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Lähtötilanne

”Aamulla kun alkaa työt, otetaan koodatut avaimet matkaan. 

5 – 6 ihmistä pyörii kaapin kimpussa. Yksikön 4 tiimiä ottaa 

avaimia vaihtelevasti, aamuvuorossa 5 – 6 avainta ja illassa 

jopa 20 avainta. Sama sirkus kun avaimia palautetaan ja 

kun avaimia pallotellaan kaikkien kesken.” 

– Palveluesimies, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut



Lähtötilanne

• Kotihoito käyttää turhaan työaikaa asiakkaiden avainten 

hallintaan (hakeminen, vaihtaminen)  välitöntä työaikaa 

pitää edelleen pystyä nostamaan

• Oli tietoa hyvistä käytännöistä ja kokemuksista 

avaimettoman kotihoidon suhteen (toisaalta ala 

uusiutuva ja tilaa innovatiivisille ratkaisuille)

• Alalla tarjoajat riitaisia  prosessiin lähdettiin rohkeasti 

mutta hyvin valmistautuneina

• Tahtotila ja resurssit kehittää sekä toteuttaa innovatiivisia 

hankintoja on avainasia



Käytännön toteutus

• Markkinavuoropuhelu

• Tuotetestauksen suunnittelu 

• Tarjouspyynnön laatiminen

• Tarjousten avaaminen, kelpoisuuden tarkistaminen

• Tuotetestaus

• Tarjousten hintavertailu

• Päätöksentekoprosessi

 markkinavuoropuhelu, tuotetestauksen suunnittelu ja toteutus 

moniammatillisella tiimillä



Markkinavuoropuhelu

• Toimittajat osallistuivat tietämättään hankinnan 

suunnitteluun (eivät tienneet tuotetestauksesta, mutta 

heidän näkemyksiä kysyttiin sitä koskeviin suunnitelmiin)

• Markkinat kartoitettiin, mutta tietopyyntöä ei tehty 

• Useita toimijoita kävi esittelemässä erityyppisiä 

palveluratkaisuja

• Hankkijan puolelta osallistujina asiantuntijatiimi ja 

kotihoidon ammattilaisia



Tuotetestauksen suunnittelu

• Tarjouspyynnössä oli koko prosessi kuvattuna

– selkeä tarjoajille ja ostajalle

– läpinäkyvyys, ei jätetty tulkinnan varaa

• Suunniteltiin 

– testiaikataulu, -käyttäjät ja -ympäristö 

– käytettävyyden arviointi: tuloksellisuus, tehokkuus, 

tyytyväisyys



Tuotetestauksen toteutus

• Saatiin 4 tarjousta

• Tarjoajan vastuulla antaa testin ajaksi välineet, suorittaa 

asennukset hyväksytysti ja laatia A4-kokoinen RTG-

käyttöohje

• Testaajina toimi 11 testaajaa (7 + 4)

– testijärjestys arvottiin

• Subjektiiviset mittarit + testitehtävät (osan suorittivat 

puolueettomat käytettävyysasiantuntijat)



Mikä hankinnassa oli innovatiivista?

• Käyttäjät pystyivät osallistumaan omien työkalujensa 

valintaan merkittävällä tavalla

• Laadun rooli merkittävä ja sisällöltään tasapuolinen eri 

kokoisten toimittajien näkökulmasta

• Tuotetestauksen mukaanotto osaksi hankintoja

– toimi myös tarjoajien tuotekehitystyökaluna

– ostettiin tulosta, ei toteutustapaa

– tuotetestaus toi tarjoajien tuotteiden vahvuudet ja 

heikkoudet esiin

– läpinäkyvyys ja uusi asetelma lujittivat hankintaa



Tulokset

• Painotus 40 % laatu (tuotetestaus), 60 % hinta

– hinnaltaan halvin ratkaisu oli tuotetestauksen 

perusteella teknisesti heikoin vaihtoehto

– toiminnallisen laadun suuri merkitys korostui

• ”Kaikki voittivat”: myös hävinneet tarjoajat saivat 

palautetta tuotteensa toimivuudesta aidossa 

käyttäjäympäristössä

• Johto sitoutui rohkeaan kokeiluun

• Hankintapäätös hyväksyttiin ilman valituksia 

markkinaoikeuteen



Ajatuksia tulevaisuuteen

• Lisää käyttäjälähtöisiä innovatiivisia hankintoja; 

hygieenisiä niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta

• Oulu-leima



Kiitos!

• Jaana.A.Kokko@ouka.fi / 044 703 40 30

• Ville.Valkama@odl.fi / 050 312 56 16


