hankintajohtajalla on laajempi näkemys hankintasuhteen hallinnasta. 

Uudistava hankintajohtaja pyrkii kehittämään suhdetta toimittajiin yli sen tason, 

mitä alun perin oli minimissään vaadittu. Tällaisessa suhteen hallinnoinnissa 

yhteistyön tiiviys pyritään viemään syvemmälle tasolle  keskittymällä yritysten 

jakamien yhteisten arvojen ja tavoitteiden hyödyntämiseen, jotka voivat tuottaa 

parempia tuloksia organisaatiolle. Suhteen hallintaan keskitytään jatkuvan 

oppimisen näkökulmasta ja olemassa olevia kyvykkyyksiä pyritään kehittämään 

entisestään. Uudistava hankintasuhteen johtaminen vaatii enemmän aikaa ja 

osaamista hankinta-asiantuntijalta, mutta voi tuottaa selkeästi parempia tuloksia 

tiimityötä ja vahvan yhteistyösuhteen rakentamista vaativien aktiviteettien kuten 

monimutkaisten palvelujen vaalimisessa. (Hult & al. 2000) 

Toimittajien hallintaan ja sopimusseurantaan kuuluu kiinteästi myös toimittajien 

arviointi. Van Weelen (2005, 62) mukaan hankintayksikön tulee kerätä tietoa 

tilausten laadusta ja luotettavuudesta. Ilorannan & Pajunen-Muhosen (2008, 259-

260) mukaan toimittajan arviointi on yksi hankintaprosessin tärkeimmistä vaiheista. 

Arviointi tapahtuu läpi hankintaprosessin ja hankintasuhteen jopa alitajuntaisesti, 

mutta arviointia on hyvä suorittaa myös tietoisesti ja koordinoidusti. Seurannassa 

voidaan arvioida muun muassa riskisyyttä, laatua ja hintaa. Yleisesti ottaen 
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arvioinnin keskipisteessä on usein hinta sen helpon tarkkailtavuuden vuoksi. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 259-260) Palvelun laadun valvontaan ja 

mittaamiseen syvennytään tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

Kaikkia toimittajasuhteita ei voi hallita samalla tavoin. Nykypäivänä yritykset 

hankkivat mitä erilaisempia palveluita, ja strategisesti tärkeät palvelut ansaitsevat 

ja vaativat merkittävästi enemmän panostuksia suhteen hallintaan kuin 

yksinkertaiset ”bulkkipalvelut”. Tärkeiden panostuksia vaativien toimittajasuhteiden 

tunnistamisessa hankintaportfoliomallit ovat hyvä tapa erotella toimittajia heidän 

tarjoamansa palvelun tai tuotteen tärkeyden perusteella. Portfolioanalyysissä 

samaan kategoriaan määriteltyjen toimittajien suhteita voidaan hallita 

samankaltaisesti, mikä helpottaa toimittajakentän tehokasta hallintaa. (Gelderman 

& van Weele 2005) 

Kraljicin matriisi on kuuluisin ja käytetyin hankintaportfolio. Siinä hyödynnetään 

nelikenttää, jossa toimittajat jaetaan heidän toimittamansa palvelun perusteella 

yhteen kentän neljästä kategoriasta. Matriisin dimensiot ovat kaikessa 

yksinkertaisuudessaan palvelun tuottavuus ja riskisyys. Kategoriat ovat 

pullonkaulapalvelut, rutiinipalvelut, volyymipalvelut ja strategiset palvelut. Jokaisen 

kategorian palvelulla on erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon palvelua 

hankkiessa ja toimittajasuhdetta hallitessa. Kaikkein eniten huomiota vaativat 

strategiset palvelut, kun taas rutiinipalvelut voidaan jättää vähemmälle huomiolle. 

Pullonkaulapalvelut puolestaan ovat riskisiä, mutta eivät yhtä merkittäviä kuin 

strategiset palvelut. Volyymipalvelut taas ovat tärkeitä yritykselle, mutta niiden 

hankinta on yksinkertaista ja verrattain riskitöntä. (Gelderman & van Weele 2005) 

2.3 Palvelun laatu ja suorituskyky 

Seuraavaksi syvennytään palvelun laadun ja suoristuskyvyn tarkasteluun. 

Tarkoituksena on luoda vahva käsitys siitä, mitä laadulla tarkoitetaan palveluiden 

kohdalla. Lisäksi tarkastellaan laadun mittaamisen kohteita, merkitystä ja 

tavoitteita. Lopuksi nostetaan esille muutamia keskeisimpiä laaduntarkkailun 

työkaluja ja keinoja. 
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2.3.1 Laadun tunnistaminen ja määrittely 

Palvelun laadun määrittely ja tunnistaminen on aina ollut haastavaa palveluiden 

aineettoman luonteen vuoksi. Mitä monimutkaisempi ja haastavampi palvelu on, 

sitä vaikeampi sen laadun määritelmiä ja vaatimuksia on luoda. 

Yksinkertaisemmassa palvelussa hyödynnettäviä laatuvaatimuksia täytyy muokata 

sitä enemmän, mitä monimutkaisemmaksi palvelu muuttuu. Laatuvaatimusten 

tulisi heijastaa koko monimutkaisen palvelun kokonaisuutta, mutta samalla täytyy 

kuitenkin säilyttää yhteys palveluun sisältyviin yksittäisiin prosesseihin joiden 

laadukas suorittaminen on palvelukokonaisuuden kannalta kriittistä. (Srivastava et. 

al. 2012) 

Palvelussa laadun käsite eroaa huomattavasti fyysisestä tuotteesta, jonka 

kohdalla laatu on verrattain helppoa määritellä. Palvelussa muodostuu 

palveluntarjoajan suorituksesta ja suorituksen laatu on asiakkaan kokemus 

palvelusta, mikä voi olla positiivinen tai negatiivinen. Tämä kokemus taas on 

yksilöllinen kullekin asiakkaalle ja myös palveluntarjoajan suoritus voi erota eri 

palvelutapahtumien välillä. Palvelutapahtumassa palvelu sekä tuotetaan että 

kulutetaan, mikä tekee laadun määrittelystä ja mittaamisesta entistä 

haastavampaa. (Vijayvargy 2014) 

Palvelukohtaisen laadun määrittelyssä ja tunnistamisessa tulee ymmärtää, että 

asiakkaan kokema laatu on seurausta asiakkaan alkuperäisten odotusten ja 

palvelun todellisen sisällön yhdistelmästä. Jos asiakkaan odotukset ovat valmiiksi 

korkeat, on kokemus laadusta helposti huonompi kuin mitä laatu todellisuudessa 

on. (Vijayvargy 2014) Esimerkiksi henkilö, joka kysyy kadulta vieraalta ihmiseltä 

neuvoa löytääkseen määränpäähänsä on todennäköisesti tyytyväinen ”palveluun” 

vaikka löytäisikin neuvojen myötä muutaman mutkan kautta perille. Jos sama 

henkilö soittaisi numeropalveluun ja saisi samat summittaiset ohjeet, ei hän 

todennäköisesti kokisi palvelua laadukkaaksi, koska odottaa vastapuolelta 

ammattitaitoa. 

Viimeaikaisessa tutkimuksessa palvelun laatua on tarkasteltu erityisesti 

asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden kautta. Tämän suuntauksen 

taustalla on muuttuva liiketoimintaympäristö, jossa asiakkuuksien säilyttämisestä 
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on tullut entistä tärkeämpää, ja yritykset panostavat uusien asiakkaiden hankinnan 

rinnalla yhä enemmän siihen. Korkea laatu johtaa asiakkaan positiiviseen 

kokemukseen, mikä johtaa asiakastyytyväisyyteen ja todennäköisesti myös 

asiakasuskollisuuteen toistuvien ostojen muodossa. Kyseessä on siis tapa 

tarkastella laatua, joka näkyy suoraan konkreettisesti yrityksen tuloksessa. Laadun 

voidaankin sanoa olevan asiakkaan arvio palvelun tai tuotteen kokonaisvaltaisesta 

erinomaisuudesta suhteessa sen kilpailijoihin. (Seto-Pamies 2012) 

Palvelun laadun ja tuottavuuden välillä vallitsee aina vaihtosuhde. Mitä enemmän 

työtä, aikaa ja efortteja yritys laittaa yhteen palvelutapahtumaan, sitä 

todennäköisemmin asiakas kokee saamansa palvelun laadun parempana. Mutta 

samaan aikaa yrityksen täytyy miettiä palvelun tuottamista tehokkuuden ja 

tuottavuuden näkökulmasta. Korkeampi laatu vaatii enemmän panostuksia, mikä 

nostaa kustannuksia. Ollakseen kilpailukykyinen yrityksen täytyy kyetä tarjoamaan 

asiakastarpeen tyydyttävää palvelua kohtuullisilla kustannuksilla pitääkseen 

liiketoiminnan kannattavana. Toisin sanoen yrityksen täytyy tehdä valinta 

tavoitellun laadun ja tuottavuuden välillä. (Calabrese & Spadoni 2013) 

Toisaalta tuottavuuden nosto ei välttämättä suoraan tarkoita kannattavuuden 

paranemista. Korkea asiakkaan kokema laatu nostaa asiakkaan lojaalisuutta ja 

uudelleenoston todennäköisyyttä, mitkä nostavat yrityksen kannattavuutta etenkin 

pitkällä aikavälillä. Valitsemalla alhaisemman tavoitellun laatutason ja nostamalla 

tuottavuutta korkeammalle voi yritys ajaa itsensä pitkällä aikavälillä tilanteeseen, 

jossa sen maine on kärsinyt alhaisemmasta palvelun laadusta siinä määrin, että 

asiakkaat siirtyvät kilpailijoiden korkeamman laadun palveluiden pariin. (Calabrese 

& Spadoni 2013) 

2.3.2 Mittaaminen 

Palvelun laadun mittaaminen on ollut tärkeää yrityksille ja tutkijoille jo muutaman 

vuosikymmenen ajan, mutta uusia mittaamisen tapoja ja työkaluja tarvitaan ja 

kehitetään yhä. Asiakkaan kokeman laadun mittaaminen on ollut jo pitkään 

haaste, mutta siinä missä laadun mittaaminen oli ennen vanhaan 

kilpailuedunlähde, on se nykyään pakollinen toimenpide markkinamenestyksen 

saavuttamiseksi. Tämä johtuu osakseen jo yksin siitä, että palvelujen osuus 
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yritysten liiketoiminnasta on jatkuvasti kasvanut perinteisesti tuoteorientoituneiden  

yritystenkin siirtyessä palveluorientoituneempaan suuntaan. (Calabrese & Scoglio 

2012; Calabrese & Spadoni 2013) 

Nykyaikana yksittäisen asiakkaan tyytyväisyys palveluun on merkittävästi 

helpompaa saattaa julkiseen tietoon sosiaalisen median ja verkostojen kautta. 

Tämän vuoksi myös yritysten on pakko panostaa tuottamaansa laatuun ja sen 

tarkkailuun entistä enemmän. Yrityksen käyttämät perinteiset mittarit eivät 

välttämättä sovellu parhaalla mahdollisella tavalla nykypäivän kovan kilpailun 

liiketoimintaympäristöön. Ennen tuoteorientoituneet yritykset joutuvat miettimään 

käyttöönsä kokonaan uusia palveluorientoituneita mittareita ja perinteiset 

palveluntarjoajat joutuvat päivittämään omiaan. (Calabrese & Scoglio 2012; 

Calabrese & Spadoni 2013) 

Palveluntarjoajan menestyminen on riippuvainen tuotetun palvelun laadusta. 

Kuitenkin tuotetun palvelun laadun tunnistaminen on usein huomattavasti 

hankalampaa kuin kuvitellaan. Muutamia viitekehyksiä ja malleja laadun 

mittaamiseen on olemassa ja myös käytössä, mutta ne soveltuvat yleensä 

verrattain yksinkertaisten palveluosien mittaamiseen. Mitä haastavampaan 

palveluun tai palvelunosaan tarkastelu kohdistuu, sitä vähemmän käyttökelpoisia 

mittaamistyökaluja on olemassa ja sitä vähemmän niitä myös osataan hyödyntää. 

Lisäksi nämä mittaamistavat ovat yleensä kalliita ja aikaa vieviä, mikä tekee 

tehokkaasta laadun mittaamisesta pienemmän kokoluokan yrityksille vaikeaa. 

(Srivastava et. al. 2012) 

Kuten edellä mainittiin, palvelun laatu perustuu asiakkaan kokemukseen 

palvelutapahtumasta, joka on hyvin abstraktikäsite, riippuvainen yksilön 

preferensseistä ja subjektiivinen käsite kaikkinensa. Palvelun laatua mitatessa on 

tärkeää sisällyttää mittaukseen myös keinot kartoittaa asiakkaan konkreettinen 

käsitys palvelun laadusta, kuten fyysiset fasiliteetit, palvelussa hyödynnettävät 

välineet sekä henkilökunnan habitus ja esiintyminen. Konkreettiset kokemukseen 

vaikuttavat asiat ovat merkittävässä roolissa kokonaisuuden kannalta, ja niihin on 

usein mahdollisuus myös vaikuttaa suorimmin. (Vijayvargy 2014) 
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Laadun mittaamisessa palvelun ominaisuuksien ymmärtäminen on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta mittaamisessa osataan keskittyä oikeisiin asioihin, ja jotta 

tarkoitukseen osataan valita oikeat mittarit. Mittaamisessa ja mittareiden 

valinnassa tulee ymmärtää, että laadun arviointi palvelun kohdalla on myös 

asiakkaalle huomattavasti vaikeampaa kuin tuotteen kohdalla, eli palautteen 

antamisen tulisi olla riittävän yksinkertaista. Lisäksi  tulee huomioida, että laatu ei 

muodostu pelkästään palvelun sisällöstä eli lopputuloksesta, vaan laatuun 

vaikuttaa koko prosessi palvelun tuottamisen taustalla. (Vijayvargy 2014) 

2.3.3 Työkalut 

Yrityksen tuottamaa palvelun laatua voidaan tarkkailla eri tavoin. Keskeisessä 

roolissa on kyky pystyä mittaamaan yrityksen tuottaman palvelun laadun tasoa, eli 

kuinka hyvänä asiakas kokee palvelun laadun suhteessa muihin tarjolla oleviin 

palveluihin. Yritys voi myös pyrkiä kannustamaan palvelun tarjoajaa paremman 

laadun tuottamiseen. Seuraavaksi esitellään muutamia laadun tarkkailun ja 

hallinnan työkaluja. 

Kannustimet ja sanktiot 

Kun palvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta, korostuu laadun kontrolloinnin 

tarve. Laadun  kontrolloinnissa ja hallinnassa sanktiot ja kannustimet ovat 

yksinkertainen sekä käyttökelpoinen tapa kannustaa palveluntarjoajaa paitsi 

panostamaan palvelun tuottamiseen niin myös tarjoamaan palvelussaan parasta 

mahdollista osaamistaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että johdon luomilla 

ylimääräisillä kannustimilla on selkeitä vaikutuksia laatuun ja tavoitteiden 

saavuttamiseen. (Oviantari 2014) 

Kannustimien tarkoitus on ohjata, ylläpitää ja inspiroida työntekijöitä suoriutumaan 

tehtävästään heidän parhaan osaamisensa mukaan ja yrityksen tavoitteita 

palvellen. Kannustimet voivat olla joko positiivisia lisäpalkkioita tavallisen 

kompensaation lisäksi, mutta ne voivat olla myös rajoittavia ja kontrolloivia 

tekijöitä, jolloin ne tunnetaan myös nimellä sanktiot. Kannustin tulee määritellä 

siten, että se palvelee organisaation tavoitteita, eli toisin sanoen kannustin tai 

sanktio tulee kohdistaa oikein, jotta se toimii toivotulla tavalla. (Oviantari 2014; 

Marvel & Marvel 2009) 
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Tehokkaimmat kannustimet ovat yleensä taloudellisia. Kannustin tulee säätää 

sopivaksi niin, että se pakottaa palvelun tarjoajan aidosti kiinnittämään huomiota 

sanktioitavaan tai palkittavaan palvelun osaan. Kannustinten ja sanktioiden 

seuraamisen ei kuitenkaan tulisi olla niiden luomisen, raportoinnin ja tarkkailun 

osalta liian työläitä, jotta niiden käyttö olisi mielekästä. (Oviantari 2014; Marvel & 

Marvel 2009) Calabresen & Spadonin (2013) tutkimukset ovat osoittaneet, että 

kannustinjärjestelmät ovat toimiva keino erityisesti silloin, kun halutaan nostaa 

palvelun laatua laskematta tuottavuutta merkittävästi. Löydös perustuu siihen, että 

laadusta jaettavilla kannustinpalkkioilla työntekijöiden panostus saadaan ohjattua 

laatuorientoituneeseen suuntaan silloinkin, kun tuottavuutta pyritään nostamaan 

koko organisaation tasolla.  

SERVQUAL 

SERVQUAL on SERVPREF:n ohella merkittävin laadun mittaamisen työkalu. 

Tämän laadunmittaustyökalun suurin vahvuus on sen kyky osoittaa yrityksen 

johdolle palvelun laadun heikot kohdat ja täten edesauttaa palvelun laadun 

parantamista. Toisaalta SERVQUAL vaatii toimiakseen valtavan määrän kerättyä 

dataa, sillä mittari hyödyntää yhteensä 22 tarkasteltavaa eri osaa, jotka jakautuvat 

viidelle dimensiolle, jotka ovat aineellisuus, reagointikyky, empaattisuus, 

luotettavuus ja varmuus.  Perusajatuksena on mitata palvelun laatua 

tarkastelemalla asiakkaan odottaman ja todellisuudessa kokeman laadun 

erovaisuuksia. (Vijayvargy 2014; Seto-Pamies 2012)  

SERVQUAL on selkeästi eniten käytetty palvelun laadun mittaamisen työkalu, 

mutta se on saanut osakseen myös kritiikkiä. Työkalun suurimpana heikkoutena 

on pidetty sen hyödyntämän viiden ulottuvuuden stabiilisuutta, mikä tekee 

mittarista jäykän ja muuttumattoman. Toisin sanoen mittari ei ota huomioon 

riittävissä määrin eri toimialojen eroavaisuuksia. SERVQUAL:sta onkin kehitetty 

monia toimialakohtaisia variaatioita, jotta se palvelisi paremmin tietyn sektorin 

tarpeita. Pisimmälle viety variaatio on Calabresen ja Scoglion (2012) malli, , jossa 

tarkastelussa asiakkaan arvioima laatu ja yrityksen spesifit arvoa tuottavat tekijät 

yhdistetään, jolloin tekninen ja kokemuksellinen ulottuvuus yhdistyvät. (Calabrese 

& Scoglio 2012) 
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SERVPREF puolestaan on SERVQUAL:n lähin verrattavissa oleva laadun 

mittaamisen työkalu ja sitä pidetään yleisesti käyttökelpoisimpana laadun 

mittaamisen työkaluna, kun halutaan mitata palvelun kelpaavuutta, luotettavuutta 

ja toiminnallista varmuutta. (Vijayvargy 2014) Verrattuna SERVQUAL:iin 

merkittävin ero on se, että SERVPREF keskittyy yksistään tarkastelemaan 

palvelun tuloksia, eikä ota huomioon asiakkaan alkuperäisiä odotuksia palvelun 

suhteen. (Calabrese & Scoglio 2012) 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Nykypäivänä asiakkaan on helppo antaa palautetta saamastaan palvelusta eri 

viestimien kautta ja yritykset vastaanottavatkin palautetta päivittäin. Positiivinen 

palaute on aina mukavaa, mutta negatiivinen palaute on, silloin kun siihen 

suhtaudutaan oikein, arvokas mahdollisuus tunnistaa palvelun ja prosessien 

ongelmakohtia sekä kehittää tarjoomaa. Yritys saa asiakkailta positiivista 

palautetta kun sen palvelu ylittää asiakkaan alkuperäiset odotukset, ja negatiivista 

puolestaan silloin,  kun asiakkaan kokema palvelu alittaa etukäteen asetetut 

odotukset. Asiakaspalaute onkin myös huomionarvoinen tiedonlähde, kun 

suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta ja tunnistetaan ydinosaamisalueita. (Faed & 

al. 2012) 

Vaikka suoritetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä ja vastaanotetulla palautteella 

tiedetään olevan arvoa, ei tätä mahdollisuutta aina osata tai tahdota hyödyntää 

kunnolla. Keskeisimpiä ongelmia asiakaspalautteen käsittelyssä on sen 

vajavainen analysointi, jolloin todelliset syyt negatiivisen palautteen taustalla voivat 

jäädä pimentoon. Toinen perisynti on  liian hidas reagointiaika saatuun 

palautteeseen. Kun palautteeseen ei reagoida tarpeeksi nopeasti, aiheutuu tästä 

turhautumista asiakkaiden keskuudessa, josta seuraa puolestaan negatiivista 

mainetta yritykselle puskaradion kautta. (Faed & al. 2012) 

Asiakaspalautteen hyödyntämiseen vaikuttaa myös palautteen keräämisessä ja 

käsittelyssä saatavilla olevat metodit. Useimmissa järjestelmissä positiivista 

palautetta ja valituksia ei kyetä erottelemaan, mikä tekee prosessin 

automatisoinnista vaikeaa ja käsittelystä hidasta. Osin näistä syistä palaute 

nähdään joskus jopa enemmän uhkana kuin mahdollisuutena. (Faed & al. 2012) 
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AI-perusteiset systeemit 

Laadun tarkkailu vaatii valtavan suuren määrän operationaalista dataa, jota tulisi 

kyetä analysoimaan ja tulkitsemaan mahdollisimman laajasti ja tarkasti. AI-

perusteisissa laadunmittaussysteemeissä laadun tarkkailuun hyödynnetään 

teknologian tarjoamia datan keräämis- ja analysointimahdollisuuksia. Käytännön 

tasolla tämä tarkoittaa tietokoneohjelmia, joita hyödynnetään datan keräämisessä 

muun muassa erilaisten raportointimenetelmien kautta ja datan analysoinnissa. 

(Srivastava et. al. 2012) Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen hankinnoissa on 

tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista keinoista miten myös hankintayksikkö 

voi vaikuttaa organisaation kilpailukyvyn parantamiseen uusissa 

toimintaympäristöissä (Zheng & al. 2007). 

 AI-systeemin hyödyntäminen säästää yritykseltä valtavan määrän aikaa sekä 

rahaa, sillä systeemit kykenevät  tarkkailemaan automatisoidusti laatua, 

määrittelemään korjaustoimenpiteitä ja varastoimaan tietoa myöhempää 

hyödyntämistä varten. Johto saa systeemiltä arvokasta tietoa ongelma-alueiden 

identifiointiin, palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen sekä suorituskyvyn ja 

henkilöstön hallintaan. AI-systeemien tarkoitus on havaita palvelun käyttäjiltä 

saaduista valituksista toistuvia kaavoja ja antaa työkalut johtopäätöksiin siitä, 

missä näiden valitusten perimmäinen syy piilee palveluprosessissa. (Srivastava et. 

al. 2012) 
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3.Tutkimusmetodologia ja case-yritys  

Tässä kappaleessa esitellään empiiriseen tutkimukseen hyödynnetty 

tutkimusmetodologia sekä empiirisen aineiston lähteet. Ellei tekstin yhteydessä 

toisin todeta, kaikki lähdemateriaali tutkimuksen empiirisessä osassa, käsittäen 

kappaleet kolme, neljä ja viisi, perustuu tutkijan suorittamiin 

asiantuntijahaastatteluihin, Espoon kaupungin julkisiin hankinta-asiakirjoihin ja 

Espoon kaupungin hankintapalveluyksikön sisäisiin materiaaleihin. Sisäiset 

materiaalit eivät ole julkisia dokumentteja. 

Espoon kaupungin julkisista hankinta-asiakirjoista lähdemateriaalina on käytetty 

liitteineen koulukuljetusten vuoden 2013 kilpailutuksen kolmea eri tarjouspyyntöä, 

jotka olivat peruskoulukuljetusten tarjouspyyntö, sairaala- ja erityiskoulujen sekä 

yksittäisten ja tilapäisten koulukuljetusten tarjouspyyntö, sekä vammaisoppilaiden 

kuljetusten tarjouspyyntö. Näiden lisäksi lähdemateriaalina hyödynnetään vuoden 

2009 koulukuljetusten kilpailutuksen tarjouspyyntöä. Kaikki edellä mainitut 

dokumentit ovat julkisia ja saatavilla Espoon kaupungin arkistosta. 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimus on pääasiassa laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa 

hyödynnetään kvantitatiivisena osana QFD-matriisia laadullisten havaintojen 

analysoinnissa ja vertailussa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään yleensä 

verrattain pieneen määrään tapauksia pyrkien analysoimaan näitä 

mahdollisimman tarkasti. Voidaankin sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa 

nimenomaan laatu korvaa määrän. Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on 

hypoteesittomuus, eli tutkijalla ei ole tutkimuskohteen tai tuloksien suhteen 

lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia. Tutkijan on kuitenkin suotavaa esittää työn 

edetessä arvauksia siitä, mitä tutkimuksessa on mahdollisesti odotettavissa. 

(Eskola ja Suoranta 2008, 18-20) 

Empirian keräämisen menetelminä on käytetty haastatteluja sekä tapaus- eli case-

tutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan Espoon kaupungin suorittamaa yksittäistä 

palveluhankintaa; Espoon koulukuljetusten hankintaa. Myös käsiteltävät 

haastattelut ovat suoritettu Espoon kaupungin kahdelle hankinta-asiantuntijalle. 
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3.2 QFD-matriisi 

QFD-matriisin nimi tulee englannin kielen sanoista ’quality function deployment’, 

mikä tarkoittaa vapaasti suomennettuna laatutekijöiden asettelua. QFD-matriisi on 

strateginen suunnittelutyökalu, joka keskittyy kehittämään kokonaisvaltaisen  

lähestymistavan tuotteen tai palvelun laatutekijöiden tunnistamiseen ja 

suunnitteluun siten, että asiakasodotukset pystytään täyttämään tai ylittämään. 

QFD-matriisin avulla yritys voi olla laadun luomisen suhteen proaktiivinen sen 

sijaan, että laadun parantaminen perustuisi pelkästään reagoimiseen asiakkailta 

saatuun palautteeseen. (Karsak & Dursun 2014) 

Peruslähtökohtana kyseisen työkalun hyödyntämisessä on muuttaa asiakastarpeet 

teknisiksi ominaisuuksiksi, jotka sisältyvät palvelun tai tuotteen tuottamiseen. 

Toisin sanoen ensimmäiseksi prosessissa tarkastellaan asiakkaan tarvetta eli sitä, 

mitä koko tuotantoprosessilla tahdotaan saavuttaa lopputuloksen kannalta. Sitten 

nämä tunnistetut tarpeet integroidaan tuotteen tai palvelun sisällön ominaisuuksiin, 

tuotantoprosessiin ja tuotannon vaatimuksiin. Näin lopputuloksen kannalta turhia 

resursseja ja toimenpiteitä saadaan karsittua ja asiakaslähtöisyyttä parannettua. 

(Karsak & Dursun 2014) 

QFD-matriisi on tehokas ja käyttökelpoinen työkalu hankintojen näkökulmasta. 

Sen avulla voidaan tunnistaa spesifejä tekijöitä hankintaprosessissa, jotka 

keskittyvät nimenomaisesti keskeisimpien asiakastarpeiden tyydyttämiseen ja 

samalla tunnistaa missä määrin mikäkin tekijä lopputulokseen vaikuttaa. 

Käytännössä QFD-matriisin avulla tunnistetaan ne ominaisuudet, joiden 

omaaminen ja hallitseminen ovat tärkeitä halutun palvelun toteuttamisessa, ja 

jotka näin ollen toimivat myös valintakriteereinä palveluntarjoajaa valitessa. 

(Karsak & Dursun 2014) 

Tässä tutkimuksessa QFD-matriisianalyysiä hyödynnetään case-tutkimuksessa, 

jossa tarkastellaan Espoon koulukuljetusten hankintaprosessia. Analyysissä 

tunnistetaan neljä palvelun tärkeintä ominaisuutta sekä kaikkiaan seitsemän 

hankintaprosessin spesifiä osaa. Nämä seitsemän tekijää on tunnistettu ja valittu 

tarkastelemalla eroavaisuuksia koulukuljetusten edellisten ja uusimman 

kilpailutuksen välillä. Valittujen seitsemän tekijän uskotaan olleen tärkeimpiä 
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parantuneen lopputuloksen kannalta. QFD-matriisin avulla pyrkimyksenä on 

selvittää, mitkä tekijät ovat kokonaisuuden kannalta kaikkein keskeisimmässä 

osassa, sekä mitkä tekijät vaikuttavat mihinkin palvelun ominaisuuteen eniten. 

3.3 Haastattelut 

Tätä tutkielmaa varten haastateltiin kahta Espoon kaupungin hankinta-

asiantuntijaa, joilla kummallakin on usean vuoden kokemus palveluhankinnoista. 

Toinen haastatelluista hankinta-asiantuntijoista oli vastuussa tässä työssä 

tarkasteltavasta Espoon koulukuljetusten hankinnasta. Toinen asiantuntija on 

hankintapäällikkö, jolla on monen vuoden kokemus erityisesti palveluhankinnoista 

sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

Haastattelu on Eskolan ja Suorannan (2008, 85) mukaan yleisin tapa kerätä 

aineistoa kvalitatiiviseen tutkimukseen. Haastatteluja tehtiin kaksi kappaletta. 

Useamman haastattelun suorittamisella ei nähty saavutettavan suurta lisähyötyä, 

sillä kahden hankinta-asiantuntijan antamat vastaukset olivat pääpiirteiltään 

samoilla linjoilla, ja kolmannen haastattelulla ei uskottu saatavan enää 

merkittävästi uutta tietoa.  

Haastattelut muistuttivat pitkälti tavallista keskustelua, eli kyseessä oli Eskolan ja 

Suorannan (2008, 86) mukaan avoin haastattelu. Osaa haastattelusta voidaan 

luonnehtia puolistrukturoiduksi haastatteluksi, koska tarkoitus oli saada tiivistävät 

ja suhteellisen ytimekkäät vastaukset tutkijan ennalta laatimiin kysymyksiin. 

Laaditut haastattelukysymykset toimitettiin haastateltaville henkilöille haastattelua 

edeltävänä päivänä, jotta haastattelutilanteessa saatiin laajempia ja rakenteeltaan 

parempia vastauksia. 

3.4 Case-kohde 

Case-kohteena toimiin Espoon kaupungin suorittama palveluhankinta. Espoo on 

Suomen toiseksi suurin kaupunki, jossa asuu reilut 260 000 ihmistä. Kaupunki on 

julkinen toimija, joka hankkii ja kilpailuttaa valtavalla kirjolla erilaisia palveluita ja 

tavaroita. Kilpailutuksista vastaa pääasiassa keskitetysti Espoon kaupungin 

hankintapalvelut. Hankintapalvelut koostuu kaikkiaan noin 20 hankinnan 

ammattilaisesta, jotka suorittavat vuodessa noin 150 kilpailutusta. 
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Espoon koulukuljetusten hankinnasta vastasi luonnollisesti hankintapalvelut. 

Julkiselle toimijalle tyypillisesti Espoon kaupunki kilpailuttaa palvelunsa uudestaan 

muutaman vuoden välein, ja niin se on tehnyt myös nyt tarkasteltavien 

koulukuljetusten suhteen. Tämä palvelee tutkimusta mainiosti, sillä tutkimuksessa 

voidaan hyödyntää eri vuosien kilpailutusten eroavaisuuksia.  

Vuoden 2013 kilpailutus, jonka tarkkailuun tutkimus keskittyy, oli kaikin puolin 

menestyksekäs hankinta. Sitä edeltävä vuoden 2009 kilpailutus, jota 

hyödynnetään uudemman kilpailutuksen menestystekijöiden tunnistamisessa, oli 

sen sijaan suurissa määrin epäonnistunut. Tämä tekee valitusta case-kohteesta 

kaikin puolin pätevän empiirisin tutkimuskohteen tälle työlle. 
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4. Asiantuntijahaastattelut 

Haastattelujen pohjalta tarkastellaan millaisena käsitetään laatu käytännön 

hankintojen toteuttamisessa ja mitä paremman laadun saavuttaminen 

palveluhankinnoissa vaatii. Tarkoituksena on selvittää mitkä ovat asiantuntijoiden 

kokemuksen mukaan palveluhankinnan onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä, 

sekä miten nämä tekijät vaikuttavat lopputulokseen. Lisäksi asiantuntijat antavat 

näkemyksensä myöhemmin koulukuljetusten hankinnassa esiin nousseiden 

kriittisten tekijöiden tärkeydestä suhteessa toisiinsa, mitkä esitellään case-

tutkimuksen yhteydessä. 

Hankinta-asiantuntijoiden näkemyksen mukaan yleispätevä listaus 

palveluhankintojen onnistumisen kannalta kriittisistä asioista on mahdollista tehdä. 

Toinen asiantuntijoista painottaa, että palveluhankintojen onnistumiseen johtavat 

tekijät eivät muutu otsikkotasolla riippumatta siitä, työskennelläänkö pörssilain, 

julkisen sektorin säädösten tai normaalin yksityisen sektorin alaisuudessa. 

Jokaiselle palveluhankinnalle on yhteistä suunnittelun, tavoitteiden asettamisen ja 

teknisen suorittamisen toteutus. Palveluhankinnoissa on myös aina kyseessä 

asiakkaan eli ostajan ja toimittajan välinen yhteistyö, jossa toiminnan fokus on 

palvelun käyttäjässä. Vasta kun suurten suuntaviivojen sisälle mennään 

yksityiskohtaisempiin seikkoihin, alkaa eroavaisuuksia syntyä. Tämä puoltaa 

osaltaan vahvasti tutkimuksen tavoitteiden täyttymistä. 

4.1 Laadun tunnistaminen ja sen määrittely palveluhankinnoissa 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan hankintakohtainen laadun tarkka 

määritelmä vaihtelee hankittavan palvelun vaatimusten ja luonteen mukaan, mutta 

laatua voidaan tarkastella myös yleisemmällä tasolla. Haastattelujen perusteella 

asiantuntijat näkivät laadun jakautuvan ylätasolla kolmeen osaan, jotka olivat 

palvelun sisällön laatu, hankintaprosessin laatu ja yhteistyön laatu.  

Palvelun sisällön laadulla viitataan luonnollisesti itse palveluun ja sen käytännön 

tason toimivuuteen. Palvelun voidaan katsoa olevan sisällöltään laadukas kun se 

vastaa hankkivan osapuolen vaatimuksia ja on tarkoituksenmukainen. Jos 

hankintayksikön asettamat vaatimukset ovat oikein määriteltyjä ja ne myös 

täyttyvät, on seurauksena useimmiten toimiva palvelu, johon myös loppukäyttäjät 
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ovat tyytyväisiä. Itse sisällön teknisestä ja yksityiskohtiin menevästä laadusta on 

asiantuntijoiden mukaan vaikea tehdä päteviä yleistyksiä, koska tämä vaihtelee 

palvelun luonteen ja organisaation tahtotilan mukaan suuresti.  

Laatu liittyy kiinteästi asiantuntijoiden mukaan myös itse hankintaprosessiin. Tällä 

tarkoitetaan prosessia hankinnan suunnittelusta palvelun käyttöönottoon. 

Laadukas hankintaprosessi paitsi säästää työtunteja ja rahaa, niin se myös tuottaa 

parempia lopputuloksia. Laadukas prosessi lähtee liikkeelle huolellisesta ja 

oikeisiin asioihin keskittyvästä suunnittelusta. Jos prosessi itsessään on 

epälaadukas, on usein seurauksena asioiden huomiotta jättämistä, turhia 

prosessin vaiheita ja aikataulusta jälkeen jäämistä. Toinen asiantuntijoista 

korostaa, että organisaatiotasolla huolellisesti suunniteltu hankintaprosessin 

yleinen toimintamalli on myös yleensä erittäin dynaaminen ja mukautuva, jolloin 

samaa hankintaprosessia ja ohjeistusta voidaan hyödyntää mitä erilaisimpien 

hankintojen toteuttamisessa vain pienin muutoksin. 

Yhteistyön laadulla asiantuntijat tarkoittavat toimittajan ja asiakkaan yhteistyön 

laatua. Laadukkaan yhteistyön ei pitäisi työllistää varsinkaan asiakasta 

kohtuuttomasti. Asiantuntijat painottavat kuitenkin, että laadukkaassa palvelussa 

kommunikaatio ja molemminpuolinen yhteistyö ovat keskeisessä roolissa, eli 

asiakas ei voi olettaa palveluntarjoajan selviytyvän täysin yksin palvelun 

tuottamisesta heti kun paperit ovat allekirjoitettu. Laadukas yhteistyö tarkoittaakin 

nimenomaisesti yhteistyötä, jossa kommunikaatio ja muuttuvien tilanteiden 

kohtaaminen on avointa ja helppoa. Jos yhteistyö on vaikeaa ja esimerkiksi 

henkilökemiat aiheuttavat kitkaa palvelun tuottamisessa, on seurauksena yleensä 

myös huonompi laatu itse palvelun sisällössä. 

4.2 Hankinnat laadun parantajana 

Hankinnalla on luonnollisesti keskeinen rooli hankittavan palvelun laadun kannalta. 

Asiantuntijan mukaan yleinen virhe onkin syyttää epäonnistuneesta palvelusta 

yksin palvelun toimittajaa, sillä hankintaosaston oikeaoppisella toiminnalla voidaan 

edesauttaa palveluntarjoajan onnistumista merkittävästi.  

Onnistuneessa palveluhankinnassa kaikki lähtee liikkeelle siitä, että hankkivan 

osapuolen tulee aidosti tietää mitä ollaan hankkimassa ja millaista palvelua 
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halutaan, jotta hankinta voidaan suunnitella oikein. Huolellinen valmistelu onkin 

molempien asiantuntijoiden mielestä koko hankinnan kivijalka. Laadukkaaseen 

suunnitteluun  hankintaosasto tarvitsee substanssiosaamista sen alan 

asiantuntijoilta, joiden osaamisalueelle hankittava palvelu kuuluu.  

Tiedon keräämisessä substanssiasiantuntijoilta korostuu puolestaan 

hankintahenkilöstön osaaminen siten, että heidän pitää osata esittää oikeat 

kysymykset. Ihminen, jolla ei ole erityistä osaamista hankinnoista ei suurella 

todennäköisyydellä osaa kertoa kaikkia hankinnan kannalta keskeisiä asioita, 

vaikka hän tietäisi alasta kaiken tarpeellisen. Hankintaihmisen tuleekin tunnistaa 

hankittavan palvelun kriittiset asiat ja kerätä erityisesti näiden asioiden kannalta 

oleellista tietoa tarjouspyyntöä ja valintaprosessia varten. Myös hankinta-

asiantuntijan oma markkinatuntemus ja toimialan tuntemus ovat suureksi avuksi 

hankinnan suunnittelussa.  

Hankinta-asiantuntijan vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttaa suuresti myös 

organisaation tahtotila. Aina ei välttämättä tavoitella parasta mahdollista laatua, 

vaan tahtotila voi olla tehdä kompromisseja laadussa ajan, määrän ja 

kustannusten ehdoilla. Tällä on vaikutusta erityisesti palvelun sisältöön, mutta 

tahtotilalla voi olla vaikutuksia myös hankintaprosessiin esimerkiksi 

aikataulupaineiden kautta. Tahtotilasta riippumatta itse prosessin suorittaminen on 

loppujen lopuksi aina hankintaosaston käsissä ja sillä voidaan aina vaikuttaa 

positiivisesti saatavaan laatuun.  

Asiantuntijat nostavat oikeaoppisen valmistelun ja järkevästi suoritetun 

kilpailutusprosessin lisäksi keskeiseksi vaikuttamiskeinoksi sopimusseurannan. 

Sopimusseurannalla voidaan valvoa palvelun jalkauttamista ja kehitystä sekä 

estää ja hillitä syntyviä ongelmia. Erityisesti monimutkaisissa palveluissa 

asiantuntijat pitävät sopimusseurantaa tärkeänä työkaluna. Tällöin seurantaa 

kannattaa pitää tiiviinä, esimerkiksi viikoittaisella tasolla, siihen saakka kunnes 

palvelun suoritusvarmuus on vakiintunut, minkä jälkeen seurantaa voidaan 

harventaa esimerkiksi kuukausitasolle.  
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4.3 Tulosten tunnistaminen ja laadun mittaaminen 

Hankittavan palvelun tuloksia voi olla palvelusta riippuen vaikea tunnistaa ja 

laadun mittaaminen käytännön tasolla voi olla myös ongelmallista. Tulosten 

tunnistamisen peruslähtökohtana ovat etukäteen asetetut tavoitteet, joihin 

vertailua voidaan käydä kun palvelun toimintaa tarkastellaan. Huolellisesti ja koko 

palvelun kattavasti asetetut tavoitteet auttavat myös aidon menestyksen 

tunnistamisessa palvelun osaan kohdistuvan osaonnistumisen sijaan. 

Ensiarvoisen tärkeää on myös tunnistaa mitä on menestys kussakin palvelussa, 

koska menestyksen määritelmä on hyvin erilainen erilaisissa palveluissa.  

Ylipäätänsä käyttökelpoisten mittareiden löytäminen on toisinaan vaikeaa. 

Asiantuntijoiden mukaan tärkeintä on valita mittareita, jotka ohjaavat toimintaa 

oikeaan suuntaan. Jos mittarilla ei ole ohjaavaa vaikutusta, se on todennäköisesti 

turha. Käytännössä ohjaavalla mittarilla tulisi olla taloudellinen vaikutus palveluun. 

Tämä vaikutus realisoituu yleensä sanktioiden tai bonusten kautta. Kun mittarilla 

on taloudellinen vaikutus, sen käyttäminen ja mittaaminen on mielekkäämpää ja 

ylipäätänsä todennäköisempää. Tämän myötä myös mittaamisen tuloksiin 

reagointi on aktiivisempaa, koska tuloksilla on aidosti merkitystä. 

Mittaamisessa tulisi keskittyä ainoastaan merkityksellisiin asioihin. Mittarilla voi olla 

ohjaava vaikutus ja taloudellinen merkitys, mutta se voi ohjata palvelun 

keskittymistä toissijaisiin asioihin. Tämän takia olisikin hyvä käyttää useampia 

mittareita rinnakkain, jotta toiminnan painopiste pysyy koko palvelun hallinnassa. 

Toinen syy vain merkityksellisten asioiden mittaamiseen on mittaamisen 

työllistävyys ja hinta. Loppujen lopuksi palvelun ostaja maksaa mittaamiseen 

kuluneesta työstä ja ajasta. Tämän takia on hyvä mitata vain muutamia, mutta 

hyvin valittuja asioita. Laadun mittaamisen tiheys kannattaa myös sovittaa 

palvelulle sopivaksi. Kuten todettiin, monimutkaisten palvelujen alkuvaiheen 

mittaamista ja seurantaa kannattaa pitää tiheänä, mutta jo vakiintuneen palvelun 

mittaamiseen ei kannata tuhlata resursseja yhtä tiheään tahtiin.  

Käytännön tasolla toimivia mittareita ovat esimerkiksi virheiden määrään 

perustuvat mittarit. Ensin on määritelty vertailukohta ja tavoitetaso sille, mikä 

missäkin palvelussa on inhimillinen virheprosentti ja millaisia mitattavat virheet 
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ovat. Näitä virheitä tilastoidaan ja niiden mukaan langetetaan sanktioita tai 

bonuksia. Asiakastyytyväisyyskyselyitä itsessään ei sen sijaan pidetä niinkään 

toimivina mittareina. Ne ovat asiantuntijoiden mukaan lähinnä hyvä tapa tunnistaa 

palvelun ongelmakohtia, joita varten voidaan sitten asettaa parempia laadun 

mittareita. Myöhemmin tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä voidaan varmistua 

siitä, että mittarin vaikutukset näkyvät loppuasiakkaan kokemassa palvelun 

laadussa.  

4.4 Laadun kriteerit 

Laadun kriteerien asettaminen palveluhankinnassa lähtee liikkeelle hankinnan 

tavoitteista, sillä palvelu on laadukas silloin, kun se vastaa hankinnan tavoitteita. 

Toisin sanoen palvelun tulee vastata pyydettyä, jotta se voi olla tilaajan 

näkökulmasta laadukas. Olettamuksena tietysti on, että hankkiva osapuoli tietää 

aidosti mitä halutaan hankkia ja osaa tämän myötä asettaa tavoitteet oikein.  

Kun mietitään mitä halutaan hankkia ja mitkä ovat hankinnan tavoitteet, tulee ottaa 

huomioon muutamia keskeisiä asioita. Yksi tärkeimmistä on tunnistaa ollaanko 

hankkimassa strategista palvelua vai enemmän bulkkituotteen kaltaista 

peruspalvelua. Strategisesti tärkeät palvelut ovat yleensä monimutkaisempia ja 

niitä on tärkeytensä puolesta mietittävä laaja-alaisemmin ja tarkemmin.  Myös 

organisaation tahtotilalla on merkitystä tavoitteita asetettaessa. Palvelun sisältöä 

ja siihen liittyviä tavoitteita kannattaa tarkastella myös siitä näkökulmasta, mikä on 

palvelun toteuttamisessa pakollista, esimerkiksi lainsäädännön näkökulmasta. 

Tämän lisäksi voidaan erottelua tehdä sen perusteella, mikä on palvelussa 

oleellista, kriittistä tai vain lisäarvoa tuottavaa.  

Kun tavoitteet ovat listattuna, tulee tunnistaa näiden toteutumisen kannalta 

kriittiset tekijät ja kohdat, sillä kyseisissä asioissa onnistuminen on keskeistä 

lopullisen laadun tuottamisen kannalta. Hankintayksikön tehtävä onkin tunnistaa 

nämä kriittiset tekijät ja niihin vaikuttavat laadulliset seikat, jotta niitä voidaan 

painottaa laadullisissa kriteereissä. Laadulliset kriteerit puolestaan kulkevat 

mukana läpi prosessin vaikuttaen kilpailutuksen valintaperusteisiin, seurannassa 

hyödynnettäviin mittareihin sekä sanktio- ja bonusmalleihin.  
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Laatukriteerien valinnassa aikaisemmat kokemukset ovat suuri apu. Jos 

hankittava palvelu on kilpailutettu jo aikaisemmin, voidaan arvokasta tietoa hakea 

tarkastelemalla palvelun toimintaa ja sen hankintatapaa edellisellä 

sopimuskaudella. Jos palvelusta on ennalta kokemusta ja siinä on ollut 

tiedostettuja ongelmakohtia, on näihin helppo osata puuttua uudessa 

kilpailutuksessa ja luoda laatukriteerejä, jotka kohdistuvat juuri kyseisten 

ongelmakohtien ratkaisemiseen. Tällainen ongelmakohta on usein seikka, johon ei 

ensi alkuun osata kiinnittää huomiota, koska sen kriittisyys ei ole ilmeinen.  

Konkreettiset yleiset laadun kriteerit, joita hyödynnetään palvelukilpailutuksissa, 

kohdistuvat usein toimittajan aiempaan kokemukseen, toimittajan henkilöstön 

ammattitaitoon ja palvelussa käytettävään kalustoon. Myös 

haltuunottosuunnitelmaa itsessään hyödynnetään toisinaan laadullisena tarjoajia 

karsivana tekijänä, koska haltuunottosuunnitelma pakottaa tarjoajan miettimään 

tarjoamaansa konseptia konkreettisella tasolla. Tällöin ostajan on helpompi 

tunnistaa tarjoajien joukosta ne, jotka ovat parhaiten perillä siitä, mitä ostaja 

haluaa ja joiden palvelu vastaa parhaiten haluttua. Asiantuntijat painottavat, että 

hankinta-asiantuntijan oma markkinatuntemus helpottaa merkittävästi 

määrittämään vaatimukset sopivan tiukoiksi suhteessa tarjoajien määrään ja 

tasoon. Jos vaatimukset eivät ole kohdallaan, on seurauksena ennakoitua jopa 

merkittävästi suurempi tai pienempi tarjousten kirjo, joiden keskimääräinen laatu 

on todennäköisesti odotettua heikompi.  

4.5 Epäonnistuneen palveluhankinnan syyt 

Asiantuntijoiden kokemuksen mukaan yleisin palveluhankinnan epäonnistumisen 

syy on se, että ostavassa organisaatiossa ei aidosti tiedetä mitä halutaan hankkia. 

Toisin sanoen hankinta-asiantuntija ei saa oikeaa ja riittävää tietoa sisäiseltä 

asiakkaalta hankittavan palvelun sisällöstä, koska hankinnan tilaava yksikkö tai 

mahdollisesti koko organisaatio ei tiedä tai osaa määritellä riittävän tarkasti 

minkälainen palvelu on heidän tarpeitansa vastaava. Tämä on asiantuntijoiden 

mukaan jopa yllättävän yleistä etenkin hankintayksikön sisäisen asiakkaan 

kohdalla. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että hankintayksikkö osaa 

kysyä organisaation sisäiseltä asiakkaalta ja substanssiasiantuntijalta oikeat 

kysymykset, kuten jo edellä mainittiin. Kun hankkiva osapuoli ei ole täysin perillä 
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siitä, mikä ja minkälainen palvelu tarkallaan ottaen tyydyttää juuri sen tarpeen, jota 

varten palvelua ollaan hankkimassa, on lopputulos mitä suurimmalla 

todennäköisyydellä epäonnistuminen.  

Lisäksi kun organisaatiossa ei aidosti tiedetä, mitä halutaan hankkia, on 

seurauksena usein maksimissaankin vain osaonnistuminen. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että palvelusisältö on osattu määritellä tietyiltä osin oikein, mutta koko 

palvelukokonaisuuden toiminnan kannalta ei olla osattu tunnistaa ja määritellä 

kaikkia kriittisiä osa-alueita. Tällöin suorittamalla hankintaprosessin 

moitteettomasti saadaan kyllä hankittua juuri se, mitä suunniteltiin, mutta 

lopputulos on silti epäonnistunut, koska saatu palvelu ei toimi siihen tarpeeseen 

mihin se oli tarkoitettu. Etenkin suurissa organisaatioissa, joissa palvelun käyttäjiä 

ja tarpeita on lukuisia, on palvelusisällön riittävän kattava kuvaaminen vaikeaa.  

Silloin, kun on onnistuttu hahmottamaan ja käsittämään tarvittava palvelusisältö, 

on seuraavaksi yleisin kompastuskivi suunnittelun epäonnistuminen. Käytännön 

tasolla tämä tarkoittaa usein tarjouspyynnön palvelukuvauksen epäonnistumista, 

epärealistista aikataulua tai vääränlaista hankintamenetelmää. Näistä yleisin 

suunnitteluvirhe on palvelukuvauksen epäonnistuminen, jonka seurauksena 

saadaan tarjouksia johonkin muuhun kuin mitä tarkalleen ollaan haluttu. Syy on 

yksinkertainen; kun palvelukuvaus on epäonnistunut, saavat tarjoajat väärän tai 

liian suppean kuvan hankittavasta palvelusta, minkä seurauksena tarjoukset eivät 

vastaa toivottua.  

Kun suunnittelu on epäonnistunutta, on seurauksena yleensä kustannusten kasvu 

ja aikataulun viivästyminen. Jos suunnitteluvirheet ovat vakavia, kuluu rahaa ja 

aikaa jo kilpailutusvaiheessa tarjouspyynnön korjaamiseen ja tarjoajien 

informointiin. Lisäksi kustannuksia ja viivästyksiä kertyy myös palvelun 

jalkauttamisvaiheessa, kun palveluntarjoajan valmistautuminen ja palvelun 

haltuunotto on suurella todennäköisyydellä vajavaista tai kesken, koska palvelun 

sisältö on ymmärretty jo tarjousvaiheessa väärin. 

Palveluhankinnan epäonnistumisen taustalla voi olla myös huono 

markkinatuntemus. Huonon markkinatuntemuksen seurauksena palvelua yritetään 

hankkia väärästä paikasta ja vääriltä yrityksiltä. Tällöin tarjouksia saadaan 



56 

 

todennäköisesti hyvin vähän jos lainkaan ja ne ovat sisällöltään huonompi 

laatuisia. Kuvattu ongelma on yleinen etenkin innovaatioaloilla, joilla saatetaan 

hankkia asioita, joita markkinoilla ei vielä ole, vaan ne halutaan kehittää ja tuottaa 

sinne yhteistyössä toimittajan kanssa.  

Asiantuntijat korostavat vielä, että palveluhankintojen kannalta yhteistyö 

palveluntarjoajan kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ja tästä syystä myös huonosti 

toteutettu ja hallittu yhteistyö voi aiheuttaa hankittavan palvelun laadun 

heikkenemistä. Heikko yhteistyö aiheuttaa tyytymättömyyttä osapuolten välillä, ja 

tyytymättömyys puolestaan mahdollisesti laskee palvelun tuottajan motivaatiota 

panostaa tarjoamansa palvelun laatuun. Tästä kärsijänä on paitsi hankkiva yritys 

niin myös loppuasiakas. Heikon yhteistyön taustalla saattaa olla myös osapuolten 

eri motiivit, jotka voivat olla seurasta heikosti määritellyistä sanktio- ja 

bonusmalleista.  
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5. Case: Espoon kaupungin koulukuljetusten hankinta 

Espoon peruskoulujen oppilaskuljetusten hankinnassa kyse oli noin 800 oppilaan 

koulukuljetusten päivittäisestä hoitamisesta. Suurin osa kuljetusten piiriin 

kuuluvista oppilaista oli erityisoppilaita kuten vammaisoppilaita sekä sairaala- ja 

erityiskoulujen oppilaita. Lisäksi asiakaskunta sisälsi sekä suomen- että 

ruotsinkielisiä oppilaita, joiden tuli saada palvelua äidinkielellään. 

Hankittava palvelu sisälsi varsinaiset koulukuljetukset sekä niihin liittyvät palvelut 

kuten reittien suunnittelun, koulukuljetusaikatauluista tiedottamisen, sekä 

muutostietojen päivittämisen ja tiedottamisen. Hankinta jaettiin kolmeen osa-

alueeseen, jotka oli jaoteltu maantieteellisten alueiden mukaan. Tarjoajat saivat 

tehdä kullekin osa-alueelle erillisen tarjouksen, ja valittavan tarjoajan tuli tarjota 

kaikki hankintaan liittyvät palvelut kyseisellä osa-alueella, jolle se valittiin.  

Kokonaisuuden hallitsemiseksi peruskoulukuljetuksille, 

vammaisoppilaskuljetuksille sekä erityis- ja sairaalakoulukuljetuksille tehtiin omat 

erilliset tarjouspyynnöt, koska vaatimukset palvelun sisällön suhteen vaihtelivat 

näiden välillä asiakkaiden erityistarpeiden mukaan. Pääosiltaan tarjouspyynnöt 

olivat kuitenkin rakenteeltaan samanlaiset, ne käsiteltiin samanaikaisesti ja ne 

olivat kaikki osa yhtä kokonaisuutta; Espoon kaupungin koulukuljetuksia. 

Koulukuljetukset olivat palveluna itsessään jo monimutkainen ja vaikeasti hallittava 

kokonaisuus, sillä siihen liittyi monia eri osapuolia ja elementtejä. Yhdessä 

laidassa olivat palvelun tarjoajat eli kuljetusyritykset. Toisaalla oli hankkija eli 

Espoon kaupunki, jonka lisäksi mukana olivat asiakkaat eli kuljetusta tarvitsevat 

lapset sekä heidän vanhempansa ja mahdolliset avustajat. Kekeisenä osapuolena 

toimivat myös lukuisat koulut, joihin kuljetusyritykset oppilaita päivittäin kuljettavat. 

Kaiken tämän yhteensitovana tekijänä toimi Espoon kaupungin hankintapalvelut, 

joka organisoi ja suunnitteli hankinnan, sekä valvoi palvelun laatua.  

Hankittava palvelu sisälsi monia hankalia ja suunnittelua vaativia kohtia sen 

dynaamisen luonteen vuoksi. Osalla oppilaista tarvittava kuljetus oli vain toiseen 

suuntaan, kun taas osalla kuljetuksia saattoi olla kolme samana päivänä. Tämän 

lisäksi osalla oppilaista oli eri lähtö- ja paluuosoite aamu- ja iltapäivän 

kuljetuksissa. Osalla oppilaista kuljetustarve oli riippuvainen lukujärjestyksestä 
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sekä julkisen liikenteen aikatauluista. Toisilla taas kuljetustarve saattoi olla 

tilapäinen, esimerkiksi tapaturmasta seuranneen kipsin tai vastaavan vuoksi. 

Lisäksi syksyn pimeän ajan kuljetukset lisäsivät kuljetusten tarvetta verrattuna 

valoisaan aikaan. Jotkut oppilaista tarvitsisivat myös henkilökohtaisen avustajan 

läsnäoloa, mikä asetti omalta osaltaan haasteita kuljetuskapasiteetille.  

Koulukuljetusten kilpailutuksella ja saavutetulla laadulla oli heikot tulokset ennen 

viimeisintä kilpailutuskierrosta vuonna 2013. Vertailukohtana käytettävän vuonna 

2009 suoritetun kilpailutuksen jäljiltä koulukuljetukset eivät toimineet vaaditulla 

tavalla, ja virheprosentit lähentelivät 30 prosenttia. Kuljetukset eivät pysyneet 

määritellyissä aikatauluissa, eikä kerran menetettyä aikataulua kyetty yleensä 

kuromaan kiinni. Pahimmillaan kyydin saapuminen ylipäätänsä ei ollut täysin 

varmaa. Lisäksi palvelussa oli puutteita muun muassa kuljetuskaluston 

varustuksen kuten alkolukkojen ja koulukyytimerkintöjen suhteen. Ongelmia oli 

siinä määrin, että lehtien uutiskynnys asian tiimoilta ylittyi useita kertoja 

lukukauden aikana. 

Ongelmat kasautuivat etenkin toiminnan aloitusvaiheeseen ja ensimmäisille 

viikoille, mutta suuressa kuvassa palveluntarjoajat eivät saaneet palveluaan 

toimimaan moitteetta missään vaiheessa sopimuskautta. Ongelmia saattoi olla 

päivittäisellä tasolla jopa 40 kyydin kanssa. Palvelun epäonnistumisesta syytettiin 

yleisesti palvelun tarjoajaa, ja asiaa selviteltiin Espoon kaupunginhallituksen 

tasolla asti. Suhteet kuljetusyhtiöihin olivat tulehtuneet, ja palvelun eri osapuolet 

syyttelivät asioiden tilasta toisiaan. Sopimuskauden lopulla vallitsikin yleinen 

mieliala, että kyseistä palvelua ei voida kilpailuttaa, vaan onnistunutta lopputulosta 

olisi haettava kustannuksista huolimatta jollain muulla tavoin, kuten 

suorahankintana.  

Kilpailutusta ei pidetty vaihtoehtona kaupungin johdon tasolla, mutta 

hankintapalvelut saivat taivuteltua päättävät elimet kilpailuttamaan hankinnan vielä 

kerran. Tällä kertaa hankinta suunniteltaisiin uudestaan ja havaittuihin 

ongelmakohtiin puututtaisiin heti tarjouspyynnön luomisesta lähtien. 

Hankintapalveluilla oli vakaa näkemys, että jos he saisivat vapaat kädet toteuttaa 
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hankinta hallitusti huolellisen suunnittelun kautta, voitaisiin palvelu saada 

toimimaan kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti. 

Vuoden 2013 kilpailutuksen lopputuloksena palvelu alkoi toimia heti alusta lähtien 

selkeästi pienemmällä virheprosentilla. Lopulta kuljetusten virheprosentti vakiintui 

nollan ja yhden prosentin välille. Tämän lisäksi säästöjä onnistuttiin saavuttamaan 

noin 700 000 euroa vuodessa. Huomion arvoista on myös se, että aiemmin 

parjattu ja syytelty palveluntarjoaja valikoitui yhdeksi uusista palveluntarjoajista, ja 

onnistui palvelussaan moitteettomasti uudella tavalla toteutetun kilpailutuksen 

jälkeen. Toisin sanoen hankinnan uudelleen organisoinnilla ja suunnitellulla saatiin 

parannettua palvelunlaatua erittäin hyvin tuloksin. Seuraavaksi tarkastellaan 

tarkemmin mitä hankinnassa tehtiin eritavoin, ja millä tekijöillä oli eniten vaikutusta 

lopputulokseen. 

5.1 Hankinnan tavoitteet 

Palvelukuvausta vastaavan tuloksen ja korkean laadun varmistamiseksi hankinnan 

suorittamisessa panostettiin tiettyihin ominaisuuksiin, joiden koettiin olevan 

onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä hankinnan tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kaiken kaikkiaan tällaisia ominaisuuksia voidaan sanoa olleen neljä. Yksi näistä 

ominaisuuksista voidaan katsoa olleen hinta, vaikka palvelusta oltiinkin valmiita 

maksamaan entistä enemmän paremman laadun nimissä.  

Onnistumisen kannalta keskeisimpiä laadullisia ominaisuuksia olivat tutkijan 

havaintojen mukaan hankinnan aikataulun pitävyys, palvelun dynaamisuus ja 

virheiden määrä. Aikataulun pitävyys valikoitui keskeisimpien mittareiden 

joukkoon, koska oli ensiarvoisen tärkeää, että kuljetukset alkavat ajallaan 

lukuvuoden alkaessa. Palvelun dynaamisuudella puolestaan viitataan alati 

muuttuviin ja eläviin aikatauluihin ja asiakastarpeisiin. Esimerkiksi koulujen 

lukujärjestyksissä tapahtuu välillä muutoksia ja oppilaat sairastelevat jättäen 

toisinaan koulupäiviä väliin. Virheiden lukumäärä puolestaan on selkeä 

kvantitatiivinen tapa mitata laatua ja on siksi hyvä mittari mihin tahansa 

palveluhankintaan. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti päivittäin tilastoituja ja 

raportoituja virheitä. Koulukuljetusten kohdalla virheellä tarkoitettiin kuljetuksen 

oppilaskohtaisen aikataulun pettämistä tai kuljetuksen ajamatta jättämistä.  
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5.2 Keskeiset tekijät tavoitteiden saavuttamisessa 

Vuoden 2013 koulukuljetusten kilpailutuksessa voidaan sanoa kiinnitettäneen 

erityistä huomiota seitsemään tekijään, joiden laadukkaan suorittamisen ansiosta 

viimeisimmässä kilpailutuksessa saavutettiin tuntuvasti parempia tuloksia kuin 

edeltävissä. Nämä tekijät olivat hankinnan kuvaus, valintakriteerit, tarjoajilta 

vaadittu haltuunottosuunnitelma, keskeisten osapuolten osallistaminen 

suunnitteluun, sanktiot ja kommunikaation parantaminen sopimusseurannassa. 

Lisäksi tarkasteltaviin tekijöihin otetaan mukaan hankinnan budjetti, jotta voidaan 

tarkastella kustannusten ja laadun suhdetta palveluhankinnan laadun 

maksimoinnissa. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin mitä nämä tekijät pitivät 

sisällään.  

5.2.1 Hankinnan kuvaus 

Hankinnan kuvauksella tarkoitetaan tarjouspyyntöön luotavaa kuvausta 

hankittavasta palvelusta. Tarkoituksena oli kuvata haluttu palvelu mahdollisimman 

tarkasti ja monipuolisesti, jotta tarjoajille kyettiin antamaan mahdollisimman 

kattava ja haluttua vastaava kuva siitä, mitä oltiin hankkimassa. Hankinnan 

kuvauksen kirjoittamisesta vastasi ensisijaisesti hankintapalvelut, mutta 

informaatiota ja näkökulmia asiaan kerättiin usealta eri taholta. 

Verrattuna aiempiin kilpailutuksiin, nyt hankinnan kuvauksen luomisessa 

hyödynnettiin hankintapalvelujen oman osaamisen lisäksi kerättyä informaatiota 

hankintaan liittyviltä eri osapuolilta, kuten oppilaitoksilta, asiakkailta ja 

palveluntarjoajilta. Antamalla mahdollisimman kattava kuvaus hankittavasta 

palvelusta tavoiteltiin sitä, että myöhemmin saatavat tarjoukset olisivat 

mahdollisimman paljon tarjouspyynnön mukaisia. Lisäksi kattavalla kuvauksella 

uskottiin palvelun aloitusvaiheen olevan sulavampi ja aikataulun tätä myötä 

pitävämpi, koska yllättävien ja erityisesti tiedon epätasapainoon perustuvien 

ongelmien esiintyvyys olisi epätodennäköisempää. 

Tarjouspyyntöön muodostettiin yleisen tason hankinnan kuvaus, joka kuvasi 

yleisellä millaista palvelua palvelun tarjoajilta oltiin pyytämässä. Tämän lisäksi 

tarjouspyyntöön sisällytettiin Palvelukuvaus -liite erikseen peruskoulukuljetuksille, 

vammaiskuljetuksille ja sairaala- ja erityiskoulukuljetuksille. Kukin näistä liitteistä 
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sisälsi muun muassa kuvauksen vaaditusta toimintamallista, palvelun laadusta ja 

vaatimukset kuljetusten järjestämisestä sekä henkilöstön osaamisesta. Kaiken 

kaikkiaan hankinnan kuvaukseen käytettiin liitteineen yli 20 sivua 

tarjouspyynnöissä.  

5.2.2 Valintakriteerit 

Valintakriteereissä painotettiin palvelun laatua suhteellisesti enemmän kuin 

aiemmissa koulukuljetusten kilpailutuksissa. Perimmäinen syy tähän oli, että 

palvelun toimivuus haluttiin taata kustannuksista huolimatta. Aikaisemmin hinnan 

painoarvo oli ollut 70 pistettä ja laadun 30 pistettä sadasta. Laatu koostui 

suhteessa 20 pistettä kuljettajien kokemuksesta ja 10 pistettä alkolukosta sekä 

ympäristöystävällisyydestä. Pisteytys oli suhteutettu, eli parhaimman tarjouksen 

tehnyt sai aina maksimipisteet, johon muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin. 

Uudessa kilpailutuksessa hinnan painoarvo oli tasan puolet ja laadun toiset puolet. 

Laadussa vain 10 pistettä tuli kuljettajien kokemuksesta, kun loput 40 jaettiin 

erillisen laatuliitteen mukaisista yksityiskohtaisista vaatimuksista. Nämä 

vaatimukset sisälsivät kuvauksen palvelun haltuunottosuunnitelmasta, 

henkilöstösuunnitelmasta, kuljetusten suunnittelusta ja järjestelystä sekä 

selvityksen reklamaatioprosessista. Tarjoajien tuli kertoa tarjouksissaan 

ajatuksensa kunkin kohdan toteuttamisesta ja nämä suunnitelmat pisteytettiin 

niiden laadun mukaan seuraavasti: 0=ei vastaa vaadittua vähimmäistasoa, 

1=vaadittu vähimmäistaso, 2=ylittää vähimmäistason ja 3=ylittää huomattavasti 

vähimmäistason. 

Tavoitteena oli, että tarjoajat joutuisivat etukäteen kertomaan ja kuvailemaan 

kuinka he ratkaisisivat palvelussa aiemmin esiintyneitä ongelmia. Näin palvelun 

laadun taso olisi paremmin varmistettavissa ja samalla aikataulu pystyttäisiin 

suunnittelemaan varmemmin pitäväksi. Ohessa hankintayksikkö sai kerättyä 

arvokasta tietoa ja ideoita kaikilta tarjoajilta vaihtoehtoisista ratkaisuista, joita 

voitaisiin hyödyntää myöhemmin palvelun organisoinnissa, vaikka kaikki tarjoajat 

eivät valituiksi tulisikaan.  
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5.2.3 Haltuunottosuunnitelma 

Tarjoajilta vaaditulla haltuunottosuunnitelmalla, eli palvelu- ja 

aikataulusuunnitelmalla, tarkoitetaan jo valintakriteerien yhteydessä esiin tullutta 

vaatimusta, että tarjoajien tulee kuvata tarjouksissaan heidän näkemyksensä 

palvelun käytännön toteuttamisesta. Vastaavankaltaista suunnitelmaa ei oltu 

aikaisemmissa kilpailutuksissa vaadittu, ja ongelmat etenkin toiminnan 

aloittamisen ensimmäisien kuukausien aikana olivat olleet merkittäviä.  

Uudessa kilpailutuksessa tarjoajat joutuivat suunnittelemaan toimintansa 

yksityiskohtaisesti jo tarjouksentekovaiheessa. Laatupisteytyksessä 

haltuunottosuunnitelmalle annettiin suurin painoarvo, mikä takasi tarjoajien 

panostamisen toimivien suunnitelmien luomiseen. Haltuunottosuunnitelmassa piti 

kertoa muun muassa resursoinnista, yrityksen sisäisestä työnjaosta, haltuunoton 

aikataulutuksesta ja valmistelevista toimenpiteistä. 

Lähestymällä edellisiltä sopimuskausilta tuttua ongelmaa ratkaisutavalla, joka 

puuttui asiaan jo tarjouspyynnöstä alkaen, uskottiin pystyttävän saavuttamaan 

parempia tuloksia ja ennen kaikkea hallitsemaan aikataulupaineita paremmin. 

Kyseisen vaatimuksen asettaminen erotteli samalla joukosta aidosti kokeneita 

tarjoajia ja helpotti merkittävästi osaavan tarjoajan valinnassa. 

Haltuunottosuunnitelmien luomisen ja arvostelun tiedostettiin lisäävän tarjoajien ja  

hankintayksikön työkuormaa kilpailutusprosessissa, mutta menettelyn 

saavutettavien tulosten uskottiin olevan vaivan arvoisia.  

5.2.4 Kaikkien osapuolten osallistaminen hankinnan suunnitteluun 

Hankintayksikön yleinen malli suunnitella hankinta ja erityistesti tarjouspyyntö on 

ollut se, että hankinta-ammattilaiset pitävät huolen tarjouspyynnön teknisistä 

seikoista, ja substanssiosaaminen sekä palveluun tai tuotteeseen liittyvä tieto on 

haettu yrityksen sisäiseltä asiakkaalta, joka tuntee kyseisen toimialan työnsä 

kautta. Koulukuljetusten kohdalla kokemus oli nyt osoittanut, että tällä konseptilla 

tulokset eivät olleet toivotun kaltaisia. Aikaisemmin tulosten heikkoon laatuun 

uskottiin olevan yksin syynä valitun palveluntarjoajan heikko suoriutuminen, mutta 

nyt syytä etsittiin myös omasta toiminnasta.  
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Nyt hankintaa päätettiin lähteä suunnittelemaan siten, että mukaan otettiin heti 

alusta alkaen sisäinen asiakas, markkinoilta löytyviä alan yrityksiä, sekä koulut, 

joihin kuljetuksia oltiin järjestämässä. Hankintapalvelut organisoi ja johti prosessia 

keräten palautetta ja näkökulmia kaikilta osapuolilta. Hiljalleen alkoi selvitä, että 

nykyinen palveluntarjoaja oli laitettu erittäin hankalaan tilanteeseen, ja palvelun 

toimivaksi saattaminen ei suinkaan ollut kiinni palveluntarjoajan haluttomuudesta 

muokata toimintaansa vaatimuksia vastaavaksi. Palveluntarjoaja ei ollut ylipäätään 

tietoinen kaikista vaatimuksista, joita tietyt osapuolet sille asettivat. Lisäksi selväksi 

kävi myös, että kaikkiin vaatimuksiin ei ollut mahdollisuutta löytää toimivaa 

ratkaisumallia pelkästään palveluntarjoajan omaa suorittamista muokkaamalla.  

Yhteisen suunnittelun kautta kävi ilmi esimerkiksi se, että palveluntarjoajan 

toimintaa helpottaisi tuntuvasti, jos tiettyjen oppituntien alkamisaikaa aamuisin 

voitaisiin siirtää edes viidellä minuutilla. Koulut, joita tämä muutos koskisi, 

ilmoittivat ilomielin siirtävänsä aamuoppituntien alkamista jopa 15 minuutilla, jos 

tämä auttaisi palvelun toiminnan parantamisessa. Toinen keskeinen seikka liittyi 

koulujen taholta tuleviin aikataulumuutoksiin, jotka vaikeuttivat merkittävästi 

palveluntarjoajan ajoaikataulujen suunnittelua. Muut osapuolet eivät olleet 

tiedostaneet, kuinka suuria ongelmia tällaiset muutokset aiheuttivat 

palveluntarjoajalle, ennen kuin pääsivät tutustumaan tarkemmin palveluntarjoajien 

toimintamalleihin. Lukujärjestysten muutoksista ja oppituntien peruuntumisista 

ilmoittamiseen säädettiin määritelty toimintamalli, joka antaisi palveluntarjoajalle 

riittävästi aikaa ja tilaa muokata ajoaikataulujaan. Nyt säädettiin, että koulujen tuli 

ilmoittaa edellisen viikon keskiviikkoon klo 15 mennessä seuraavan viikon 

lukujärjestys. 

5.2.4 Sanktiot 

Koulukuljetusten hankinnassa päätettiin hyödyntää sanktioita palvelutason 

varmistamiseksi. Sanktioiden säätäminen koettiin tärkeäksi, sillä palvelusta oltiin 

valmiita maksamaan entistä enemmän paremman laadun kustannuksella. 

Palvelun onnistumisen kannalta keskeisimmät tekijät sanktioitiin tarkasti ja 

riittävästi, jotta palveluntarjoajien motivaatio välttää sanktioiden laukeamista 

varmistettiin.  
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Sanktioita hyödynnettiin kolmella eri tavalla. Ensinnäkin sanktio säädettiin 

palvelutoiminnan aloittamisen viivästymisen varalta. Tämä sanktio oli luonnollinen 

lisä jo tarjouspyynnössä korostunutta haltuunottosuunnitelmaa mukaillen. 

Sopimussakoksi määriteltiin 100% kuljetettavien oppilaiden yhteen lasketusta 

päivämaksusta jokaiselta päivältä, jolla palvelutoiminnan aloitus ylittäisi sovitun 

toimitusajan. 

Muut kaksi sanktiota säädettiin päivittäisen toiminnan laadun varmistamiseen 

silloin, kun toiminta oli jo onnistuneesti käynnissä. Kokonaan ajamatta jääneestä, 

myöhästyneestä tai matka-ajan ylittäneestä kuljetuksesta säädettiin 50 euron 

sopimussakko oppilasta kohden. Kohtuulliseksi matka-ajaksi määriteltiin 50 

minuuttia oppilasta kohden. Lisäksi oppilaan ei tullut joutua saapua kouluun yli 20 

minuuttia ennen ensimmäisen oppitunnin alkua. Kokonaissumma saattoi kasvaa 

palveluntarjoajalle huomattavasti, sillä yhden oppilaan kohdalla esiintyvä 

myöhästyminen aiheuttaisi helposti ketjureaktion seuraavissa samaan ajoon 

liittyvissä kuljetuksissa. Kolmas sanktio säädettiin kuljetuskaluston puutteiden 

varalle. Ajoneuvokohtaiseksi sanktioksi säädettiin 100 euroa / päivä, kunnes 

kalusto täyttäisi sopimuksen palvelunkuvauksessa määritellyt vaatimukset. 

Sanktioiden käytännön toiminnan kannalta oli tärkeää  määritellä toimivat 

seurantamallit. Palveluntarjoajien tuli sitoutua reklamaatioprosessiin, jossa 

palveluntarjoajan tuli tilastoida jokainen palvelussa esiintynyt virhe. Jokainen 

oppilaskohtainen myöhästyminen, kuljettamatta jättäminen tai matka-ajan 

ylittäminen merkittiin virheeksi. Raportti toimitettiin viikoittain Espoon 

hankintapalvelujen nähtäväksi, joka piti huolta palvelutason seurannasta. 

5.2.6 Kommunikaation parantaminen 

Kommunikaation parantamisen havaittiin olevan erittäin tärkeää palvelun 

toimivuuden kannalta jo siinä vaiheessa, kun tarjouspyynnön suunnitteluun 

osallistutettiin useampia osapuolia. Kuten edellä huomattiin, tiedonvaihdolla ja 

yhteisellä suunnittelulla saatiin jo hankinnan suunnittelussa korjattua useita 

kriittisiä ongelmia, jotka olivat vaivanneet palvelua edellisten sopimuskausien 

aikana. Suunnitteluvaiheessa kommunikoinnin lisäämisellä saadut hyvät tulokset 

kannustivat kommunikoinnin parantamiseen myös myöhemmissä vaiheissa. 
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Käytännön tasolla kommunikoinnin parantaminen tapahtui lisäämällä panostusta 

sopimusseurantaan. Palveluntarjoajien tuli toimittaa viikoittain seurantaraportti, 

josta ilmeni tarkasti alue, oppilaiden määrä, koulujen määrä, kuljetusten määrä, 

kuljetusten arvo, reklamaatioiden määrä ja virheprosentti. Luvuilla voitiin vertailla 

eri palveluntarjoajien suoriutumista. Hankintapalvelut seurasivat raportteja ja 

jatkuviin ongelmiin pystyttiin puuttumaan heti alkuvaiheessa ja syitä ongelmiin 

alkaa selvittämään hyvissä ajoin. Lisäksi käyttöön otettiin seurantakokoukset, 

joissa paikalla olisivat keskeisten osapuolen edustajia, ja kokouksissa tuotaisiin 

esiin mahdollisia huolia ja esiintyneitä ongelmia, sekä keskusteltaisiin 

ratkaisumalleista. Lisäksi kommunikoinnin parantamiseen liittyi jo edellä mainitut 

määritellyt raportointimallit, jotka varmistivat ja edesauttoivat tiedon välittymistä 

ajoissa kaikille keskeisille osapuolille. 

5.3 QFD-matriisianalyysi 

Alla olevassa QFD-matriisissa tutkitaan edellä esiteltyjen koulukuljetusten 

laatutekijöiden ja hankintaprosessin kriittisten kohtien korrelaatiota. 

 

Kuva 3: QFD-matriisi 

QFD-matriisissa palvelun ominaisuuksien tärkeys kokonaisuuden kannalta on 

arvotettu asteikolla 1-5, jossa ’1’ tarkoittaa matalaa ja ’5’ korkeaa tärkeyttä. 

Suhteellinen vaikutus:

Vahva Keskivahva Heikko

Painoarvo 9 3 1

Palvelun ominaisuudet Yhteensä

3 9 1 0 3 0 9 3,0 75

3 1 9 3 9 1 1 3,0 81

3 3 3 9 9 9 1 5,0 185

3 3 1 9 1 9 3 3,0 87

Prioriteetti 42 54 48 81 84 75 44 428

% Tärkeys 10 13 11 19 20 18 10

Tärkeysjärjestys 7 4 5 2 1 3 6
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Matriisin ominaisuuksiin lukeutuvat hinta sekä kolme laatuominaisuutta, jotka 

esiteltiin edellä tarkemmin. Koska matriisiin on ylipäätänsä valittu vain neljä 

tärkeintä palvelun ominaisuutta, saavat kaikki ominaisuudet tärkeydeltään 

suhteellisen korkean arvon taulukossa. 

Ominaisuuksien arvottamisessa lähdettiin liikkeelle siitä tiedosta, että 

koulukuljetusten kilpailutuksessa valintakriteerien suhteen hinta ja laatu arvotettiin 

molemmat 50 pisteen arvoisiksi. Tältä pohjalta määriteltiin hinnan tärkeydeksi 3, 

johon laadullisia ominaisuuksia alettiin suhteuttamaan. Suurimman tärkeyden 5 

saa palvelun virheiden määrä, koska virhealttius oli suurin ongelma edellisten 

kilpailutusten tuottamissa sopimussuhteissa. On siis perusteltua antaa tälle 

ominaisuudelle maksimaalinen painoarvo.  

Tähän heijastaen muille laatuominaisuuksille tuli antaa pienempi tärkeysaste. 

Toisaalta taas hinta ja laatu oli arvotettu kilpailutuksessa samanarvoisiksi, joten ei 

olisi perusteltua antaa muille keskeisille laatuominaisuuksille vähäisempää 

tärkeysastetta kuin hinnalle. Hankinnan aikataulun pitävyys ja palvelun 

dynaamisuus ovat myös palvelun virheiden määrään vaikuttavia ominaisuuksia. 

Näiden perustelujen myötä nämä kaksi jäljellä olevaa ominaisuutta määriteltiin 

tärkeydeltään yhtä merkittäviksi kuin hinta. Näin palvelun laadun kannalta 

keskeisin tavoite, palvelun virheiden määrän vähentäminen, saa ansaitsemansa 

painoarvon analyysissä. 

5.3.1 Hinta 

Vahvasti hintaan vaikuttaviksi tekijöiksi osoittautuvat hankinnan budjetti ja 

valintakriteerit. Budjetin vahva vaikutus hankinnan lopulliseen hintaan on itsestään 

selvää. Mikäli palveluun on varattu suurempi budjetti, voidaan palveluun sisällyttää 

enemmän yksittäisiä palvelun sisäisiä vaatimuksia ja voidaan hankkia korkeampi 

laatuista palvelua. Varsinkin silloin, kun kustannukset halutaan pitää alhaisena, 

korostuu budjetin rooli hankinnan hinnan määrittelyssä. Koulukuljetusten 

hankinnassa tilanne oli siinä mielessä epätavallinen, että ostaja oli valmis 

nostamaan budjettia saadakseen paremmin toimivamman ja laadukkaamman 

palvelun, mutta lopulta hankinnalla saavutettiinkin merkittäviä säästöjä saavuttaen 
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samalla parempi laatutaso. Tämä oli pitkälti seurausta laadukkaasti suoritetusta 

hankintaprosessista. 

Valintakriteerien vahva vaikutus palvelun hintaan selittyy valintakriteerien 

suhteellisella painottamisella hinnan ja laadun välillä. Painottamalla hintaa 

valintakriteereissä enemmän saadaan edullisempia tarjouksia, mutta samalla laatu 

kärsii. Painottamalla laatua ja säätämällä sen suhteen tiukat valintakriteerit 

saadaan varmistettua parempi tarjousten laatu, mutta tällöin edullisimman 

tarjouksen valikoituminen parhaaksi on epätodennäköisempää. Asialla on 

merkitystä erityisesti julkisen puolen hankinnoissa, joissa tarjouspyynnön ohessa 

julkaistuista valintakriteereistä ei voida vertailuvaiheessa joustaa. Koulukuljetusten 

kohdalla Espoon kaupunki nosti laadun painotusta 30 prosentista 50 prosenttiin 

parantaakseen palvelun toimintaa. 

Tarkasteltaessa hankinnan kuvauksen vaikutuksia hintaan, määrittyy hankinnan 

kuvauksen vaikutus keskivahvaksi. Vaikutus on määritelty keskivahvaksi, koska 

käytännössä se, mitä hankinta kuvaillaan kattamaan vaikuttaa suoraan tarjoajien 

tarjoaman palvelun sisältöön ja laajuuteen. Kuvaamalla hankittava palvelu 

kapeammaksi, saadaan tarjoajilta myös kapeampia ja samalla edullisempia 

tarjouksia. Toisaalta kuvaamalla hankinta tarjouspyynnössä epäselvästi nousevat 

kulut palvelun käyttöönotto- ja toteutusvaiheessa, kun saatava palvelu ei 

vastaakaan sellaisenaan haluttua ja sitä joudutaan muokkaamaan ja korjaamaan. 

Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista, nousevat kustannukset välillisesti koko 

sopimuskaudeksi. Toisaalta vaikutusta ei voida pitää suhteellisuuden nimissä 

vahvana, koska matriisianalyysissä löydettiin edelle esiteltyjä selkeästi vahvemmin 

hintaan vaikuttaneita tekijöitä. 

Toinen keskivahvasti hintaan vaikuttava tekijä on sopimuksessa määritellyt 

sanktiot. Tämä selittyy sillä, että vahvemmin sanktioitu sopimus nostaa tarjoajien 

antamien tarjousten hintaa, koska ne haluavat turvata kannattavuutta 

mahdollisesti laukeavien sanktioiden varalta. Sanktioiden suora vaikutus hintaan 

sitä nostavana tekijänä on siis selvä, mutta sitä ei voida pitää yhtä vahvana kuin 

esimerkiksi hankinnan budjettia. Toisaalta taas vahvoilla sanktioilla ostaja turvaa 

palvelun laatutasoa ja välttää näin mahdollisia välillisiä kustannuksia 
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sopimuskaudella, joita vajavaisesti tai väärin toteutettu palvelu voisi aiheuttaa. 

Koulukuljetusten hankinnassa käytettiin verrattain kovia sanktioita edellisten 

sopimuskausien huonojen kokemusten vuoksi. 

Vaadittu haltuunottosuunnitelma vaikuttaa hintaan vähän. Tätä korrelaatiota 

voidaan perustella edellä mainituilla valintakriteerien vaikutuksilla hintaan, sillä 

haltuunottosuunnitelma on valintakriteereihin liittyvä laadullinen kriteeri. Kaikkien 

osapuolten osallistumisella hankinnan suunnitteluun ja kommunikoinnin 

painottamisella ei sen sijaan analyysin mukaan ole mitään vaikutuksia palvelun 

lopulliseen hintaan. 

5.3.2 Hankinnan aikataulun pitävyys 

Hankinnan aikataulun pitävyyden kannalta löydettiin kaksi vahvasti vaikuttavaa 

tekijää. Nämä tekijät ovat vaadittu haltuunottosuunnitelma ja sanktiot. 

Haltuunottosuunnitelman suuri vaikutus aikatauluun on itsestään selvä, koska 

kyseinen tekijä lisättiin koulukuljetusten hankinnassa valintakriteerien 

laatuosuuteen varta vasten hankinnan aikataulua silmällä pitäen. Pakottamalla 

tarjoajat miettimään toimintansa alkuvaiheet ennalta valmiiksi konkreettiseen 

muotoon oli varmin tapa välttää aikataulun myöhästyminen jo ennen kuin mitään 

oltaisiin edes aloitettu.  

Sanktiot taas tukevat osaltaan haltuunottosuunnitelmaa, sillä ne varmistavat 

palveluntarjoajan motivaation  pitäytyä esittämässään suunnitelmassa. Tämän 

vuoksi toiminnan aloittamisen myöhästymiseen säädettiin omat sanktionsa, ja 

näistä sanktioista tehtiin raskaat, 100% jokaisen oppilaan päivämaksusta. 

Käytännössä siis taloudellinen riski toiminnan aloittamisen myöhästymisestä siirtyi 

kokonaan palveluntarjoajalle.  

Keskivahvasti aikataulun pitävyyteen vaikuttavat hankinnan kuvaus ja kaikkien 

osapuolten osallistaminen suunnitteluun. Hankinnan kuvauksen vaikutus 

aikatauluun pohjaa siihen, että antamalla tarjoajille kattavan kuvan palvelun 

luonteesta pienenee yllätysten ja informaation puutteesta johtuvien ongelmien 

esiintyminen siinä vaiheessa, kun suunnitelmia aletaan laittaa toteen. Tietämällä jo 

tarjousta tehdessään mahdollisimman paljon palvelusta vältetään ongelmia paitsi 

operatiivisella tasolla, niin myös sopimustasolla, sillä riski osapuolten odotusten ja 
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vastuiden sisällön epäselvyydestä pienenee. Toinen keskivahvasti asiaan 

vaikuttava tekijä, keskeisten osapuolten osallistaminen suunnitteluun, puolestaan 

liittyy hankinnan kuvauksen luomiseen. Osallistamalla kaikki keskeiset osapuolet 

suunnitteluun saadaan hankinnan kuvauksesta tehtyä todennäköisemmin 

kattavampi ja parempi. 

Loput tekijät vaikuttavat aikataulun pitävyyteen hieman. Valintakriteerit vaikuttavat 

aikatauluun siten, että hyvin ja johdonmukaisesti luodut valintakriteerit ovat 

käytännöllisiä ja vertailua helpottavia työkaluja valintavaiheessa. Ristiriitaiset tai 

vajavaiset valintakriteerit vaikeuttavat tarjousten käsittelyä ja täten hidastavat 

prosessia. Kommunikaation painottaminen liittyy aikatauluun toiminnan 

käynnistyessä. Pitämällä kommunikaation helppona ja käytännöllisenä läpi 

sopimuskauden voidaan ongelmatilanteiden ratkeamista nopeuttaa tuntuvasti. 

Myös hankinnan budjetin vaikutus aikatauluun on määritelty heikoksi. Tämä 

selittyy sillä, että vaikka koulukuljetusten hankinnassa oltiin valmiita käyttämään 

enemmän rahaa, niin tälle ei ollut tarvetta. Voidaan kuitenkin perustellusti sanoa, 

että taloudellisella panostuksella voidaan tiettyjä asioita toisinaan nopeuttaa, 

minkä vuoksi ei voida väittää budjetin olevan täysin merkityksetönkään. 

5.3.3 Palvelun virheiden määrä 

Virheiden määrän vähentämiseen vaikuttavat kaikki tekijät jossain määrin, mutta 

vahvasti vaikuttavia tekijöitä voidaan sanoa olevan kolme. Ensinnäkin sanktiot 

näyttelevät suurta roolia virheiden karsimisessa. Palveluntarjoajat velvoitettiin 

seuraamaan oman palvelunsa virheitä ja toimittamaan raportti viikoittain ostajalle 

eli Espoon kaupungille. Jokainen virhe sanktioitiin erikseen, kuten edellä on 

kuvattu. Havaintojen perusteella sanktioita voidaankin pitää yleisesti ottaen 

helppona ja käytännöllisenä tapana vaikuttaa osapuolten toimintaan ja sen 

sopimuksen mukaisuuteen.  

Loput kaksi vahvasti virheiden määrään vaikuttavaa tekijää liittyvät 

kommunikaatioon ja yhteistyöhön. Koulukuljetusten kohdalla keskeisten 

osapuolten osallistaminen suunnitteluun auttoi tunnistamaan mahdollisia virheitä ja 

keräämään kattavasti kokemuksia edellisiltä sopimuskausilta palvelun 

riskikohdista. Yhteisen suunnittelun kautta oli myös helpompaa tehdä 
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käytännönläheiset ja toimivat sanktiomallit. Toisaalta taas kommunikaation 

painottaminen sopimusseurannassa edesauttaa virheiden ja niihin altistavien 

tekijöiden esilletuloa. Samalla niihin voidaan etsiä yhteisiä ratkaisumalleja. 

Koulukuljetusten hankinnassa hyvänä esimerkkinä toimii palveluntarjoajan 

esiintuoma ongelma pitää kiinni matka- ja odotusaikavaatimukset jokaisen 

oppilaan kohdalla liian tiukkojen aikataulujen vuoksi, mikä saatiin ratkaistua 

yhteistyössä koulujen lukujärjestysten synkronoinnin kautta. 

Hankinnan kuvaus vaikuttaa palvelun virheiden määrään keskivahvasti. 

Vaikutuksen taustalla on jo edellisissä kohdissa esiin tullut palveluntarjoajan 

kattava informointi, joka onnistuessaan helpottaa operatiivisen toiminnan 

organisointia. Tarjouspyynnössä esitettävät valintakriteerit ja siihen sisältyvä 

haltuunottosuunnitelma vaikuttavat myös keskivahvasti virheiden määrään. 

Yleisellä tasolla näiden vaikutuksen suuruus voidaan katsoa riippuvan siitä, missä 

määrin laadullisia seikkoja painotetaan suhteessa taloudellisiin kriteereihin. 

Hankinnan budjetin vaikutusta voidaan pitää myös virheiden määrän suhteen 

heikkona. Tätä voidaan perustella case-tutkimuksen havainnoilla, jotka indikoivat, 

että rahan merkitys on vähäinen suhteessa hankinnan huolelliseen suunnitteluun. 

5.3.4 Palvelun dynaamisuus 

Palvelun dynaamisuuden varmistamisen kannalta selkeästi tärkeimpiä ovat 

kommunikointiin ja yhteistyöhön liittyvät tekijät. Dynaamisuuteen vaikuttaneiden 

tekijöiden tutkiminen oli luontevaa juuri koulukuljetusten hankinnassa, koska eri 

koulujen lukujärjestyksissä ja yksittäisten oppilaiden aikatauluissa tapahtui 

muutoksia paitsi lukukausitasolla niin myös viikoittain erilaisten poikkeustapausten 

kuten sairastumisten ja peruuntuneiden oppituntien vuoksi. 

Keskeisten osapuolien osallistaminen suunnitteluun on dynaamisuuden kannalta 

tärkeää, koska dynaamisuuden varmistaminen vaatii huolella suunniteltuja 

toimintamalleja, joiden mukaisesti voidaan toimia tilanteiden muuttuessa. 

Esimerkiksi koulujen poikkeuslukujärjestelyiden varalta määritelty varoitusaika- ja 

raportointimalli on tällainen konsepti, jota koulukuljetusten suhteen hyödynnettiin. 

Toisaalta samaan asiaan liittyy kommunikoinnin korostaminen koko 

sopimussuhteen aikana, sillä ilman tehokasta kommunikaatiota osapuolten kesken 
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ei luoduista toimintamalleista sinällään olisi hyötyä. Seurantakokousten avulla 

pystytään myös keskustelemaan ja kehittämään toimintamalleja kokemusten 

pohjalta ja keskustelun kautta vastaamaan entistä paremmin palvelun 

vaatimuksia. 

Keskivahvasti palvelun dynaamisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat hankinnan 

kuvaus, valintakriteerit ja hankinnan budjetti. Hankinnan kuvauksen vaikutus 

perustuu jälleen sen perustietoja antavaan luonteeseen, joka hyvin tehtynä karsii 

jo ennen tarjousten jättämistä sellaisia tarjoajia, jotka eivät pysty tarjoamaan 

palvelua kaikkine osineen. Valintakriteerit liittyvät myös oikeanlaisten ja sopivien 

tarjoajien valikoitumiseen. Valintakriteereissä tulee painottaa dynaamisten 

kyvykkyyksien kannalta keskeisiä kriteerejä, jotta sopivat palvelun tarjoajat tulisivat 

valituksi.  

Hankinnan budjetti puolestaan vaikuttaa asiaan keskivahvaksi siksi, että 

dynaamisessa ympäristössä toteutuva palvelu on vaativampi ja monimutkaisempi, 

sekä asettaa painetta ja vaatimuksia palveluntarjoajia kohtaan varsinkin jos 

sopimus on sanktioitu raskaasti. Tämä kaikki heijastuu tarjousten hintaan kun 

tarjoajat pyrkivät turvaamaan kannattavuuttaan. 

Tarjouksen ohessa vaadittavalla haltuunottosuunnitelmalla ja sanktioilla voidaan 

katsoa olevan pieni vaikutus palvelun dynaamisuuden varmistamisessa. 

Haltuunottosuunnitelman rooli korostuu siinä mielessä, että tarjoajan esittämän 

haltuunottosuunnitelman pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä tarjoajan 

kyvykkyydestä ja osaamisesta. Lisäksi haltuunottosuunnitelma korostuu palvelun 

ensimmäisten viikkojen aikana toiminnan sujuvuuden nimissä. Lisäksi myös 

sanktiot edesauttavat dynaamisuutta asettamalla painetta sopimusosapuolille 

operatiivisessa toiminnassa ja etenkin hankalien tilanteiden ratkaisemisessa. 

5.4 QFD-matriisianalyysin tulokset 

QFD-matriisilla tehdyn analyysin mukaan tarkastellun palveluhankinnan 

lopputuloksen kannalta merkittävin tekijä on sanktiot. Sanktioiden merkitys oli toki 

tiedostettu, mutta sen näyttäytyminen kaikkein tärkeimpänä tekijänä on hieman 

yllättävää. Analyysin mukaan huolellisesti ja tarkoituksen mukaisesti palvelun 
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kriittisille alueille kohdistetut sanktiot ovat tehokkain tapa varmistaa se, että 

saatava palvelu vastaa haluttua.  

Sanktioiden nousemista kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi selittää se, että sillä on 

suuri merkitys palvelun virheiden määrän kontrolloinnissa, mikä oli tärkein 

prioriteetti tarkastellussa hankinnassa. Sanktiot olivat koulukuljetusten 

hankinnassa myös verrattain raskaat ja tarkasti määritellyt, mikä nostaa niiden 

painoarvoa tässä tietyssä tapauksessa. Toisaalta valittu esimerkkitapaus on 

malliesimerkki haastavasta palveluhankinnasta sekä konseptinsa että 

aikataulupaineidensa puolesta, mikä nostaa tulosten merkittävyyttä.  

Toiseksi tärkein tekijä on keskeisten osapuolien osallistaminen suunnitteluun, ja 

kolmanneksi tärkein kommunikaation parantaminen sopimusseurannassa. Nämä 

tulokset kielivät yhteistyön ja keskustelun tärkeydestä palveluhankinnan 

suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös näiden tekijöiden asettuminen näin 

tärkeään rooliin on pieni yllätys. Tulosta selittää etenkin palvelun virheiden määrän 

sekä myös palvelun dynaamisuuden painottaminen hankinnassa, sillä molemmat 

tekijät vaikuttivat vahvasti näihin ominaisuuksiin. Jos haluaa hankittavan palvelun 

toimivan mahdollisimman hyvin ympäristössä kuin ympäristössä, on analyysin 

mukaan syytä pitää osapuolet yhteydessä ja informaation jakaminen helppona ja 

käytännöllisenä. 

Valintakriteerit ovat analyysin mukaan neljänneksi merkityksellisin tekijä. 

Valintakriteerien sijoittuminen keskikastiin muiden tekijöiden joukossa on 

kutakuinkin odotettu tulos, sillä ne vaikuttavat kaikkiin ominaisuuksiin vähintään 

heikosti. Valintakriteerien ei sinällään voitu olettaa olevan merkitsevimpien 

tekijöiden joukossa, sillä niillä pystytään vaikuttamaan vain hankintaprosessin 

alkuvaiheisiin ja ne toimivat lähinnä pohjana laadukkaalle kilpailutukselle. Toisin 

kuin palvelukuvauksella, valintakriteereillä ei ole merkittävää vaikutusta tarjousten 

arvioinnin jälkeen. 

Viidenneksi merkityksellisin tekijä on vaadittu haltuunottosuunnitelma. 

Haltuunottosuunnitelman rooli korostuu, kun palvelun aloittamiselle on olemassa 

tiukka aikataulu tai kun hankittava palvelu on konseptiltaan monimutkainen. 

Tarkastellussa hankinnassa, koulukuljetuksissa, konsepti itsessään oli hankalasti 
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hallittava, ja myös aikataulun pitävyys oli kriittisessä osassa, joten 

haltuunottosuunnitelman olisi voinut kuvitella olevan analyysissä 

merkityksellisempikin. Joustavalla aikataululla toteutettavaa palveluhankintaa 

tarkastelemalla tämän tekijän merkitys olisi kuitenkin jäänyt todennäköisesti 

pienemmäksi. 

Hankinnan budjetti on vasta kuudenneksi merkittävin tekijä palvelun onnistumisen 

kannalta. Tämä kielii siitä, että rahalla ei voida paikata muuten 

ammattitaidottomasti suoritettua hankintaa. Tämä tulos on sinällään odotettu, 

koska oli tiedossa, että analysoitavassa hankinnassa oli saavutettu taloudellisia 

säästöjä suorittamalla hankinta ammattitaitoisesti, vaikka samaan aikaan 

taloudellisia panostuksia oltaisiin oltu valmiita nostamaan. 

Analyysin mukaan vähiten tärkeä tarkasteltavista tekijöistä on hankinnan kuvaus. 

Ottaen huomioon, että kyseisen tekijän vaikutus kaikkiin ominaisuuksiin on 

keskivahva, voidaan sen sijoittumista listan viimeiseksi pitää yllättävänä. 

Hankinnan kuvaus on samalla ainoa tekijöistä, joka ei vaikutta mihinkään 

ominaisuuteen vahvasti. Tästä huolimatta hankinnan kuvaus on asia, johon 

kannattaa palveluhankinnassa panostaa, sillä se tukee osaltaan monia muita 

tekijöitä, joilla on tiettyjen yksittäisten ominaisuuksien kannalta suuri vaikutus. Jos 

analyysissä olisi tarkasteltu tekijän vaikutusta pelkästään hankinnan 

kokonaisuuteen yksittäisen laatutekijöiden sijaan, olisi hankinnan kuvaus noussut 

listalla huomattavasti korkeammalle.  

Kaiken kaikkiaan tuloksissa korostuvat ne tekijät, jotka vaikuttivat eniten vahvasti 

yksittäisiin ominaisuuksiin. Toisin sanottuna ne kolme tekijää, jotka vaikuttavat 

osaltaan kahteen ominaisuuteen vahvasti, sijoittuvat analyysissä 

tärkeysjärjestyksessä kärkeen. Sen sijaan sillä ei ollut paljoa merkitystä, että 

tekijällä ei ollut johonkin ominaisuuteen välttämättä lainkaan vaikutusta, kuten 

kaikkien osapuolten osallistumisella suunnitteluun ei ollut vaikutusta hintaan 

lainkaan. Tämä kertoo siitä huomion arvoisesta seikasta, että palveluhankinnan 

suunnittelussa on tärkeää pohtia tarkkaan tärkeimmät ominaisuudet joihin 

halutaan panostaa, ja valita tämän pohjalta keskeisimmät tekijät joille asettaa 

erityishuomiota. Ilman tarkempaa jaottelua ja syy-seuraussuhteiden tarkastelua 
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jää kriittisten tekijöiden vaikutus summittaiseksi, vaikka hankinnalla olisi selkeitä ja 

spesifejä keinoja vaikuttaa tiettyihin laadun osiin tietyillä toimenpiteillä. 

5.5 Asiantuntijoiden näkemys tarkasteltujen tekijöiden vaikutuksista 

Haastatellut asiantuntijat arvioivat edellä QFD-matriisianalyysissä tarkasteltuja 

seitsemää hankintaprosessin osaa ja suhteuttivat näiden tärkeyttä toisiinsa 

nähden oman kokemuksensa perusteella.  

Haastateltujen hankinta-asiantuntijoiden näkemyksen mukaan yleisesti ottaen 

selkeästi tärkein tekijä onnistumisen kannalta on hankinnan kuvaus. He näkevät 

hankinnan kuvauksen koko hankinnan pohjana, joka vaikuttaa kaikkien muiden 

tekijöiden tarpeellisuuteen hankinnan myöhemmissä vaiheissa. Hankinnan kuvaus 

käsitetään myös eräänlaiseksi käsikirjaksi, jota voidaan hyödyntää 

sopimuskaudella palvelun toiminnan analysoinnissa. Epäonnistumalla hankinnan 

kuvauksessa on hankintaa vaikea enää pelastaa. 

Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi valikoituu asiantuntijoiden silmissä keskeisten 

osapuolien osallistaminen suunnitteluun. Suurin syy tämän tekijän tärkeyden 

korostamiselle on sen keskeinen rooli onnistuneen palvelukuvauksen luomisessa. 

Asiantuntijat korostavat, että nimenomaan oikeiden osapuolien valinta hankinnan 

suunnitteluryhmään on tärkeää kattavan hankinnan kuvauksen luomisessa. 

Hankinta-asiantuntijan on hyvin vaikeaa hankkia vaadittavan tason 

substanssiosaamista laadukkaan hankinnan kuvauksen tekoa varten, ellei 

markkina, jolta palvelua hankitaan kuulu hankinta-asiantuntijan erikoisalaan. 

Asiantuntijat arvottavat onnistumisen kannalta seuraavaksi tärkeimmäksi tekijäksi 

haltuunottosuunnitelman. Haltuunottosuunnitelmaa pidetään erittäin tärkeänä 

silloin, kun palvelun käynnistämisellä on tarkka aikataulu, ja varsinkin jos kyseessä 

on uusi hankinta, jota ei ole aikaisemmin toteutettu. Haltuunottosuunnitelma 

pakottaa tarjoajat valmistautumaan ja suunnittelemaan palveluaan huolellisemmin 

verrattuna siihen, että suunnitelma ei vaadittaisi. Varsinkin vaativampien 

strategisten palvelujen hankinnassa haltuunottosuunnitelman hyötyjä pidetään 

kiistattomina.  
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Valintakriteerejä pidetään lähes yhtä tärkeänä kuin haltuunottosuunnitelmaa, 

mutta keskeisimpänä erona on se, että valintakriteerien tärkeyttä pidetään melko 

standardina, kun taas haltuunottosuunnitelman tärkeyteen vaikuttaa hankinnan 

luonne. Asiantuntijat toteavat, että keskinkertaisesti toteutettuna valintakriteerien 

vaikutus hankintaan jää vähäiseksi jolloin onnistuminen määräytyy enemmän 

muiden tekijöiden kautta. Mutta erityisen onnistuneina tai epäonnistuneina 

valintakriteereillä voi olla erittäin suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus koko 

hankintaan. Pahasti epäonnistuneet valintakriteerit paitsi työllistävät 

hankintahenkilöstöä niin ne myös voivat saattaa valituksi palveluun sopimattomia 

palveluntuottajia. 

Edellä mainittuja vähemmän merkityksellisenä pidetään kommunikaatiota 

sopimusseurannassa, joka myös jakaa asiantuntijoiden näkemyksiä. 

Peruspalvelujen hankinnassa, joiden toiminta on yksinkertaista, ei 

sopimusseurantaa ylipäätänsä pidetä merkittävänä seikkana. Monimutkaisten 

strategisten palvelujen hankinnassa yhteistyö osapuolten välillä nähdään sen 

sijaan erittäin tärkeänä. Toinen asiantuntija toteaakin, että ilman helppoa ja 

nopeaa kommunikaatiota on vaativien palvelujen edellyttämän sujuvan yhteistyön 

rakentaminen mahdotonta. 

Vähiten tärkeinä, joskin silti merkityksellisinä, asiantuntijat pitävät hankinnan 

budjettia ja sanktioita. Hankinnan budjetin pienempää merkitystä perustellaan sillä, 

että hankinnan kuvauksella voidaan vaikuttaa suoraan palvelun sisältöön ja 

lopulliseen hintaan. Sanktiot puolestaan nähdään tärkeänä ohjaavana tekijänä 

palvelun laadun varmistamisessa, mutta sen ei uskota vaikuttavan laatuun 

samoissa määrin kuin aiemmin mainittujen tekijöiden. Erityisen hyvin toteutettuna 

sanktiot voivat olla hyvin vaikuttavia, mutta käytännön tasolla niitä ei 

asiantuntijoiden mukaan hyödynnetä yleensä niin paljoa kuin muita tekijöitä. 

5.6 QFD-matriisianalyysin ja asiantuntijalausuntojen korrelaatio 

QFD-matriiisianalyysillä saatujen tulosten ja asiantuntijoiden kokemukseen 

perustuvien näkemysten välillä on havaittavissa joitain merkittäviä eroja. Ennen 

tarkastelun tarkempaa aloittamista on syytä muistuttaa, että asiantuntijat ovat 

analysoineet tekijöitä yleisellä tasolla, eivätkä yhden tietyn hankinnan kohdalla. 
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Toisaalta koulukuljetusten hankinta sinällään edustaa hyvin perinteistä 

palveluhankintaa, vaikkakin on konseptiltaan keskimääräistä palvelua 

monimutkaisempi. 

Kaikkein selkein ero näkyy sanktioiden arvottamisessa. Matriisianalyysin 

perusteella sanktiot ovat kaikkein tärkein tekijä palveluhankinnan laadun 

varmistamisessa, mutta hankinta-asiantuntijat arvioivat sanktioiden olevan 

kaikkein vähiten merkityksellisiä. Tätä selittää ehkä sanktioiden luonne 

negatiivisena kannustimena, jota ei olla yhtä halukkaita käyttämään kuin muita 

keinoja vaikuttaa laatuun.  

Sanktiomallit ovat usein käytännön hankinnoissa vakiomuotoisia ja niistä ei usein 

ole juuri käytännön iloa, vaan ne ovat enemmänkin varmistamassa sen, ettei pahin 

tapahdu. Koulukuljetusten kohdalla puolestaan Espoon kaupunki oli pakotettu 

käyttämään tarkasti suunniteltuja ja raskaita sanktioita, ja tulokset olivat 

erinomaisia. Analyysin mukaan suurin kiitos onnistumisesta kuuluu juuri 

säädetyille sanktioille. 

Toinen merkittävä eroavaisuus löytyy hankinnan kuvausta tarkasteltaessa. 

Matriisianalyysin mukaan hankinnan kuvauksen merkitys valittuihin 

laatukriteereihin ja hintaan on kaikista tarkasteltavista tekijöistä pienin. Tämän 

tuloksen taustalla arveltiin jo aikaisemmin olevan analyysin luonne tarkastella 

tekijöiden vaikutusta tiettyihin yksittäisiin laatukriteereihin. Tätä tukee 

asiantuntijoiden näkemys, jonka mukaan hankinnan kuvaus sijoittuu 

merkittävyydeltään täsmälleen toiseen päähän asteikkoa, kaikkein tärkeimmäksi 

tekijäksi.  

Asiantuntijat painottivat, että ilman laadukasta hankinnan kuvausta muiden 

tekijöiden menestyksekäs hyödyntäminen on erittäin vaikeaa. Tätä näkemystä 

vasten peilaten hankinnan kuvaus olisi pitänyt arvottaa vaikutukseltaan erittäin 

vahvaksi suhteessa kaikkiin laatukriteereihin. Toisaalta tämä ei olisi ollut 

mielekästä, koska analyysissä löytyi yksittäisten tekijöiden kannalta huomattavasti 

vaikuttavampia tekijöitä. Esimerkiksi sanktioiden, valintakriteerien ja 

sopimusseurannan hyödyntäminen eivät objektiivisesti tarkastellen ole kovinkaan 

vahvasti riippuvaisia hankinnan kuvauksesta, ja kaikki nämä sijoittuivat 
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analyysissä korkeammalle. Voidaan sanoa, että todellisuuteen peilaten hankinnan 

kuvaus esiintyy analyysissä liian vähän vaikuttavana, mutta käytännön 

hankinnoissa sen painoarvoa laadun kontrolloinnissa saatetaan yliarvioida. Totuus 

löytyy jostain näiden ääripäiden välimaastosta. Hankinnan kuvaus on 

kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeä asia, johon on syytä panostaa aina, mutta 

tiettyjen spesifien laatuvaatimusten toteuttamiseen se tarvitsee aina tuekseen 

paremmin soveltuvia työkaluja. 

Muiden tekijöiden tärkeyden arvioinnissa ei esiintynyt yhtä radikaaleja eroja 

asiantuntijoiden näkemysten ja analyysin tulosten välillä. Kaikkien osapuolien 

osallistuminen hankinnan suunnitteluun oli molempien sekä analyysin että 

asiantuntija-arvioiden mukaan erittäin merkittävässä asemassa. Myös perustelut 

tekijän sijoittamisesta näin korkealle listalle olivat yhtenevät niiden painottuessa 

kommunikoinnin merkittävään rooliin onnistuneen hankinnan kuvauksen 

suunnitelman luomisessa. Hankinnan budjetin merkitys laadulle oli puolestaan 

sekä analyysin ja asiantuntijoiden mukaan matala. Tämä on sinällään yllättävää, 

koska perinteisesti laatu ja raha kulkevat käsi kädessä, ja tutkija itse ainakin 

olettaisi rahallisten panosten näkyvän selvästi saavutetussa laadussa. Tulosta voi 

selittää se, että käytännön tasolla hankintaa tuskin koskaan suoritetaan niin, että 

hinta olisi täysin merkityksetön, vaan hinnan painoarvo on aina vähintäänkin 

kohtalainen, mikä hämärtää sen todellista merkitystä. 

Loppujen tekijöiden kohdalla löytyi pieniä eroja, mutta ne sijoittuivat kuitenkin 

hieman eri järjestyksessä keskikastiin merkityksellisyydeltään sekä asiantuntija-

arvioissa että analyysissä. Viimeinen huomion arvoinen eroavaisuus oli se, että 

haltuunottosuunnitelman asiantuntijat arvostivat kolmanneksi tärkeimmäksi ja 

kommunikaation sopimusseurannassa viidenneksi tärkeimmäksi, kun taas QFD-

matriisianalyysin tuloksissa nämä kaksi sijoittuivat juuri päinvastoin. On 

perusteltua sijoittaa nämä kaksi kummin päin vain, mutta kommunikaatio 

sopimusseurannassa on sinällään perustellusti ylempänä listalla, kun puhutaan 

palveluhankinnoista yleisellä tasolla. Syy tähän on se, että 

haltuunottosuunnitelmaa ei tarvitse hyödyntää ilman aikataulupaineita, mutta 

sopimusseurantaa pitäisi käyttää aina. Toisaalta taas silloin, kun 
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haltuunottosuunnitelma katsotaan tarpeelliseksi, on kyseessä yleensä 

monimutkaisempi palveluhankinta, jolloin haltuunottosuunnitelman rooli korostuu. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia palvelujen hankinnan prosessia ja laatua. 

Tutkielma rakentui aiheeseen liittyvästä teoriataustasta ja empiirisestä 

tutkimuksesta, joka koostui asiantuntijahaastatteluista ja case-tutkimuksesta. 

Tutkimuksen alussa esitettiin työn tavoitteiden saavuttamisen kannalta neljä 

päätutkimuskysymys ja kolme näitä tukevaa alatutkimuskysymystä. Nyt 

tutkimuksen teoreettinen ja empiirinen osa sidotaan yhteen ja vastataan alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Vastaamalla tutkimuskysymyksiin voimme vetää 

johtopäätöksiä tehokkaan ja laadukkaan palvelujen hankintaprosessin kriittisistä 

tekijöistä.  

6.1 Palveluhankinnan laatu 

Laadun käsite on ollut vahvasti mukana tässä tutkimuksessa ja johtopäätösten 

tekeminen voidaankin aloittaa vastaamalla kysymyksiin siitä, millaista on laatu 

palveluhankinnassa ja mitkä ovat hankinnan keinot edesauttaa tätä laatua. 

Teoriaosassa asiaa lähestyttiin tutkimalla ensin mitkä ovat palveluhankintojen 

erityispiirteet, jotta ymmärrettäisiin paremmin palvelun hankinnan ja laadun 

suhdetta. Smeltzer & Ogden (2002) vahvistivat tutkimuksessaan, että 

palveluhankintoja todella pidetään yleisesti haastavampina ja monimutkaisempina 

hankintoina toteuttaa. Yksi keskeisin syy tälle oli heidän mukaansa se, että niille ei 

ole olemassa yhtä paljoa hyödynnettäviä työkaluja verrattuna tavarahankintoihin, 

minkä seurauksena palvelun laatuun on vaikeampi keskittyä.  

Yksi tärkein määrittävä  havainto laadun käsitteestä oli Sawikin (2014) näkökulma, 

että palvelua hankittaessa yrityksen tahtotila määrittelee pitkälti tavoiteltavan 

laadun. Toisin sanoen palvelua hankkiessa ei edes ylipäätänsä välttämättä 

tähdätä parhaimpaan mahdolliseen laatuun, koska palvelun tuottamisen viemä työ 

ja aika ovat käänteisesti verrannollisia palvelun tuottamisen tehokkuuteen. 

Itse laadun määrittely ja tunnistaminen on aina ollut hankalaa palvelun 

aineettoman luonteen vuoksi. Mitä monimutkaisemmasta palvelusta on kyse, sitä 

haastavammaksi sen laadun täydellinen määrittely käy (Srivastava & al. 2012). 

Haastatellut asiantuntijat totesivatkin, että palvelun laadun määritelmä riippuu 

erittäin paljon yksittäisen palvelun ominaisuuksista. Yleisellä tasolla he lähtivät 
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määrittelemään palveluhankinnan laatua jakaen sen kolmeen osaan; palvelun 

sisällön laatuun, hankintaprosessin laatuun ja yhteistyönlaatuun. Näistä kolmesta 

palvelun sisällön laatu on se, joka näkyy selkeimmin palvelun käyttäjälle ja jota on 

teoriassa myös tutkittu eniten. Toisaalta palvelun sisältö pitää osaltaan sisällä 

palveluhankinnan laadun kaksi muuta osaa, koska sisältö on seurausta kahdesta 

edeltävästä. 

Vijayvardy (2014) painotti, että asiakkaan kokema laatu on subjektiivinen ja 

seurausta asiakkaan odotusten ja todellisen kokemuksen vertailusta. Tätä tukee 

haastatteluissa saatu näkemys, että palvelun laadukkuuden pohjimmainen 

määritelmä on se, onko asiakas tyytyväinen palveluun. Jotta tähän tilanteeseen 

päädyttäisiin, on hankintaosaston tehtävä oikeita ratkaisuja palvelun hankkimisen 

taustalla. Asiantuntijoiden mukaan kaikki lähtee liikkeelle hankkivan yksikön 

palvelulle asettamista vaatimuksista. Jos vaatimukset ovat oikein määriteltyjä ja ne 

myös täyttyvät hankinnan suorittamisvaiheessa, on lopputuloksena mitä 

todennäköisimmin toimiva ja laadukas palvelu myös loppukäyttäjän näkökulmasta. 

Ja jotta vaatimukset voitaisiin asettaa oikein, on organisaation sisällä 

ymmärrettävä kirkkaasti mitä, mihin tarpeeseen ja mistä ollaan todella 

hankkimassa. Tätä tukee myös case-tutkimus, jossa tutkittiin Espoon 

koulukuljetusten hankintaa. 

Koulukuljetusten hankinnassa epäonnistumisten jälkeen hankintaosasto määritteli 

aiemman kokemuksen perusteella huolellisesti palvelun kriittiset ominaisuudet ja 

tätä kautta hankinnan vaatimukset ja tavoitteet. Tämän jälkeen näiden tavoitteiden 

saavuttaminen varmistettiin toteuttamalla hankinta niin, että tarjoajat eivät voineet 

niin sanotusti vetää mutkia suoriksi oman etunsa nimissä. Tähän tarkoitukseen 

hyödynnettiin muun muassa haltuunottosuunnitelmaa ja raskaita sanktioita sekä 

panostusta vahvaan yhteistyöhön keskeisten osapuolten välillä. Hankintaosaston 

toimenpiteet yksistään nostivat hankitun palvelun laatua kaikilla asiantuntijoiden 

mainitsemilla osa-alueilla eli sisällön, prosessin ja yhteistyön saralla. Empiiriset 

tulokset vahvistavat kiistattomasti, että korkealla hankintaosaamisella voidaan 

vaikuttaa merkittävästi ulkopuolisen palveluntuottajan tarjoamaan laatuun. 
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Tiivistetysti voidaan päätellä, että laatu palvelujen hankinnassa tarkoittaa palvelun 

käyttäjän odotusten ja organisaation tavoitteiden täyttämistä. Suunnitellessaan 

palvelua ja sen hankintaa yrityksen tulee pohtia millaiset ovat asiakkaan odotukset 

palvelun laadun suhteen. Asiakkaan odotukset toisin sanoen asettavat 

minimivaatimukset laadulle, jotka ainakin pitää pystyä täyttämään, jotta palvelu 

näyttäytyy laadukkaana vähintäänkin ulospäin eli asiakkaalle. Siihen, mitä 

asiakkaat sitten palvelulta odottavat, voidaan varmasti vaikuttaa palvelun myynnin 

ja markkinoinnin kautta, mutta kyseisen aiheen tarkempi tarkastelu ei kuulu tämän 

tutkimuksen piiriin. 

Toisaalta yrityksen tahtotila määrittelee hankintaosaston tavoitteleman laadun 

ylärajan. Kuten aiemmin todettiin ja miten Calabrese & Spadoni (2013) 

tutkimuksessaan osoittivat, palvelun laadun ja tuottavuuden välillä vallitsee 

vaihtosuhde. Mitä enemmän yritys laittaa efortteja ja panostuksia palvelun 

tuottamiseen, sitä korkeampi laatu voidaan saavuttaa, mutta korkeampien 

panostusten myötä palvelun tuottavuus laskee. Asiakkaiden odotukset ja yrityksen 

tahtotila pitäisi siis suhteuttaa ennen kuin palvelun laatuvaatimukset määritellään. 

Tahtotila tulisi ehdottomasti olla tuottaa palvelu, joka ylittää asiakkaan odotukset, 

mutta ylilaadun tuottaminen tulisi silti välttää tuottavuuden nimissä. 

Asiakkaalle näkyvän laadun lisäksi palveluhankinnan laatuun liittyy taustalla olevat 

hankintaan ja hallintaan liittyvät prosessit, jotka näyttäytyivät selkeästi tärkeinä 

tekijöinä haastatelluille hankinta-asiantuntijoille. Tarkastelemalla palvelun 

hankintaprosessia ja yhteistyötä palveluntuottajien välillä, voidaan organisaation 

tahtotilan mukaista laatutasoa nostaa ilman, että kustannukset nousevat. Kun 

hankintaprosessi suoritetaan tehokkaasti ja onnistuneesti, saadaan 

palveluntuottajaksi valikoiduksi parempia ja paremmin valmistautuneita yrityksiä, 

jotka tarjoavat palvelua paremmin ehdoin ja paremmalla sitoutumisella. Vahvalla 

yhteistyöllä puolestaan turhaa työtä, tehottomia toimintoja ja tiedon 

epäsymmetriasta johtuvia tehottomuuksia palvelun tuottamisessa voidaan laskea, 

minkä seurauksena tuottavuus nousee. 

Tutkimuksessa lähdettiin selvittämään myös miten hankitun palvelun onnistumista 

voidaan mitata. Tämän lisäksi tahdottiin selvittää millaista on tehokas ja 
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tarkoituksenmukainen palveluhankinnan laadun mittaaminen. Asiantuntijat pitävät 

mittaamista haastatteluiden perusteella tärkeänä, mutta käytännön tasolla usein 

myös ongelmallisena. Suurimpana syynä mittaamisen koetulle hankaluudelle 

osoittautui käyttökelpoisten mittareiden vähäinen määrä. Tätä tukee Srivastavan & 

al. (2012) tutkimus, jossa todettiin olemassa olevien mittareiden soveltuvan 

lähinnä yksinkertaisten toimintojen laadun mittaamiseen, mikä jättää kompleksit ja 

panostuksia vaativat palvelut vaille riittävää määrää sopivia mittareita. 

Mittaamisen onnistumisen kannalta palvelun laadun tunnistaminen on keskeisessä 

asemassa onnistuneen laadun mittaamisen kannalta. Tässä epäonnistuminen on 

myös suurimpia syitä sille, miksi mittaaminen epäonnistuu tai ei edesauta palvelun 

kehittämistä. Vijavargy (2014) havaitsi tutkimuksessaan, että laadun 

mittaamisessa palvelun ominaisuuksien ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää, 

jotta mittaamisessa osattaisiin keskittyä oikeisiin asioihin ja jotta ylipäätänsä oikeat 

mittarit osataan valita. Tähän viittasivat myös haastatellut asiantuntijat 

todetessaan, että huolellisesti ja koko palvelun kattavasti asetetut tavoitteet 

auttavat myös aidon menestyksen tunnistamisessa. 

Edellä esiin nostettuihin havaintoihin perustaen laadun mittaamisen onnistumisen 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää olla täysin perillä palvelun luonteesta ja sen 

tavoitteista. Ennen kuin  mittareita valitaan tai laatua aletaan tarkkailla on oltava 

vahvasti tietoinen palvelun tuottamisen prosessin erityispiirteistä ja nykyisestä 

toimintamallista. Tämän lisäksi läpi prosessin tulee pitää kirkkaasti mielessä 

palvelun tavoitteet, joihin kaikkia laadun mittaamisen ja kehittämisen toimenpiteitä 

tulee peilata. Palvelun mittaamisessa ei pidä selvästikään yrittää tukeutua 

geneerisiin yleispäteviin mittareihin, sillä paras hyöty mittaamisesta saadaan, kun 

mittaaminen on juuri kyseiselle palvelulle räätälöityä. Tämä ei tosin tarkoita, että ei 

voitaisi hyödyntää olemassa olevia mittareita, mutta niitä tulisi soveltaa tarpeen 

vaatimalla tavalla. 

Eli kuten edellä tuli ilmi, asiantuntijoiden mukaan mittaamisessa on tärkeää 

keskittyä aidosti merkityksellisiin asioihin. Tämän lisäksi mittarin tulee olla 

sellainen, että se ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan, eli sillä pitää olla ohjaava 

vaikutus. Varmistamalla, että mittari täyttää nämä kaksi kriteeriä, säästetään aikaa 
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ja kustannuksia itse mittaamisprosessissa ja varmistetaan, että mittaamisella ja 

sen tuloksilla on vaikutuksia palvelun kehittämiseen. Näiden lisäksi huomioon 

tulee ottaa Vijavargyn (2014) pointti, että laadun arvioinnin ja mittaamisessa 

käytettävien arvioiden ja lukujen antaminen tulee olla riittävän helppoa, jotta 

palvelun arviointi olisi mielekästä ja tehokasta. Syy tähän on ilmeinen; 

mittaamiseen kuluva aika ja raha saattavat tehdä tehokkuuden menettämisen 

kautta tyhjäksi laadun saralla saavutettavat hyödyt. Tätä vaihtosuhdetta 

hallitakseen tiedon keruuta ja käsittelyä helpottaakseen ei pidä pelätä hyödyntää 

it-pohjaisia nykyaikaisia järjestelmiä, joiden kautta voidaan saada analyyttisempaa 

ja tarkempaa tietoa samalla vaivalla (Srivastava & al. 2012). 

Case-tutkimus osoittaa, että edellä tehdyt havainnot pätevät myös elävässä 

elämässä. Koska koulukuljetusten hankinta oli toteutettu jo kokonaisuudessaan 

aikaisemmin, oli hankintaosasto hyvin perillä hankittavan palvelun erityispiirteistä 

sekä siitä, millaista palvelua halutaan tavoitella. Tavoitteet saavuttaakseen 

palvelun onnistumista mitattiin muun muassa virheiden määrällä, joka vaikutti 

suoraan tavoiteltuun palvelun laatuun. Mittaamisen seurauksena saatavat tulokset 

sanktioitiin, mikä loi mittarille taloudellisen vaikutuksen. Näin palveluntarjoajat 

sitoutuivat mittaamiseen ja tulosten parantamiseen, minkä seurauksena palvelun 

tavoitteet täyttyivät ja sen laatu parani. 

Käytännön tasolla palvelun laatua mitatessa kannattaa siis edetä vaiheittain. Jos 

vain mahdollista, ensin tulee perehtyä huolellisesti olemassa olevaan palveluun, 

sen kriittisiin kohtiin ja sen toimintaperiaatteisiin. Tämän jälkeen nykyistä 

palveluntilaa verrataan palvelulle hankintavaiheessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Vertaamalla huolellisesti ja yksityiskohtaisesti laadittuja tavoitteita 

kokonaisvaltaisella ymmärryksellä muodostettuun käsitykseen palvelun nykytilasta 

voidaan tunnistaa ne kriittiset valvontaa ja kehittämistä vaativat vaiheet, joihin 

mittarit ja laadunvalvontamenetelmät tulee kohdistaa. 

Laadun mittaamisessa ja kontrolloinnissa kannattaa hyödyntää juuri tilanteeseen 

sopivia työkaluja, eikä laadun mittaamisessa pidä sortua vaivattomaan 

leikkaaliimaa-toimintamalliin. Kriittisten kehittämistä vaativien palvelun osien 

tunnistamisessa kannattaa asiantuntijoiden näkemyksen mukaan hyödyntää 
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asiakastyytyväisyyskyselyjä, mutta laadun varsinaiseen kehittämiseen on parempi 

hyödyntää esimerkiksi teoriaosuudessa esiteltyjä työkaluja, kuten kannustin- ja 

sanktiomalleja sekä SERVQUAL:n ja SERVPREF:n kaltaisia olemassa olevia 

laadunmittaamisjärjestelmiä. Tärkeintä on muistaa hyödyntää olemassa olevia 

työkaluja kunkin palvelun vaatimusten ja ominaisuuksien ehdoilla mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla. 

6.2 Hankintaprosessin vaikutus laatuun 

Vastaus alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen siitä, millainen on palvelujen 

hankinnan prosessi, saatiin pitkälti teoriakappaleessa, jossa hankintaprosessin 

pohjana käytettiin Van Weelen (2010) esittämää hankintaprosessia. Hänen 

hankintaprosessin kuvausta muokattiin tutkijan näkemyksen mukaan paremmin 

palvelujen hankinnan prosessia kuvaavaksi keskittyen palvelujen kannalta 

oleellisimpien kohtien tarkasteluun. Lopulta hankintaprosessi esitettiin 

viisivaiheisena vaiheiden ollessa tarpeen tunnistaminen ja valmistelu, 

tarjouspyyntö, toimittajan valinta, sopimus ja sopimuksen seuranta. 

Tätä olettamusten pohjalta luotua hankintaprosessin kuvausta puoltaa case-

tutkimus, jossa palvelun hankinta sisälsi pääpiirteiltään nämä kaikki viisi kuvattua 

vaihetta, eikä näiden vaiheiden lisäksi esiin noussut muita oleellisia kohtia. Lisäksi 

pyydettäessä asiantuntijoita kertomaan hankintaprosessista, ei ilmennyt lisää 

prosessin vaiheita, joita tulisi täydentää jo esiteltyyn hankintaprosessiin. On totta, 

että hankintaprosessin vaiheita voidaan jakaa pienempiin vaiheisiin tai eri vaiheita 

voidaan ehkä yhdistellä ja toisia erotella, mutta on perusteltua väittää, että tässä 

tutkimuksessa esitetty kuvaus on yleispätevä ja yleisesti hyödynnettävissä 

palvelujen hankinnassa. 

Palvelujen hankinnan prosessi on kaikkinensa ytimekäs ja loogisesti etenevä 

kokonaisuus, jonka jokainen vaihe on tärkeä riippumatta siitä, millaista palvelua 

ollaan hankkimassa. Panostamalla jokaiseen esitellyistä vaiheista  voidaan 

varmistua siitä, että palvelun hankinnassa ei laiminlyödä lopputuloksen kannalta 

oleellisia seikkoja. Seuraavaksi mennään syvemmälle prosessin tarkasteluun 

tekemällä johtopäätöksiä siitä, mitkä ovat palveluhankinnan onnistumisen kannalta 
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prosessin kriittiset vaiheet . Lisäksi tehdään johtopäätöksiä siitä, miten määritellä 

hankintaprosessin vaiheissa mukana kulkevat palvelun laatukriteerit. 

Palveluhankinnan onnistumisen kannalta kriittisten tekijöiden tunnistamisella 

pyritään löytämään hankintaprosessin vaiheiden sisältä yksittäisiä tekijöitä ja 

toimenpiteitä, joissa onnistuminen erityisesti vaikuttaa positiivisesti palvelun 

lopulliseen laatuun. Pyrkimyksenä on tunnistaa yleispäteviä tekijöitä ja niiden 

toteuttamisen seurannaisvaikutuksia, joita voidaan soveltaa useimmissa 

palveluhankinnoissa. Tarkastelun pohjana käytetään hankintaprosessin teoriaa ja 

case-tutkimuksen yhteydessä tunnistettuja tekijöitä, jotka toteuttamalla saatiin 

nostettua Espoon koulukuljetusten laatua merkittävästi. 

Quesada & al. (2010) mukaan hankinnan valmistelun keskeisimmät vaiheet ovat 

tarpeen tunnistaminen, hankinnan kohteen vaatimusten ja kriteerien luominen ja 

markkinoilla olevien vaihtoehtojen tunnistaminen. Gunther & Klauke  (2005) 

puolestaan painottivat, että valmisteluvaiheessa erityisesti tarve, jota tyydyttämään 

palvelua ollaan hankkimassa, tulee analysoida huolellisesti ja muodostaa 

mahdollisimman tarkka kuva siitä, mitä hankittavan palvelun tulee sisältää. Näitä 

havaintoja tukee asiantuntijoiden näkemys, että hankinnan epäonnistuminen 

kulminoituu usein jo suunnittelu vaiheeseen, kun huomataan jälkikäteen ettei 

valmistelussa osattu määritellä riittävän tarkasti mitä, miten ja mistä oltiin 

todellisuudessa hankkimassa, minkä seurauksena koko loppu prosessi lähtee 

väärille raiteille. 

Palvelun koko sisällön määritteleminen osoittautui tutkimuksen mukaan 

valmisteluvaiheen tärkeimmäksi yksittäiseksi osaksi. Jotta palvelusisällön 

suunnittelussa puolestaan voitaisiin onnistua, on ensiarvoisen tärkeää, että 

hankinta-asiantuntijalla on käytössään riittävän substanssiosaamisen omaava 

poikkitoiminnallinen tiimi, ja että hankinta-asiantuntija osaa kysyä oikeat 

kysymykset ja lypsää kriittisen tiedon tältä tiimiltä. Hankinnan tukena käytettävän 

asiantuntija tiimin tärkeyttä painottivat muun muassa Johnson & al. (2002), 

Driedonks & al. (2013) sekä haastatellut asiantuntijat. Lisäksi case-tutkimus osoitti 

oikeiden osapuolten osallistamisen suunnitteluun olevan erittäin tärkeää 

onnistumisen kannalta. 
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Palvelun sisällön ja vaatimusten määrittelyyn liittyy kiinteästi viimeinen vastausta 

vaille oleva tutkimuskysymys; miten määritellä palveluhankinnan laatukriteerit. 

Hankittavan palvelun laadulle asetettavat kriteerit määritellään nimittäin juuri 

hankinnan suunnitteluvaiheessa. Hankinta-asiantuntijoiden mukaan laadun 

kriteerien asettaminen palveluhankinnassa lähtee liikkeelle hankinnan tavoitteista, 

sillä palvelu on laadukas silloin, kun se vastaa hankinnan tavoitteita. Esimerkiksi 

case-tutkimuksessa laatukriteereiksi tunnistettiin palvelun virheiden määrä, 

hankinnan aikataulu ja palvelun dynaamisuus. Kuten esimerkistä huomataan, 

laatukriteerit voivat liittyä myös muun muassa hankintaprosessiin, eikä ainoastaan 

palvelun sisältöön. 

Kaikkein tärkeintä laatukriteerien tunnistamisessa on ensin tunnistaa hankittavan 

palvelun tavoitteet ja näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisimmät 

asiat. Laatukriteerit tulee määritellä niin, että laadukkuuden toteutuessa näillä 

alueilla palvelun keskeiset toiminnot toimivat odotetusti, minkä seurauksena 

palvelun tavoitteet täyttyvät. Esimerkkinä mainittakoon koulukuljetusten kohdalla 

hankinnan aikataulun pitävyys. Lukukausi alkoi tiettynä päivänä, joten hankinnan 

aikataulun pitävyys oli erittäin tärkeää. Tämä laatukriteeri huomioitiin jo 

kilpailutuksen laatupisteissä antamalla haltuunottosuunnitelmalle riittävästi 

painoarvoa. 

Palvelun sisällön ja vaatimusten määrittelyyn liittyy kiinteästi tarjouspyynnössä 

hyödynnettävä hankinnan kuvaus, jossa kuvataan sanallisesti haluttu palvelu 

tarjoajien informointia varten. Käytännössä tämän vaiheen voi liittää teorian tasolla 

osaksi valmistelua tai tarjouspyyntöä, mutta yhtä kaikki tässäkin vaiheessa on 

tärkeää käyttää hyväksi asiantuntijatiimiä, jotta kuvauksesta tulee mahdollisimman 

kattava ja totuudenmukainen. Kolmas tärkein suunnitteluvaiheessa läpikäytävä 

asia voidaan sanoa olevan realistisen aikataulun laatiminen. Aikataulupaineiden 

allakaan ei koskaan pidä edetä liian tiukalla tahdilla, sillä laiminlyönnit hankinnan 

suunnittelussa ja suorittamisessa usein realisoituvat ongelmina ja korkeampina 

kustannuksina myöhemmin, kun virheitä yritetään korjata jälkikäteen. 

Tarjouspyynnössä tärkeintä on valita oikeanlaiset valintakriteerit, jotta tarjoajien 

joukosta onnistutaan valitsemaan palvelun tuottamiseen parhaiten soveltuvat 
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yritykset. Valintakriteerejä luodessa on annettava suuri painoarvo hankinnan 

tavoitteille, sillä laadun ja hinnan painottaminen vaikuttaa pitkälti siihen millaisia ja 

minkä hintaisia tarjouksia tarjouspyynnöllä saadaan. Jos hankinnankuvaus on 

onnistuttu luomaan hyvin, ei tarjouspyynnöllä yleensä voi aikaansaada suurta 

tuhoa, jollei kyseessä ole julkinen hankkija, jota tarjouspyyntö sitoo tavallista 

enemmän. Toisaalta tulevien vaiheiden työmäärää laadukas tarjouspyyntö voi 

vähentää selvästi. 

Tarjouspyynnön kriittiset vaiheet voidaan sanoa tiivistyvän pariin seikkaan. Kuten 

edellä mainittiin, tarjouspyyntöä luodessa tulee pitää hankinnan tavoitteet 

kirkkaasti mielessä. Lisäksi tarjouspyynnössä on kullan arvoinen tilaisuus erilaisia 

sanallisia ja laadullisia vertailumenetelmiä hyödyntämällä, kuten case-

tutkimuksessa esitelty haltuunottosuunnitelma, kerätä tietoa ja erotella laadukkaat 

tarjoajat huonompien joukosta. Kuvatunlaiset esitykset tarjoajien näkemyksistä 

palvelun käytännön toteutuksesta pakottavat tarjoajat aidosti miettimään 

tarjoamaansa palvelua konkreettisella tasolla, joka erityisesti monimutkaisten ja 

aikataulupaineita omaavien hankintojen kanssa helpottaa palvelun 

jalkauttamisvaihetta.  

Toimittajan valinta on suurelta osin seurausta hankintaprosessin edellisistä 

vaiheista, eikä sen kohdalla voi tehdä helposti suuria virheitä jos taustatyö on 

suoritettu huolellisesti. Jin & al. (2014) mukaan toimittajan valinta etenee 

kaksivaiheisesti, joista ensimmäisessä tunnistetaan ne toimittajat, jotka täyttävät 

annetut kelpoisuusehdot ja kriteerit, ja toisessa suoritetaan hintavertailu, jonka voi 

suorittaa tarpeen vaatiessa käänteisellä huutokaupalla. Tutkimuksen havaintojen 

perusteella palvelun hankinnan kannalta tämä hankintaprossin vaihe ei sisällä 

palvelun laadulle kriittisiä vaiheita tai tekijöitä. Tästä huolimatta vaihe 

kokonaisuudessaan on erittäin keskeinen hankintaprosessin kannalta, sillä 

monessa suhteessa koko prosessi kulminoituu tähän vaiheeseen (Vijayvagy 

2012). Tärkeintä tässä vaiheessa on hyödyntää kahdessa edellisessä vaiheessa 

kerättyä tietoa ja säädettyjä kriteerejä, jotta valinta tukee hankinnan tavoitteita. 

Sopimusvaiheessa havaittiin olevan yksi kriittisimmistä kohdista ja parhaista 

mahdollisuuksista vaikuttaa hankittavan palvelun laatuun. Tämä havainto liittyi 
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sanktioiden ja kannustimien hyödyntämiseen. Van Weelen (2005, 56) mukaan on 

erittäin tärkeää, että sopimuksessa määritellään sanktiot palvelun 

epäonnistumisen varalta.  Oviantori (2014) toteaa, että laadun  kontrolloinnissa ja 

hallinnassa sanktiot ja kannustimet ovat yksinkertainen sekä käyttökelpoinen tapa 

kannustaa palveluntarjoajaa paitsi panostamaan palvelun tuottamiseen niin myös 

tarjoamaan palvelussaan parasta mahdollista osaamistaan. Sopimuksen teko on 

se vaihe, jolloin kyseisten laadunhallintamenetelmien sisällyttäminen hankintaan 

on mahdollista. 

Tehokkaimmat sanktiot ja kannustimet ovat yleensä taloudellisia. Kannustin tai 

sanktio tulee säätää siten, että se pakottaa palvelun tarjoajan aidosti kiinnittämään 

huomiota sanktioitavaan tai palkittavaan palvelun osaan. (Oviantari 2014; Marvel 

& Marvel 2009) Haastatellut asiantuntijat eivät pitäneet sanktioiden hyödyntämistä 

niinkään suositeltavana työkaluna, koska ne koettiin negatiivisena ja 

yhteistyösuhdetta jopa haittaavana seikkana. Kannustinten käyttöä sen sijaan 

pidettiin suositeltavana niiden kannustavan hengen ansiosta. Tutkimuksessa 

suoritettu QFD-matriisianalyysi toisaalta osoitti, että sanktiot ovat koko hankinnan 

onnistumisen kannalta tärkein tekijä, ja erityisesti palveluiden virheiden määrän 

kontrolloinnissa vahvin menettelytapa. 

Tehtyjen havaintojen perusteella sanktiot ovat ehdottomasti paljon huomiota 

ansaitseva kriittinen kohta palvelun hankinnassa. Aiheen teorian ja empiiristen 

havaintojen pohjalta voidaan muotoilla niin, että sanktioita tulee hyödyntää 

määritellyn laadun minimitason saavuttamisen varmistamiseen. Toisin sanoen ne 

palvelun ominaisuudet, jotka ovat kaikkein kriittisimpiä palvelun toiminnan 

kannalta, tulee sanktioida taloudellisesti riittävän raskaasti, jotta palveluntarjoaja 

on pakotettu kiinnittämään näihin asioihin huomiota. Kannustimet puolestaan 

kannattaa säätää laadun ehdottoman minimitason ylittävien ominaisuuksien 

parantamiseen.  

Sanktioimalla palvelun hankkiva osapuoli varmistaa palvelun peruselementit ja 

kannustimilla se nostaa palveluntarjoajan motivaatiota, joka edistää ylivertaisen 

laadun syntymistä. Regien & al. (2014) kiteyttivät asian hyvin todetessaan, että 

kun palvelun suoritustaso ja vaaditut tulokset on määritelty tarkasti ja näiden 



89 

 

täydellisestä tai osittaisesta saavuttamisesta myönnettävät palkkiot on kirjattu 

sopimukseen, on palveluntarjoajan intressien mukaista pyrkiä tuottamaan 

mahdollisimman laadukas palvelu 

Toinen sopimusvaiheessa laadun kannalta tärkeä toimenpide on varmistaa 

tehokkaan sopimusseurannan perusteet. Kuten case-tutkimuksessa havaittiin, 

selkeät raportointimallit ja menettelytavat sopimusseurannassa edesauttoivat 

tuntuvasti sanktioiden tehokkuutta ja ilmenevien ongelmien ratkaisukykyä. Jotta 

sopimusseurantavaiheessa voidaan hallita laatua tehokkaasti on sitä varten 

luotava työkalut jo sopimusta luodessa. Ilman tarkempaa sopimusta jää raportointi 

helposti vajavaiseksi ja sopimusosapuolten yhteydenpito satunnaiseksi. Tämä olisi 

palvelun laadun kannalta erittäin negatiivista, sillä QFD-matriisianalyysin mukaan 

kommunikoinnin painottaminen sopimusseurannassa on kolmanneksi tärkein 

laadunhallinnan tekijä palvelujen hankinnassa. 

Biehlin & al. (2006) havaitsivat, että toimivassa toimittajien hallinnassa palvelun 

ostaja ei jätä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen palvelun tarjoajaa oman 

onnensa nojaan, vaan kommunikaatioyhteys pidetään auki läpi sopimuskauden, 

sillä tämä helpottaa ongelmanratkaisutilanteita,  strategisten päätösten tekoa ja 

palvelun kehittämistä. Myös haastatellut hankinta-asiantuntijat painottivat 

yhteistyön ja sen vaalimisen tärkeyttä hankitun palvelun laadun maksimoimisen 

kannalta. Heidän mukaansa heikko yhteistyö aiheuttaa herkästi tyytymättömyyttä 

osapuolten välillä, mikä heijastuu palvelun tuottamiseen laitettavien panostusten 

määrään ja lopulta palvelun laatuun. Myös QFD-matriisianalyysin tulokset 

puoltavat sopimusseurannan ja siinä käytettävien työkalujen tärkeyttä.  

Sopimusseurannassa hyödynnettävät ennalta säädetyt toimintamallit, kuten 

raportointimallit ja tietyin aikavälein pidettäväksi määrätyt seurantakokoukset 

edesauttavat palvelun laadun valvontaa ja laadussa ilmenevien puutteiden 

paikkaamista. Voidaan myös päätellä, että laadukkaasti toteutettu yhteistyö voi 

nostaa palvelun laatua ilman, että kustannukset nousevat, minkä myötä yritys voi 

tietoisesti tähdätä selvemmin asiakkaiden odotukset ylittävään laatuun ilman 

pelkoa kustannustehokkuuden menettämisestä. 
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6.3 Tutkimuksen tulos 

Kaikki havainnot ja johtopäätökset palvelun hankintaprosessista ja sen laadusta 

voidaan tiivistää taulukkoon, jota voidaan myös hyödyntää työkaluna palvelun 

hankinnassa. Taulukko ei kuvaa tyhjentävästi palvelun hankintaprosessia ja sen 

sisältöä, vaan sen on tarkoitus osoittaa laadukkaan lopputuloksen kannalta 

tärkeimmät vaiheet ja keskeisimmät toimenpiteet palvelun hankintaprosessin 

kussakin vaiheessa. Tämä ’työkalu’ tiivistää samalla tämän tutkimuksen tulokset ja 

tärkeimmän annin kompaktiksi paketiksi, johon kaikki edellä tehty tutkimus on 

tähdännyt.  

 

Kuva 4: Palveluhankinnan kriittiset kohdat 



91 

 

Tutkimuksen tuloksena syntynyt työkalu (kuva 4) on apuväline hankinta-

asiantuntijalle, joka ohjaa prosessin läpivientiä laatuorientoituneesti.  Listatut 

toimenpiteet edesauttavat kaikki hankittavan palvelun sisällön ja hankintaan 

käytettävän prosessin laatua, ja se toimii käytännön tasolla muistilistana prosessin 

läpiviennissä. 

6.4 Jatkotutkimuskohteet 

Tämän tutkimuksen pohjalta on nähtävissä muutamia mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. Tässä tutkimuksessa tutkittiin palvelun hankintaa ja sen 

laatua hankintayksikön näkökulmasta. Voisi olla mielenkiintoista tutkia vastaavalla 

tavalla suoritetun tavarahankintoihin keskittyvän tutkimuksen eroavaisuuksia tässä 

tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Toisaalta tässä tutkimuksessa palveluita 

käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena, joten tutkimuksessa voisi mennä syvemmälle 

tarkastelemalla erityyppisten palvelujen hankinnan eroavaisuuksia prosessin 

tasolla. Esimerkiksi teollisten palvelujen ja kuluttajalle suunnattujen palvelujen 

erottelun kautta voitaisiin saavuttaa entistä konkreettisempia ja tarkempia tuloksia. 

Laatu oli vahvasti läsnä tässä tutkimuksessa ja sitä tarkasteltiin erityisesti 

hankintayksikön näkökulmasta. Kuten tutkimuksessa hieman viitattiinkin, laatuun 

ja asiakkaiden odotuksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi palvelun markkinoinnilla. 

Yhdistämällä organisaation eri osastojen, kuten esimerkiksi markkinoinnin, 

myynnin, henkilöstöjohtamisen ja hankinnan vaikuttamiskeinot laatuun ja laadun 

kokemiseen voisi toimia pohjana erittäin kokonaisvaltaiselle laadun hallinnan 

tutkimukselle, mistä saattaisi syntyä uusia näkökulmia erityisesti suurten 

organisaatioiden laadun tuottamiselle ja käsittämiselle. Viimeiseksi mahdollisena 

jatkotutkimuskohteena mieleen nousee syvällisempi hankintaosaston käytössä 

olevien laadun mittaamisen työkalujen tutkiminen. Aiheesta on verrattain vähän 

tutkimusta ja tässäkin tutkimuksessa hyödynnettiin suurissa määrin tutkimusta 

yleisistä laadun mittaamisen työkaluista. 
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

1. Mitä pitää sisällään laatu, jota palvelujen hankinnassa tavoitellaan? 

2. Mitkä ovat hankinnan keinot edesauttaa hankittavan palvelun laatua ja 

onnistumista? 

 

3. Miten palveluhankinnan onnistumista voidaan mitata? 

4. Millaista on tehokas ja tarkoituksenmukainen palveluhankinnan laadun ja 

onnistumisen mittaaminen? 

 
 

5. Millaisia kriteerejä laadulle asetat palveluja kilpailuttaessasi? (esim. 

dynaamisuus, virheiden määrä, yms) 

6. Miten valitset kunkin hankinnan kannalta kriittiset laatukriteerit?  

 

 
7. Miten määrittelet palveluhankinnan onnistumisen kannalta keskeiset asiat, 

joihin kannattaa kulloinkin panostaa? 

8. Kuinka tärkeänä pidät hankinnan onnistumisen kannalta seuraavia asioita: 

(esim. arvioi asteikolla 1-5, 1=vähän tärkeä, 5=erittäin tärkeä, + lyhyt 

perustelu) 

a. Hankinnan kuvaus 

b. Valintakriteerit 

c. Haltuunottosuunnitelma 

d. Kaikkien osapuolien osallistaminen hankinnan suunnitteluun 

e. Sanktiot 

f. Kommunikaatio sopimusseurannassa 

g. Hankinnan budjetti 

h. Muuta? 

 

9. Vaihtelevatko palveluhankintojen tavoitteet/onnistumisen kannalta kriittiset 

tekijät mielestäsi paljon eri kilpailutusten välillä? 

 

 



 

 

10. Millaisista syistä palveluhankinnan epätyydyttävä lopputulos voi johtua? 

11. Millaisia seurauksia nämä syyt voivat aiheuttaa palveluhankinnan 

onnistumiseen? 

 

12. Muita onnistuneen palveluhankinnan kannalta tärkeitä pointteja? 

 


