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Sote-palveluita kannattaa hankkia 
joustavilla menettelyillä.

Hankintamenettely pitää kuvata selkeästi ja 
menettelyssä pitää noudattaa hankintalain 
3 §:n mukaisia yleisiä periaatteita.

Lehti&Co on yhdessä asiakkaidensa 
kanssa kehittänyt joustavaan sote-
hankintaan kolme menettelyä, jotka 
täyttävät hankintalain vaatimukset.
Hankintalain (1397/2016) liitteen E mukaisiin sote-palveluhankintoihin 
sovelletaan hankintalain 12 luvun mukaisia sääntöjä.
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Kolme menettelyä 
joustavaan 
sote-hankintaan



Palveluntuottajat voivat liittyä hankintaan 
sopimuskauden aikana
─ Järjestely ei sulje markkinoita
─ Uudet palveluntuottajat pääsevät mukaan 

Palveluntuottajat kilpailevat laadulla ja hinnalla koko 
sopimuskauden ajan.

Laatuperusteilla voidaan kannustaa palveluntuottajia 
tarjoamaan tilaajan tarpeiden mukaista palvelua.

Asiakkaiden erityistarpeisiin voidaan vastata 
paremmin.

Hankinnan ehtoihin voidaan tehdä muutoksia.
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Joustava 
hankintamenettely
antaa monta etua
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Asiakaskohtaisen palvelun 
valintaperuste kuvataan. 

Valinta perustuu arvioon 
asiakkaan palvelutarpeesta.

Tavoite: monipuolinen valikoima palveluita käyttäjien erityistarpeisiin

Asiakas voi myös toimia 

palvelunsa valitsijana.



Soveltuvuusvaatimukset
– Laaditaan sopivalla tasolla
– Taloudellinen asema
– Työnantajavelvoitteet
– Aiempi kokemus
– Riittävä ja sopiva henkilöstö
– Ym.

Palvelukuvaus
– Huolellisesti laadittu palvelukuvaus, 

jossa on asetettu hyvän laadun 
perustaso

– Riittävät ja täsmälliset ehdot 
asiakkaan asemasta

– Palveluntuottajien erityisosaamisten 
arvostaminen

Laadun vertailuperusteet
– Mietityt vertailuperusteet, jotka on 

kohdistettu asiakkaiden arvostamiin 
asioihin 

– Riittävä laadun painoarvo suhteessa 
palvelukuvauksen laatutasoon

Laatua koskevat sopimusehdot
–Sanktiot ja kannustavat ehdot
–Yhteistyötä ja yhteiskehittämistä 

koskevat ehdot
–Raportointi oikeista asioista
–Valvontaa koskevat ehdot
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Tärkeää sote-palveluhankinnassa

Hyvää palvelua ei 
saada ilman toimivaa 

kumppanuutta, 
yhteistyötä ja 

valvontaa.



Käyttökohteet
─ Sote-palvelut, joissa pysyvyys ja jatkuvuus ja asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen ovat tärkeitä
─ Palvelut, jossa toivotaan uusia ja uudenlaisia palveluntuottajia alalle 
─ Tilanteet, joissa hinta- ja laatukilpailua halutaan kannustaa toimimaan paremmin

Toteutus
─ Joustavista menettelyistä kevyin ja nopein
─ Voidaan toteuttaa yksinkertaisella avoimella hankintamenettelyllä

Uusien palveluntuottajien pääsy mukaan
─ Menettely avataan aika ajoin, esimerkiksi  kerran vuodessa: uudet palveluntuottajat voivat hakea mukaan
─ Samalla aiemmin hyväksytyt palveluntuottajat voivat päivittää hintaa ja laatua ja hakea uusiin osiin

Joustot
─ Uudet palveluntuottajat pääsevät mukaan 
─ Hinta ja laatukilpailu toteutuu koko menettelyn ajan  
─ Palveluun voidaan lisätä uusia osia ja tehdä muutoksia 
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1. Joustava palveluntuottajarekisteri

Joustavuus 
perustuu 
palvelun-
tuottaja-
rekisterin 

avaamiseen.

Muutokset 
palvelun 
ehtoihin 

tehdään yhteis-
kehittämisen 

kautta.



Perustaminen ja avautuminen
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1. sopimusvuosi

Sopimuskaudella 
palveluntuottajarekisteri 

avautuu ehtojensa 
mukaisesti esimerkiksi 

kerran vuodessa.

Uudet palveluntuottajat 
voivat jättää tarjouksia.

Aiemmin hyväksytyt 
saavat muuttaa hintaa ja 

laatua.

2. sopimusvuosi 3. sopimusvuosi

Perustamisvaihe Sopimuskausi

1) Kunta perustaa 
palveluntuottajarekisterin 
hankintailmoituksella ja 

tarjouspyynnöllä.

2) Palveluntuottajat 
jättävät tarjouksensa.

Kunta hyväksyy 
palveluntuottajat rekisteriin 

hankintapäätöksellä.

3) Sopimus tehdään ja 
palvelu voi alkaa.

Tilaaja tekee uuden 
tarjousvertailun uusien 

ja vanhojen 
palveluntuottajien 

kesken.

Uudet palveluntuottajat 
hyväksytään mukaan 

uudella 
hankintapäätöksellä

Palveluntuottajien 
kannattaa antaa kuvata 

erityisosaamisia ja 
painopisteitä.

Aina kun rekisteri 
avataan, palveluntuottajat 

voivat päivittää 
erityisosaamisiaan.

Tämä auttaa löytämään 
jokaisella asiakkaalle 

sopivan palvelun.

Uusia 
tarjouksia

Uusia 
tarjouksia



Käyttökohteet
─ Sote- palvelut, joissa pysyvyys ja jatkuvuus ja asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen ovat tärkeitä
─ Palvelut, jossa toivotaan uusia ja uudenlaisia palveluntuottajia alalle 
─ Tilanteet, joissa hinta- ja laatukilpailua halutaan kannustaa toimimaan paremmin

Toteutus
─ Kokonaan sähköinen hankintamenettely
─ Perustetaan kaksivaiheisella rajoitetulla hankintamenettelyllä

Uusien palveluntuottajien pääsy  mukaan
─ Menettely avataan ehtojen mukaan, esimerkiksi  kerran vuodessa
─ Tällöin uudet palveluntuottajat voivat hakea mukaan
─ Samalla jo aiemmin hyväksytyt palveluntuottajat voivat päivittää tarjouksensa hintaa ja laatua
─ Aiemmin hyväksytyt voivat hakea uusiin osiin

Joustot
─ Uudet palveluntuottajat pääsevät mukaan 
─ Hinta ja laatukilpailu toteutuu koko menettelyn ajan  
─ Palveluun voidaan lisätä uusia osia ja tehdä sisällöllisiä muutoksia, jotka on huomioitu ehdoissa 
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2. Joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri

Hankintaa 
ylläpidetään 
sähköisessä 

järjestelmässä

Sopimus 
tehdään koko 

palvelun-
tuottaja-
rekisterin 

voimassaolo-
ajaksi.



Perustamisen ensimmäinen vaihe: Osallistumispyyntö
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Joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri perustetaan rajoitetulla menettelyllä. 
Se avautuu määräajoin uusille tarjouksille ja tarjousten päivityksille.

Palveluntuottajarekisteri voi jakaantua erilaisiin 
palvelujen luokkiin. Luokkia voidaan myöhemmin 

lisätä. Mahdollisuus pitää huomioida 
perustamisvaiheessa.

Palveluntuottajat jättävät hakemukset luokkiin. 
Hankintayksikkö käsittelee ne ja hyväksyy 

palveluntuottajat luokkiin.

Asumis-
palvelut 
kotiin

Asumis-
palvelut 
asumis-

ryhmässä

Asumis-
palvelut 
asumis-

yksikössä

Ammatillinen 
tukihenkilö-

palvelu

Joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri



Perustamisen toinen vaihe: Tarjouspyyntö
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Asumis-
palvelut 
kotiin

Asumis-
palvelut 
asumis-

ryhmässä

Hankintajärjestelmään valituille soveltuville 
palveluntuottajille lähetetään tarjouspyyntö. 

Palveluntuottajat jättävät tarjouksensa vastaamalla 
tarjouspyyntöön. 

Asumis-
palvelut 
asumis-

yksikössä

Ammatillinen 
tukihenkilö-

palvelu

Palveluntuottajat voivat kuvata tarjouksessa erityisosaamisia ja 
painopisteitä, jotka auttavat asiakkaan palvelun valinnassa.

Sopimus tehdään palveluntuottajarekisterin koko voimassaoloajaksi.

Joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri
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1. sopimusvuosi

Sopimuskaudella 
palveluntuottajarekisteri 

avautuu ehtojensa 
mukaisesti esimerkiksi 

kerran vuodessa.

Uudet palveluntuottajat 
voivat tehdä 

osallistumishakemuksia 
järjestelmän luokkiin.

Tilaaja käsittelee ne, ja
hyväksyy palveluntuottajat 

toimittajarekisteriin.

2. sopimusvuosi 3. sopimusvuosi

Sopimuskausi

Tilaaja lähettää uusille ja 
vanhoille

palveluntuottajille 
tarjouspyynnön. 

Palveluntuottajat jättävät 
tarjouksensa.

Vanhat voivat päivittää 
hintaa, laatua ja kuvata 
uusia erityisosaamisia.

Uusien palveluntuottajien 
kanssa tehdään sopimus 
palveluntuottajarekisterin

koko loppuajaksi.

Vanhojen kanssa tehdään 
sopimuksen täydennys 
siltä osin kuin ne ovat 

muuttaneet laatua, hintaa 
tai kuvanneet lisää 
erityisosaamisia.

Joustava sähköinen palveluntuottajarekisteri

Palveluntuottajarekisterin avautuminen

Tilaaja käsittelee 
tarjoukset ja tekee uuden 
tarjousvertailun uusien ja 

vanhojen 
palveluntuottajien kesken.

Uudet palveluntuottajat ja 
vanhojen tarjousten 

päivitykset hyväksytään 
hankintapäätöksellä.

Uusia osallistumis-
hakemuksia ja 

tarjouksia.

Uusia osallistumis-
hakemuksia ja 

tarjouksia.



Käyttökohteet
─ Palveluissa, joissa mahdollisuus tehdä palveluun sisältöön muutoksia on tärkeä
─ Palvelut, joissa pysyvyys ja jatkuvuus ja asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen ovat tärkeitä
─ Palvelut, jossa toivotaan uusia ja uudenlaisia palveluntuottajia alalle 
─ Tilanteet, joissa hinta- ja laatukilpailua halutaan kannustaa toimimaan paremmin

Toteutus
─ Kokonaan sähköinen hankintamenettely
─ Perustetaan kaksivaiheisella rajoitetulla menettelyllä

Uusien palveluntuottajien pääsy mukaan
─ Hankintajärjestelmän on koko ajan auki uusille palveluntuottajille
─ Uudet palveluntuottajat pääsevät sopimuskumppaniksi jättämällä tarjouspyynnön hankintajärjestelmän 

sisällä toteutettavissa tarjouskilpailuissa

Joustot
─ Tilaaja voi tehdä muutoksia palvelun ehtoihin, hinta- ja laatuperusteisiin ja valintaperusteisiin 

kuvaamallaan tavalla
─ Uudet palveluntuottajat pääsevät mukaan  joustavasti
─ Hinta- ja laatukilpailu toteutuu koko menettelyn ajan  

www.lehtijakumppanit.fi 12

Kolme mallia joustavaan sote-hankintamenettelyyn

3. Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) sotepalvelussa

DPS tarjoaa 
maksimaalisen 

jouston

Myös palvelun
sisältöön 

voidaan tehdä 
muutoksia



Dynaamisen hankintajärjestelmän rakenne
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Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) sote-palvelussa

Dynaaminen hankintajärjestelmä on jatkuvasti avoin soveltuville palveluntuottajille

Hankintajärjestelmä voi jakaantua erilaisiin 
palvelujen luokkiin. Luokkia voidaan myöhemmin 

lisätä. Mahdollisuus pitää huomioida 
perustamisvaiheessa.

Palveluntuottajat jättävät hakemukset luokkiin. 
Hankintayksikkö käsittelee ne ja hyväksyy 

palveluntuottajat luokkiin.

Puheterapia-
palvelut

Hankintajärjestelmän luokissa toteutetaan 
minikilpailutuksia tarpeen mukaan.

Fysioterapia-
palvelut

Toiminta-
terapia-
palvelut Psyko-

terapia-
palvelut

Hankintasopimus 
tehdään 

minikilpailutuksen 
perusteella.



Perustamisvaihe ja hankintavaihe
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Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) sote-palveluissa

Palvelun-
tuottajat 

hyväksytään 
järjestelmän  

luokkiin

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Puheterapia
Sopimuskausi 2 vuotta

Täydentävä kilpailutus
Lisää puheterapeutteja

Toimintaterapia
Sopimuskausi 1 

vuosi

Puheterapia
Sopimuskausi 3 vuotta

Tilaaja voi määritellä sopimuskauden 
pituuden jokaisessa hankintajärjestelmän 

sisäisessä kilpailutuksessa erikseen.

Tarvittaessa palveluja voidaan kilpailuttaa 
lisää, jos ne eivät riitä tai vastaa tarvetta.

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Perustamisvaihe Hankintavaihe, järjestelmän sisäiset kilpailutukset

Toimintaterapia
Sopimuskausi 1 

vuosi

Hankinta-
yksikkö 

julkaisee 
osallistumis-

pyynnön.
Ehdokkaat 

jättävät 
osallistumis-
hakemukset 



Perustamisvaihe ja hankintavaihe
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Dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS) sote-palveluissa

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Puheterapia
Sopimuskausi 2 vuotta

Puheterapia
Sopimuskausi 3 vuotta

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Fysioterapia
Sopimuskausi 1 vuosi

Hankintavaihe, järjestelmän sisäiset kilpailutukset

Nivelvaiheissa tilaaja voi  
muuttaa palvelun ehtoja ja 

päivittää hinta- ja 
laatuvaatimuksia.

Uusia 
tarjouksia

Uusia 
tarjouksia

Uusia 
tarjouksia

Uusia 

palveluntuottajia 

hyväksytään 

mukaan koko 

ajan

Kullekin 
sopimuskaudelle 

tehdään oma 
sopimuksensa.
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Hankintamenettelyjen vertailu



Juridiikkaa pintaa 
syvemmältä
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