
Asumispalvelujen hankinta 
kehitysvammaisille ihmisille –

case Helsinki

Minna Eronen 17.6.2019



Prosessin kulku
• Sopimuskauden päättyminen 04/2018
• Valmistelu käyntiin 03/2017
• Työpaja tuottajille 05/2017
• Palvelun käyttäjien kuulemiset 05-08/2017
• Kuntalaispaja 08/2017
• Omaisten illat palveluntuottajille 08-12/2017
• Vammaisneuvoston käsittelyt 11/2017 ja 02/2018
• Lautakuntakäsittelyt (x4) 02-04/2018
• Tarjouspyyntö ulos 05/2018
• Tarjousten läpikäynti syksy 2018
• Sopimukset voimaan 1-2/2019

18.6.2019 Etunimi Sukunimi 2



Uudet sopimukset – laadun huomioiminen
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Laadun vähimmäisvaatimukset
• Laadun valvonnan keskiössä palvelulle asetetut, palvelukuvaukseen kirjatut 

vähimmäisvaatimukset, joiden täytyttävä koko sopimuskauden ajan
• Erityisesti huomioitu asiakkaan osallisuus, osallistaminen ja itsemäärääminen
• Jos tuottaja ei täytä näitä vaatimuksia, jää hankinnan ulkopuolelle
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3 Tarjousten laatuvertailu
• Tarjoukset vertailtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, laadulla 20 % 

painoarvo
• Laatumittareina käytettiin henkilöstön lisäkoulutuksia sekä tarjoajan käytössä olevia 

arviointimenetelmiä ja asiakkaan osallisuutta arviointiin

2 Kannustin- ja sanktiojärjestelmä
• Asumispalveluissa palveluntuottajaa kannustetaan bonuksin valmentavasta 

työotteesta - > siirtyminen ei-ympärivuorokautiseen asumiseen
• Sanktioita lankeaa, jos esim. asiakaskohtaiset tavoitteet tai palveluntuottajaan 

henkilöstöä koskevat vähimmäisvaatimukset eivät täyty (jatkuvat laiminlyönnit 
sopimusrikkomuksia, jotka mahdollistavat sopimuksen purkamisen)

• Työ- ja päivätoiminnassa bonukset on kiinnitetty mm. asiakkaiden työ- ja 
koulutustavoitteiden täyttymiseen

• Kannustinjärjestelmää on mahdollista muokata sopimuskauden aikana



Asiakkaiden, omaisten ja palveluntuottajien 
osallistaminen 
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• Keskeistä jatkuva asiakasyhteistyö ja palautteen kerääminen
• Hankinnan valmistelun aikana toteutettiin laaja palvelun käyttäjien kuuleminen, 

jonka tulokset on huomioitu laadituissa palvelukuvauksissa
• Asiakkaiden omaisia ja lähi-ihmisiä kuultiin omaisilloissa sekä toimialan 

järjestämässä työpajassa
• Tarjouspyyntöasiakirjoja koskevan palautteen antoa varten perustettiin sosiaalisen 

median alusta – tämän ja muiden kanavien kautta välitetyt palautteet ja kommentit 
otettiin huomioon hankinnan valmistelussa

• Asiakkaiden edustajista ja kokemusasiantuntijoista koottiin raati, joka on 
osallistunut hankinnan valmisteluun ja joka osallistuu tarjousten vertailuun



Mitä opittiin?

• varaa riittävästi aikaa valmisteluun!!
• kuulemisten tarkempi suunnittelu ja dokumentointi
• jatkuva viestintä kaiken a ja o
• asiakasohjauksen ja asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin tarkka ennakointi -> sosiaalityön osallistaminen 

prosessiin keskeistä
• kannustimien hyödyntäminen -> eritoten sanktioiden tarkka pohdinta ja aukoton aukikirjoitus
• dynaamisen hankintamenettelyn hyödyntäminen
• maksimihintojen (miksei myös minimihintojen) määrittely 
• valmisteluvaiheessa jo suunnitellaan sopimusseurannan ja laadunvalvonnan mekanismit

Lisätiedot: minna.eronen@hel.fi; 040-6604935
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