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Julkiset hankinnat ovat lisääntyneet viime vuosina sosiaali- ja terveysalalla. Julkisia hankintoja oh-
jataan hankintalainsäädännöllä, jonka tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edis-
tää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Onnistuneen julkisen hankin-
nan avaintekijänä on hankintaosaaminen sekä oikeanlainen substanssiasiantuntijuus. 
 
Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa. Tut-
kimuksellisen kehittämistyön tutkimusosan tarkoituksena oli selvittää haastattelujen avulla Länsi-
Pohjan keskussairaalan röntgenlaitehankintaprosesseihin osallistuvien eri ammattiryhmien asian-
tuntijoiden kokemuksia asiantuntijuudestaan röntgenlaitteiden hankintaprosessissa sekä selvittää, 
miten röntgenlaitehankintaprosessista saadaan onnistunut koko radiologian osaston näkökul-
masta. Laadullinen aineisto kerättiin teemahaastattelulla käyttäen sekä yksilö- että ryhmähaastat-
teluja. Aineisto koostui 12 röntgenlaitehankintoihin osallistuvan asiantuntijan haastattelusta, mikä 
analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Kehittämistyön tuotoksena luotiin kirjallinen ohje 
julkisen hankinnan mukaan toteutuvasta röntgenlaitehankintaprosessista ja työnjaosta hankinta-
prosessissa. Arviointivaiheessa röntgenlaitehankintoihin osallistuvat asiantuntijat arvioivat ohjeen 
Webropol-kyselyn avulla ja ohjeeseen tehtiin tarvittavat muutokset. 
 
Röntgenlaitehankintaprosessin onnistumiseen vaikuttavat tekijät haastatteluiden perusteella ovat 
sitoutunut moniammatillinen hankintaryhmä, kouluttautumiset ja kokemus hankintaprosessiin osal-
listumisesta sekä prosessin aikataulutus ja huolellisesti laaditut asiakirjat. Moniammatillinen asian-
tuntijoista koostuvan hankintaryhmän merkitys on tuoda hankintaan erilaisia näkökulmia eri am-
mattiryhmien edustajilta, sillä vain röntgenlaitteen käyttäjät voivat tietää, mitä laitteelta oikeasti vaa-
ditaan. Hankintaan osallistuvilla asiantuntijoilla on oltava tarpeeksi kokemusta työstään, jotta asi-
antuntijuutta laitetta kohtaan on tarpeeksi. Asiantuntijat kaipasivat helposti löydettäviä ja ajan ta-
salla olevia ohjeita julkisesta röntgenlaitehankintaprosessista, jotta hankintaan osallistuvat asian-
tuntijat voisivat hankintaprosessin selventämisen sijaan keskittyä omaan asiantuntijuuteensa han-
kintaprosessissa.  
 
Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli madaltaa asiantuntijoiden hankintaprosessiin osal-
listumisen kynnystä helposti löydettävän selkeän ohjeen ja luodun työnjaon myötä. Asiantuntijoiden 
kiinnostus hankintoja kohtaan lisää hankintojen onnistumista ja verorahojen käyttö tehostuu. Tule-
vaisuudessa olisi hyödyllistä tutkia hankintaprosessin jälkeisen röntgenlaitteen käyttökoulutuksen 
toteutumista. 
 

Asiasanat: asiantuntijuus, julkinen hankinta, hankintaprosessi, röntgenlaitehankinta 
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Numbers of public procurements have increased in recent years, especially in the social and health 
care sector. Public procurement is governed by procurement legislation. The key factors of 
successful public procurement are knowledge of public procurements and enough substantive 
experts taking part in the process. 
 
This development work was carried out as a development study in co-operation with Mehiläinen 
Länsi-Pohja Oy. The aim of the research part was to find out the importance of experts participating 
in the imaging system’s procurement processes at Länsi-Pohja Central Hospital and to find out how 
to execute successful imaging system procurement. The qualitative data was collected by themed 
interviews using both individual and group interviews. The data consisted of 12 interviews experts 
who have took part in imaging system procurement. The data was analyzed by material-based 
content analysis. As an output of the development work instructions for public procurement process 
and task assignment were created. Later experts participating the imaging system procurement 
process evaluated the instructions by Webropol-survey. 
 
Based on interviews the most important facts influencing the success of the imaging system 
procurement process are a multidisciplinary procurement team, training and experiences for the 
procurement process, as well as scheduling and carefully written documents. The role of a 
multidisciplinary specialist team is to bring different perspectives from different professional groups, 
because only users of imaging system can know what the device really requires. Experts involved 
in the procurement must have enough experience in their work to ensure that there is enough 
knowledge about the device. Experts have found that it is very important to have easy-to-find and 
up-to-date instructions for imaging system procurement process, so they can concentrate on their 
own expertise in the procurement process instead of clarifying the procurement process. 
 
The objective of the research development work was to lower the threshold for participation in the 
procurement process by producing a clear and easy-finding instructions. Increasing interest of the 
experts in purchasing processes, subsequently increases the rate of success of procurement and 
the use of public purse more efficiently. As a further study one could conduct a survey the 
implementation of the X-ray equipment training after the procurement process. 
 
 

Keywords: expertise, public procurement, procurement process, radiographic imaging system 
procurement 
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1 JOHDANTO 

Julkisten hankintojen määrä on lisääntynyt viime vuosina sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Suo-

messa julkisia hankintoja tehdään vuosittain arviolta noin 38 miljardilla eurolla ja ne muodostavatkin 

noin 19 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.  (Kontio, Kronström, Kumlin & Mäki 2017, 28–

29.) Julkisia hankintoja säätelee hankintalaki, ja hankinnat tulee tehdä ammattitaidolla, osaavasti 

ja taloudellisesti järkevästi. Hankinnan kilpailuttaminen vaatii yleensä aikaa useita kuukausia ja 

edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Hankintojen onnistumisen ehtona on, että ne tehdään 

suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden toimintaperiaatteet tuntien ja huo-

mioon ottaen. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 21.2.2018.) Riittävällä valmis-

tautumisella ja tiedonhankinnalla saadaan luotua tarkoituksenmukainen tarjouspyyntö, mikä usein 

takaa onnistuneen lopputuloksen. Hankinnan kohteen tunteminen on merkittävässä asemassa tar-

jouspyyntöjä tehtäessä. (Löppönen 2012, 73.) 

 

Hankinnan onnistumisen avaintekijöihin kuuluu hankintaosaamisen ja substanssiasiantuntijuuden 

oikeanlainen yhdistäminen. Kilpailutuksen toteuttajan, tilaajan ja toimittajan yhteistyö on merkittä-

vässä asemassa erityisesti haastavissa hankinnoissa. (Löppönen 2012, 65.) Toimialarajat ylittävää 

yhteistyötä edellyttävät hankinnat tulee koordinoida hyvin ja hankintaan osallistuvilla tulee olla riit-

tävä asiantuntemus: tuotteen käyttäjien näkökulma, hankintojen kilpailuttamisen osaaminen ja han-

kinnan teknisen sisällön tuntemus (Pekkala & Pohjonen 2015, 337–338). Hankinnan kohdetta mää-

ritellessä tulee huomioida sekä kohteen käyttäjien, että hankintayksikön tarpeet (Kontio ym. 2017, 

93,157). Loppukäyttäjien on tarkoituksenmukaista osallistua hankintaan, jotta saadaan mahdolli-

simman kokonaistaloudellisesti edullinen hankinta tehtyä (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 

2016, viitattu 21.2.2018).  

 

Hukkasen (2013, 71) tutkimuksessa tuli ilmi röntgenhoitajan asiantuntijuuden merkitys hankinta-

prosessissa. Jos hankintoihin osallistutaan ilman, että hahmotetaan hankintaprosessin kokonais-

kuva ja tiedostetaan oma rooli ja tehtävät sen eri vaiheissa, ei röntgenhoitajan tietotaito voi tulla 

parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnetyksi. Hukkasen tutkimuksessa korostuu hankintayksikön 

toimet röntgenhoitajien riittävän perehdyttämisen ja tietomäärän jakamisen osalta. Hankintapro-

sessin kokonaiskuva ja oman roolin ymmärtäminen prosessissa on erittäin tärkeää. Tätä johtopää-

töstä voidaan soveltaa keneen tahansa hankintoihin osallistuvaan asiantuntijaan. (Hukkanen 2013, 
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80.) Myös Löppösen (2012, 65) tutkimuksessa tuloksena oli, että hankintaosaamisen laadun var-

mistamiseksi henkilöstön koulutus on tärkeää.  Hankivaaran (2016, 39) tutkimuksessa tuli ilmi lai-

teasiantuntijan työtehtävänimikkeen tarpeellisuus hoitotyössä. Laiteasiantuntijan osaamisaluee-

seen kuuluisi myös hankintaosaaminen ja hänellä olisi jatkossa suurempi rooli laitteiden hankin-

noissa, käyttöönotossa, päivittäisessä ylläpidossa sekä läheisempi yhteys hankintayksikköön.  

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön ajatus nousi tutkijan omasta mielenkiinnosta ja kokemuk-

sista röntgenlaitehankintoja kohtaan sekä Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n radiologian osaston tar-

peesta. Röntgenlaitehankinta on monivaiheinen prosessi, joten siihen tarvitaan paljon eri asiantun-

tijoita ja resursseja. Asiantuntijoiden näkemyksiä hankintaprosesseista on tutkittu vähän, ja eri am-

mattiryhmien merkitys hankintaprosessissa asiantuntijana tulisi saada esille. Mehiläinen Länsi-

Pohja Oy:n palvelusopimuksessa on määritelty, että kuvantamislaitteiden hankinnat, huollot, kor-

jaukset, päivitykset ja uusimiset kuuluvat tilaajalle eli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirille (Mehiläinen 

Länsi-Pohja Oy 2018, 28). Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri määritellään julkiseksi hankintayksiköksi 

ja röntgenlaitehankinnat toteutetaan julkisen hankintamenettelyn mukaisesti. Hankintalaki säätelee 

julkisen hankintamenettelyn mukaan tehtyjä hankintoja ja hankinnoissa yhtenä tavoitteena on ve-

rovarojen tehokas ja järkevä käyttäminen. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016.) 

 

Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää teemahaastattelujen avulla röntgenlai-

tehankintaprosesseihin osallistuvien eri ammattiryhmien asiantuntijoiden kokemuksia asiantunti-

juudestaan röntgenlaitteiden hankintaprosessissa sekä selvittää, miten prosessista saadaan on-

nistunut koko radiologian osaston näkökulmasta. Kehittämistyönä laaditussa ohjeessa kuvattiin 

röntgenlaitteen hankintaprosessi Länsi-Pohjan keskussairaalassa sekä määriteltiin eri ammattiryh-

mien asiantuntijoiden tehtävät hankintaprosessissa. Kehittämistyön lopuksi tulevat käyttäjät arvioi-

vat kehittämistyönä tuotetun materiaalin ja arvioinnin pohjalta tehtiin ohjeeseen tarvittavat muutok-

set.  
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2 JULKINEN HANKINTAPROSESSI LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALASSA 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan ostoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset 

sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ul-

kopuolelta vastiketta vastaan (Kontio ym. 2017, 27). Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosit-

tain arviolta noin 38 miljardilla eurolla ja julkiset hankinnat muodostavat noin 19 prosenttia Suomen 

bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen määrä on lisääntynyt viime vuosina muun muassa 

sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. (Kontio ym. 2017, 28–29.) Julkisia hankintoja säätelee hankinta-

laki, joka pohjautuu EU:n säädöksiin ja velvoittaa julkisen sektorin toimijoita menettelemään mää-

rätyn kaavan mukaan hankkiessaan tavaraa, palveluita tai rakennusurakoita. Hankintalaissa on 

määritelty muun muassa kilpailutuksen eri vaiheiden menettelytavat, tarjouspyyntöasiakirjojen laa-

dintakriteerit, hankintojen ilmoitusvelvollisuudet ja sopimusten laadintaan liittyvät asiat.  (Jokinen 

2012, 40.) Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laa-

dukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yh-

teisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten han-

kintojen tarjouskilpailuissa. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 21.2.2018; Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2018, viitattu 20.2.2018.)  

 

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan asuk-

kaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on 

kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirin tehtävät on määritelty eri-

koissairaanhoitolain 10 §:ssä. (Lukkarinen 2007, 20.) Meri-Lapin alueella sairaanhoidollisia palve-

luja tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, mutta palvelusopimuksessa on määritelty, että esimerkiksi 

kuvantamislaitteiden hankinnat kuuluvat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vastuulle 

(Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 2018, 28). Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä lukeutuu han-

kintalaissa tarkoitettuihin hankintayksiköihin, joten heidän hankinnat lukeutuvat julkisiin hankintoi-

hin (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 5 §). 

 

Tässä kehittämistyössä keskitytään sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hankittaviin tavarahankintoihin 

eli julkisista hankinnoista ulkopuolelle rajataan palveluhankinnat, urakat (esimerkiksi rakennusura-

kat) ja suunnittelukilpailut. Hankintaprosessiin osallistuu moniammatillinen ryhmä asiantuntijoita, 

kuten hoitajia, lääkäreitä, osastonhoitaja, hankintasihteeri, sairaalatekniikan asiantuntija ja fyy-

sikko.  
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2.1 Tehokkaasti ja taloudellisesti toteutetut sairaanhoitopiirin julkiset hankinnat  

Hankintojen taloudellinen pitkän tähtäimen suunnittelu on välttämätöntä. Budjetit tulee laatia en-

nakkoon ja niistä tulee ilmetä vähintään hankintayksikön merkittävimmät hankinnat ja investoinnit. 

Varojen tehokasta käyttöä voidaan edistää laatimalla hankintayksikölle tulevien vuosien hankinta-

suunnitelma, jolloin hankintayksikkö pystyy selkeämmin hahmottamaan tulevien vuosien hankinta-

tarpeet ja toteuttamaan hankintoja entistä suunnitellummin. (Kontio ym. 2017, 36–37.) Hankinta-

toimi on nykyaikaisen ajattelutavan mukaan määritelty yhdeksi yrityksen strategiseksi toiminnoksi. 

Viimeisten vuosikymmenten aikana hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen ovat muuttuneet huo-

mattavasti. Globalisaation myötä teollisuuden kilpailu on kasvanut, tuotteiden elinkaaret lyhenty-

neet ja teknologian kehitys on mahdollistanut uusia toimintatapoja. (Huuhka 2017, 16–17.) Avoi-

mella kilpailutuksella pyritään julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön, mikä johtaa verotuksen ko-

rotuspaineiden alenemiseen ja osaltaan julkisen talouden kestävyyteen. Kilpailutus luo markkinoilla 

toimiville tarjoajille kannustimia kehittää toimintaa ja uusia innovaatioita. (Siikavirta 2015, 40.) 

2.1.1 Hankintalainsäädäntö ja julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa 1.1.1994 lähtien, kun ensimmäinen 

hankintalaki (1505/1992) tuli voimaan. Aikaisemmin valtion ja kuntien hankinnat tehtiin erityisesti 

kotimaisilta ja paikallisilta toimittajilta. (Siikavirta 2015, 5.) Viimeisin uudistettu hankintalaki on tullut 

voimaan 1.1.2017 (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 173 §). Uu-

distuksessa tulleita muutoksia ovat muun muassa kansallisen kynnysarvon nouseminen 30 000 

eurosta 60 000 euroon, yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan hyväksyminen tarjoajan vaa-

timusten täyttämisen osoittamiseksi ja hankinta-asiakirjojen sähköinen toimittaminen. (Alanen 

2015, viitattu 29.5.2018.) 

 

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivis-

ten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset 

mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpai-

luissa. Hankintalakia sovelletaan EU-hankintoihin sekä kansallisiin hankintoihin, joita ovat muun 

muassa EU-kynnysarvot alittavat hankinnat. (Kontio ym. 2017, 27–28.) EU-hankinnaksi katsotaan 

221 000 euron ylittävät hankinnat ja kansallisiksi hankinnoiksi tämän alittavat, mutta yli 60 000 

euron hankinnat (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, viitattu 21.3.2018). Hankintalakia ei sovelleta 
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kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin, mutta lain periaatteita – avoimuutta, tasapuolisuutta, 

syrjimättömyyttä ja suhteellisuusperiaatetta – on silloinkin noudatettava (Kontio ym. 2017, 27–28).  

 

Valtiovarainministeriön ylläpitämissä julkisten hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JYSE) on 

huomioitu hankintalain sopimuksille asettamat vaatimukset siinä määrin kuin se yleisissä ehdoissa 

on mahdollista. Sopimusehdot on laadittu erikseen tavaroille ja palveluille. Näiden ehtojen käyttä-

minen julkisissa hankinnoissa on vapaaehtoista. Ehdot ovat enemmänkin yleinen malli ehdoista, 

joita sopimuksissa voi olla hyvä käyttää ja ne harvoin soveltuvat käytettäväksi sellaisenaan. Han-

kintayksiköiden tulisikin hankintasopimusten ehtoja valmistellessaan miettiä, mitkä ehdot ovat sel-

laisia, joista kyseisessä hankinnassa olisi syytä sopia toisin. (Kuntaliitto 2017, viitattu 3.4.2018.) 

2.1.2 Hankintaprosessiin osallistuvien asiantuntijoiden merkitys hankinnan onnistumi-

sen kannalta terveydenhuoltoalalla ja radiologiassa 

Ohjaamisen, kehittämisen ja suunnittelun kannalta erityisiä haasteita asettavat sekä valtion- että 

kuntahallinnossa hankintatoimen hajanaisuus sekä yhteistyön ja osaavan henkilöstön vähäisyys. 

Usein organisaatioissa on paljon sivutoimisia hankkijoita, joiden hankintaosaaminen on yksittäis-

ten, aiempien kilpailutusten varassa. Hankintatoimeen suhtaudutaan edelleen usein työnä, jota voi-

daan hoitaa ilman erityistä koulutusta oman toimen ohella. Kyseessä on kuitenkin erittäin vaativa 

ja tärkeä tehtäväalue, joka tulisi organisoida kaikissa hankintayksiköissä niin, että hankintoja to-

teuttava henkilöstö on osaavaa ja koko organisaatio ymmärtää hankintatoimen kokonaismerkityk-

sen. Hankintatoimen määrätietoinen johtaminen, ohjaaminen, kehittäminen ja suunnittelu johtavat 

melko nopeasti säästöihin prosessikustannuksissa, mutta pitkällä aikavälillä tehokas johtaminen 

tuo hyötyjä myös hankintojen hintojen laskuna ja laadun paranemisena. (Kontio ym. 2017, 38–39.) 

Toimialarajat ylittävää yhteistyötä edellyttävät hankinnat on syytä koordinoida ja hankintaan osal-

listuvilla tulee olla riittävä asiantuntemus: tuotteen käyttäjien näkökulma, hankintojen kilpailuttami-

sen osaaminen ja hankinnan teknisen sisällön tuntemus (Pekkala & Pohjonen 2015, 337–338). 

Hankintaprosessissa tulisikin hankintatoimen asiantuntijan lisäksi olla mukana myös hankinnan 

kohteen substanssiasiantuntijat sekä talouden, juridiikan ja käyttäjän edustajat. (Kontio ym. 2017, 

93,157) 
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Terveydenhuollon laitteita koskevan lain mukaan terveydenhuollon laitteen tulee täyttää sitä kos-

kevat olennaiset vaatimukset. Terveydenhuollon laite täyttää olennaiset vaatimukset, kun se on 

suunniteltu, valmistettu ja varustettu sitä koskevien kansallisten standardien mukaisesti. Laitteen 

tulee olla käyttötarkoitukseensa sopiva ja sen tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä 

saavuttaa sille suunniteltu toimivuus ja suorituskyky. Laitteen asianmukainen käyttö ei saa tarpeet-

tomasti vaarantaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä tai turvallisuutta. (Laki terveyden-

huollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010) Euroopan talousalueelle sijoittautunut valmistaja tai val-

tuutettu edustaja voi saattaa terveydenhuollon laitteen markkinoille, kun laite täyttää tämän tervey-

denhuollon laitteita koskevan lain mukaiset vaatimukset. Markkinoille saatetun terveydenhuollon 

laitteen saa ottaa käyttöön, kun se asianmukaisesti toimitettuna, asennettuna, huollettuna ja käyt-

tötarkoituksensa mukaan käytettynä täyttää lain mukaiset vaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja 

osoittaa, että terveydenhuollon laite täyttää sitä koskevat olennaiset vaatimukset. Kun laite saate-

taan markkinoille, se on varustettava CE-merkinnällä. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvik-

keista 629/2010) 

 

Röntgenlaitteiden tekniikan kehitys on 1990-luvulta lähtien ollut valtavaa ja huomio on kiinnittynyt 

myös uuden tekniikan kustannuksiin. Uusi tekniikka on nähty kalliina, mutta ajan kuluessa tuo sääs-

töjä tehokkuutensa ja nopeuden ansiosta. (Niemi 2006, 57.) Laitteiden vaihtuvuus on nopeaa var-

sinkin röntgenosastoilla, joissa on useita eri kuvantamismenetelmiä (Niemi 2006, 81). Parhaan 

mahdollisen tutkimustuloksen kannalta laitteissa on erilaisia jälkikäsittelyohjelmia datan käsittelyn 

helpottamiseksi. Erityisesti nämä jälkikäsittelyohjelmat ovat kehittyneet viime vuosina. (Barlow 

2014, 8.) 

 

Säteilylaitteiden, radioaktiivisten aineiden ja säteilytoiminnan turvallisuuteen liittyvien terveyden-

huollon laitteiden ja tarvikkeiden käytön valvontaan sovelletaan säteilylakia (592/1991) (Laki ter-

veydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Röntgenlaitteen, siihen liittyvien lisälaitteiden, 

kuten monitorien, ja käyttötilan on oltava tarkoitettuun käyttöönsä soveltuvia turvallisia. Laitteen 

sekä laitteeseen tai sen käyttöön liittyvien varusteiden ja turvalaitteiden on oltava ehjiä ja toimittava 

tarkoitetulla tavalla. Laitteissa on voitava käyttää tarvittavia apuvälineitä potilaan pitämiseksi liikku-

mattomana sekä potilasta auttavien henkilöiden säteilysuojelun varmistamiseksi. Jos laitteella tut-

kitaan myös lapsia, sen on sovelluttava toiminnaltaan ja suoritusarvoiltaan myös lasten tutkimuk-

siin. Säteilyturvakeskus on laatinut ohjeet röntgenlaitteiden käytönaikaisille hyväksyttävyysvaati-

muksille. Ohjeista käy ilmi sallitut poikkeamat eri suureissa, esimerkiksi sähkömäärässä ja rönt-

genputkeen jännitteessä. (Säteilyturvakeskus 2014, viitattu 3.4.2018.)  Potilaiden kuvantamisessa 
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tulee noudattaa ALARA-periaatetta eli potilaan säteilyannos tulee olla niin pieni kuin kohtuudella 

on saavutettavissa. Röntgenlaitteiden kehittyessä säteilyannoksia on saatu alemmaksi uuden tek-

nologian myötä. Röntgenlaitteilla työskentelevät asiantuntijat tietävät laitteiden mahdollisuuksista 

säteilyannosten pienentämiseksi ja voivat antaa näkemyksiään myös laitehankinnoissa. (Roberts 

2017, 509.) Digitaalisessa röntgenkuvantamisessa kuvat siirtyvät nopeasti kuva-arkistoon eli 

pacsiin, josta ne ovat heti nähtävillä koko sairaalassa. Digitaalinen kuva-arkisto on nopeuttanut 

kuvien tulkintaa ja arkistointia, mutta lisännyt tarvetta uusien ohjelmistojen käytön asiantuntemuk-

selle. (Blake 2017, 86.) 

2.1.3 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hankintayksikkönä 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä lukeutuu hankintalaissa tarkoitettuihin hankintayksi-

köihin, joten heidän hankinnat lukeutuvat julkisiin hankintoihin (Laki julkisista hankinnoista ja käyt-

töoikeussopimuksista 1397/2016 5 §). Sairaanhoitopiirin hankintojen kilpailuttamisesta vastaa han-

kintapalvelut. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinnoissa sovelletaan julkisten 

hankintojen yleisiä valtiovarainministeriön ylläpitämiä sopimusehtoja JYSE 2014 tavarat ja JYSE 

2014 palvelut. (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, viitattu 22.2.2018.) Vuosittain 

laadittavassa talousarviossa on budjetoitu määrärahat hankinnoille. Hankintayksikkö on laatinut 

ohjeet julkisista hankinnoista, mutta edelleen henkilökunnalle tarvitaan lisää koulutusta ja ohjeis-

tusta, jotta hankintoihin osallistuvat asiantuntijat – joilla tässä työssä tarkoitetaan esimerkiksi tava-

ran tai laitteen käyttäjiä – ymmärtäisivät hankintaprosessin vaiheet ja hyvien hankinta-asiakirjojen 

tärkeyden. (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, viitattu 22.2.2018; Väisänen, säh-

köpostiviesti 14.2.2018.) 

  

Käytössä on sähköinen kilpailutusjärjestelmä, josta löytyvät kaikki hankinta-asiakirjat. Kaikki Länsi-

Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalveluiden toimesta kilpailutettavat hankinnat jul-

kaistaan sairaanhoitopiirin internetsivuilla sekä hankinnoista ilmoitetaan HILMA-ilmoituspalvelussa 

osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2018, viitattu 

22.2.2018.) HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, 

jossa hankintayksiköt ilmoittavat kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävistä julkisista hankinnois-

taan. Myös kansalliset kynnysarvot alittavista hankinnoista voidaan ilmoittaa HILMA:ssa vaikka 

hankintalaki ei sitä vaadikaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, viitattu 4.4.2018.)  
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2.2 Julkinen hankintamenettely avoimena menettelynä 

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita val-

tio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt 

hankintayksiköt tekevät. Julkiset hankinnat tulee tehdä kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankin-

tadirektiivejä noudattaen. (Kontio ym. 2017, 36–37.) Menettelyltään yksinkertaisin ja käytetyin han-

kintamenettely on avoin menettely, johon kaikki tarjoajat voivat osallistua. Avoimessa hankintame-

nettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön, joi-

den perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tällöin tarjoajien määrää ei 

voida ennakolta rajata. Avoimessa menettelyssä ei voi käydä varsinaisia neuvotteluja tarjouskilpai-

lun aikana. (Kontio ym. 2017, 106–107; Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

1397/2016 32 §.) 

 

Hankintalaissa säädellään kilpailuttamismenettelyistä ja toimintavelvoitteista, joita hankintayksiköi-

den on hankinnoissaan noudatettava. Toimintavelvoitteiden taustalla ovat Euroopan unionin toi-

minnasta tehdyn sopimuksen mukaiset syrjimättömyyden-, yhdenvertaisuuden-, avoimuuden- ja 

suhteellisuuden periaatteet. Näitä periaatteita tulee noudattaa kaikissa hankintamenettelyn vai-

heissa ja ne on todettu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankin-

tamenettelyyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoi-

mesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 

2016, viitattu 21.2.2018.) Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, 

että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmalli-

sesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen sekä ympäristö- ja sosiaaliset näkökoh-

dat huomioon ottaen. Hankintayksiköillä on hankinnoistaan ilmoitusvelvollisuus, jonka tarkoituk-

sena on taata aidon kilpailun toteutuminen julkisissa hankinnoissa.  Hankinnoista tulee ilmoittaa 

riittävän laajasti, jotta yritykset saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjous-

kilpailuista. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 21.2.2018; Jokinen 2012, 46; 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, viitattu 20.2.2018.) 

 

Kilpailu antaa mahdollisuuden tehdä mahdollisimman taloudellinen hankinta. Tarjouskilpailussa 

määritellään, valitaanko hinnaltaan halvin vai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Jos valinta-

perusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, otetaan tarjousten vertailussa huomioon 
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ennalta ilmoitetut vertailuperusteet. Hankintapäätökset tulee tehdä ennalta ilmoitettujen valintape-

rusteiden mukaisesti, jotta tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate on voimassa. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2018, viitattu 20.2.2018.)  

 

Julkiset hankinnat jaetaan hankinnan arvon perusteella kolmeen ryhmään. Hankinnan arvo mää-

rää, miten tarjouskilpailu järjestetään. Hankintojen rajapinnat on määritelty EU-hankintoihin, kan-

sallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin. Hankintojen arvot lasketaan arvonlisäverottomista hin-

noista. (Kontio ym. 2017, 69.) 

 

EU-hankinnat: 

EU-kynnysarvot tarkistetaan kahden vuoden välein. Viimeisimmän tarkistuksen (1.1.2018) mukaan 

EU-hankinnaksi katsotaan 221 000 euron ylittävät hankinnat (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, vii-

tattu 21.3.2018). Hankinnoissa menettelysäännökset perustuvat EU-direktiiveihin ja kansalliseen 

lainsäädäntöön. Hankinnasta ilmoitetaan EU:n laajuistesti. Hankinnassa on noudatettava hankin-

tamenettelyjen määräaikoja, jotka on ilmoitettu laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-

muksista 1397/2016 56 §:ssä. (Jokinen 2012, 44–46; Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-

sopimuksista 1397/2016 26 §.) 

 

Kansalliset hankinnat: 

Tavarahankinnoissa kansallisen kynnysarvon ylittäviksi hankinnoiksi katsotaan pääosin yli 60 000 

euron hankinnat. Kansallisissa hankinnoissa menettelysäännökset perustuvat kansalliseen lain-

säädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Hankinnasta ilmoitetaan kansallisesti.  Kansallisissa hankin-

noissa ei ole erityisiä määräaikoja, mutta tarjoajille on annettava kohtuullinen aika tarjousten teke-

miseen. (Jokinen 2012, 44–46; Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 

25 §.) 

 

Pienhankinnat:  

Pienhankinnat eli kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamis-

alaan, mutta myös pienhankintoja koskevat EU-oikeuden periaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta 

kohtelusta. Pienhankinnoista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Sovellettavat menettelyohjeet perustuvat 

EU-perustamissopimuksen yleisiin periaatteisiin ja hankintayksikkökohtaisiin hankintaohjeisiin 

sekä menettelysäännöksiin. Useilla hankintayksiköillä onkin omia sisäisiä, hyvin tarkkojakin menet-

telytapaohjeita pienhankintojen kilpailuttamiseen. (Jokinen 2012, 44–46, Kontio ym. 2017, 71.)  
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2.2.1 Hankintaprosessi ja siihen tarvittavat resurssit 

Julkiset hankinnat tulee tehdä ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi. Jotta hankin-

noissa onnistutaan, ne tulee tehdä suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti, markkinat ja niiden 

toimintaperiaatteet tuntien ja huomioon ottaen. Hyvä hankinta edellyttää hankintayksikön hankin-

nan kohteen tuntemusta. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 21.2.2018.) 

 

Hankintoihin on luotu sääntöjä, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankinnan asiakir-

jojen laatimista, hankinnasta ilmoittamista ja hankintasopimuksen allekirjoittamista. Hankinnan 

kohdetta määritellessään hankintayksikkö huomioi kohteen käyttäjien ja hankintayksikön tarpeet. 

Suunnittelutyössä tulisi hankintatoimen asiantuntijan lisäksi olla mukana myös hankinnan kohteen 

substanssiasiantuntija sekä talouden, juridiikan ja käyttäjän edustajat. Hankintaprosessin vaihei-

den määrään ja kestoon vaikuttavat hankinnan arvo, monimutkaisuus, valittu menettely ja hankin-

tayksikön valmiudet reagoida prosessin kestäessä tapahtuviin muutoksiin. (Kontio ym. 2017, 

93,157)  

 

Hankintaprosessi voidaan jakaa alla olevan listan mukaisiin vaiheisiin. 

1. Hankintastrategia ja hankintaohjeet 

2. Hankintatarpeen kartoittaminen ja hankinnan suunnitteleminen 

3. Hankintamenettelyn valinta  

4. Tarjouspyynnön laatiminen 

5. Hankintailmoituksen julkaiseminen 

6. Tarjouspyyntöasiakirjojen lähettäminen 

7. Tarjousten laatiminen 

8. Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 

9. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 

10. Tarjousten vertaileminen 

11. Hankintapäätöksen tekeminen 

12. Tarjoajien informoiminen 

13. Hankintasopimuksen tekeminen 

14. Jälki-ilmoituksen julkaiseminen 

15. Sopimuksen täytäntöönpano  

(Pekkala & Pohjonen 2015, 24-26) 
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Hankintatarpeen kartoittaminen ja hankinnan suunnitteleminen 

Hankinnan suunnitteluun ja tekemiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Hankinnan kil-

pailuttaminen vaatii yleensä aikaa useita kuukausia ja edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Lop-

pukäyttäjien on tarkoituksenmukaista osallistua hankintaan, jotta saadaan mahdollisimman koko-

naistaloudellisesti edullinen hankinta tehtyä. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 

21.2.2018.) Yksittäisen hankinnan osalta suunnitelmallisuuden toteuttaminen alkaa selvittämällä, 

onko hankinta hankintasuunnitelmassa. Rahoitukseen liittyvän tarkastuksen jälkeen hankintayk-

sikkö alkaa kartoittamaan hankintaan liittyviä prosessuaalisia toimenpiteitä sekä laatii hankinnalle 

oman yksiköllisen tarkan aikataulun ja suunnitelman hyvissä ajoin. Jokaista hankintaa koskien on 

järkevää tehdä selkeä tavoiteaikataulu. (Kontio ym. 2017, 89–104.) Suunnitteluun vaikuttavat han-

kinnan merkittävyys ja arvo sekä resurssit ja aikataulu. Suunnitteluvaiheen huolimaton hoitaminen 

johtaa pääsääntöisesti epäonnistumiseen hankintaprosessissa. (Kontio ym. 2017, 93–94.)  

 

Hankintayksikkö voi ennen tarjouskilpailun aloittamista kartoittaa toimittajaehdokkaita ja selvittää 

markkinatilannetta tekemällä markkinakartoituksen. Tietoja voidaan hankkia esimerkiksi kerää-

mällä esitteitä, tekemällä tutustumiskäyntejä, käymällä infotilaisuuksissa messuilla ja kutsumalla 

toimittajia esittelemään tuotteitaan. Hankintayksikkö voi markkinakartoituksella pyytää myös alus-

tavia arvioita kustannuksista. Markkinakartoituksen avulla hankitun tiedon avulla pystytään valitse-

maan oikean hankintamenettelyn ja arvioimaan, millaisena kokonaisuutena hankinta kannattaa kil-

pailuttaa. Ehdokkaan, tarjoajan tai tarjoajaan liittyvän yrityksen osallistuessa hankinnan valmiste-

luun, hankintayksikön on varmistettava, että tämä ei vääristä kilpailua. Vakiintuneen oikeuskäytän-

nön mukaan ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun voi johtaa tarjoajien 

tasapuolisen syrjimättömän kohtelun periaatteiden vaarantumiseen. Hankintayksikön on aktiivisesti 

varmistettava, ettei mikään hankinnan valmisteluun osallistunut taho saa sellaista etulyöntiasemaa, 

joka johtaisi hankintamenettelyssä tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailutilanteen vaarantumiseen. 

(Kontio ym. 2017, 92-93; Kuntaliitto & Työ- ja elinkeinoministeriö 2016, viitattu 21.2.2018.) 

 

Hankintamenettelyn valinta 

Tavanomaisissa hankinnoissa voidaan käyttää joko ns. avointa menettelyä tai rajoitettua menette-

lyä. Avoimessa menettelyssä tarjouspyynnön saa kaikki halukkaat tarjoajat ja yleensä se laitetaan-

kin julkisesti kaikkien nähtäväksi. Rajoitetussa menettelyssä valitaan ensin tarjoajat ja vain valituille 

yrityksille lähetetään tarjouspyyntö. (Pekkala & Pohjonen 2015, 24.) Hankintamenettelyn valinnan 

lisäksi on valittava linjaus valintaperusteista. Tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti 

edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, hinnan lisäksi 
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otetaan huomioon ne vertailuperusteet, jotka hankintailmoituksessa on kerrottu. (Jokinen 2012, 

40.) 

 

Tarjouspyynnön laatiminen 

Hankintayksikön tehtävänä on laatia selkeä tarjouspyyntö. Tarjouspyynnössä on kuvattava riittävän 

selvästi hankinnan kohde ja tarkoitus sekä hankinnan aikataulu. Tarjoajien on pystyttävä ymmär-

tämään tarjouspyynnöstä, mitä ostaja tavoittelee. (Jokinen 2012, 30-31.) Kaikkein ratkaisevin tekijä 

tarjouskilpailun onnistumisen kannalta on hankinnan kuvaus. Hankintaprosessiin varatusta ajasta 

huomattava osuus on syytä käyttää hankinnan kohteen täsmälliseen ja selkeään kuvaamiseen. 

Selkeä hankinnan kohteen kuvaus on perusedellytys vertailukelpoisten tarjousten saamiselle. Toi-

saalta on huomioitava, ettei kohteen kuvaus saa perusteettomasti rajoittaa yritysten mahdollisuuk-

sia osallistua tarjouskilpailuun eli johtaa esimerkiksi ainoastaan yhden tarjoajan mahdollisuuteen 

tarjota ilmoitettujen eritelmien mukaisen kohteen, vaikka markkinoilla olisi useita vastaavia ratkai-

suja. (Pekkala & Pohjonen 2015, 468-469.) Tarjouspyynnössä on määriteltävä vertailukriteerit han-

kinnan päätöksen tekoa varten. Jos hankintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 

tulee valinnan kriteerit painotuksineen käydä selvästi ilmi tarjouspyynnöstä. (Jokinen 2012, 30-31.) 

 

Tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa tai niiden liitteissä on oltava seuraavat asiat: 

1. hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut 

laatuvaatimukset 

2. viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen 

3. määräaika tarjousten tekemiselle 

4. osoite, johon tarjoukset on toimitettava 

5. kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava 

6. tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset 

7. ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta 

ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset 

8. pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita 

ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arvi-

ointia varten toimitettava 

9. kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus 

10.  tarjousten voimassaoloaika 

11.  keskeiset sopimusehdot 
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12. muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä 

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 68 §.) 

 

Hankinnasta ilmoittaminen 

Hankintayksikön laadittua tarvittavat asiakirjat hankintaa varten, ne on asetettava ilmaiseksi, rajoi-

tuksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa. HILMA eli www.hankin-

tailmoitukset.fi on julkisia hankintoja varten perustettu suomalainen ilmoituskanava. Suomalaisten 

hankintayksiköiden tekemät ilmoitukset tehdään ja julkaistaan pääsääntöisesti HILMA:ssa. Kun il-

moitus on julkaistu HILMA:ssa, se toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen 

lehden täydennysosassa sekä TED-tietokannassa (Tenders Electronic Daily). (Kontio ym. 2017, 

161-162.) Tarjouspyynnön tai hankintailmoituksen julkaisun jälkeen tarjoajilla on mahdollisuus esit-

tää kysymyksiä ja pyytää lisätietoja tarjouspyynnöstä. (Kontio ym. 2017, 225.) 

 

Tarjousten laatiminen 

Hankintalaki edellyttää, että tarjoukset ja osallistumishakemukset sekä muu hankintamenettelyyn 

liittyvä tietojenvaihto suoritetaan sähköisesti. Hankintalaissa on määritelty erityistilanteet, joissa tie-

tojenvaihto on sallittua postitse tai muulla soveltuvalla toimitustavalla. (Laki julkisista hankinnoista 

ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 62 §.) Tarjous on laadittava tarjouspyynnön määräysten 

mukaisesti ja sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset ja todistukset. Tarjo-

ajan on hyvä muistaa, ettei julkisten hankintojen tarjouskilpailussa ole neuvotteluvaraa, vaan tarjo-

ajan on sitouduttava kaikkiin tarjouspyynnössä edellytettyihin ehtoihin. Tarjoajan tulee huolehtia, 

että sen tarjous on yksiselitteinen ja ymmärrettävä. (Kontio ym. 2017, 229-231.) 

 

Tarjousten vastaanottaminen ja avaus 

Tarjoukset otetaan hankintayksikössä vastaan siten kuin tarjouspyynnössä on pyydetty. Tarjous-

pyynnössä ilmoitetun määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset hylätään, eikä niitä avata. Kuntien 

ja valtionhallinnon hankintaohjeiden mukaan suositellaan, että tarjousten avajaistilaisuudesta laa-

ditaan pöytäkirja, jossa mainitaan aika ja paikka, läsnäolijat, saapuneiden tarjousten lukumäärä 

sekä luettelo tarjoajista. Pöytäkirjaan kirjataan myös muut huomiot, kuten täysin virheelliset tai va-

hingoittuneet tarjoukset. (Kontio ym. 2017, 237.) 

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 

Jos tarjoaja ei täytä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, 

tulee se sulkea ulos tarjouskilpailusta. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjoaja silloin, jos yritys 
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on puutteellisesti toimittanut pyydetyt selvitykset, todistukset, vastaukset tai muut yrityksen sovel-

tuvuutta osoittavat asiakirjat. Viimeisimmän hankintalain uudistuksen yksi merkittävimmistä muu-

toksista oli vaatimus tarjoajan soveltuvuuden tarkastamisesta tietyllä, vakiomuotoisella lomak-

keella. Kyseessä on yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja eli ns. ESPD-lomake (European 

Single Procurement Document). Tätä hankinta-asiakirjaa on käytettävä kaikissa EU-kynnysarvot 

ylittävissä tavara- ja palveluhankinoissa. Muissa hankinnoissa yhteisen eurooppalaisen hankinta-

asiakirjan käyttö ei ole pakollista. (Kontio ym. 2017, 191-199.)  

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 

Ainoastaan soveltuvien yritysten tarjoukset etenevät tarjousten tarkastusvaiheeseen. Hankintayk-

sikkö tarkastaa tarjoukset tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset noudattaen. Mikäli tarjouspyyn-

töön on asetettu jokin asia ehdottomaksi vaatimukseksi, hankintayksikön on varmistuttava siitä, 

että tarjoajan tarjous vastaa esitettyä vaatimusta. Mikäli tarjous täyttää kaikki hankintailmoituk-

sessa ja tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, se voidaan ottaa menettelyn seuraavaan ja vii-

meiseen vaiheeseen eli tarjousten vertailuun. (Kontio ym. 2017, 238-239.) 

 

Tarjousten vertaileminen 

Vertailussa käsitellään tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviä, vertailukelpoisia tarjouksia. Hankin-

tayksikön on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous, kuitenkin niin 

miten tarjouspyynnössä on ilmoitettu. Vertailuperusteina käytetään hankintailmoituksessa ja tar-

jouspyynnössä määriteltyjä ehtoja. Vertailuperusteiden on aina liityttävä hankinnan kohteeseen. 

Vertailussa ei voida ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita ei ole esitetty hankintailmoituksessa, 

tarjouspyynnössä tai tarjouksissa. Vertailu tulee perustella yksityiskohtaisesti ja perusteluista on 

ilmettävä vertailuperusteiden soveltaminen kuhunkin tarjoukseen. Pelkkä pisteiden jakaminen tar-

jouksille ei siis riitä, vaan vertailusta on selkeästi ilmettävä, mihin tarjousten piste-erot perustuvat 

ja miten tarjoajat ovat pärjänneet suhteessa toisiinsa. (Kontio ym. 2017, 252-253.) 

2.2.2 Hankintapäätöksen tekeminen ja muut kilpailutuksen jälkeiset toimet 

Hankintayksikkö tekee kirjallisen päätöksen tarjousmenettelyn ratkaisusta. Päätöksestä on käytävä 

ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, kuten tarjoajien hylkäämisen perusteet sekä kes-

keiset perusteet, joilla tarjoajien vertailu on tehty. Tarjousvertailua koskevat perusteet on esitettävä 

niin tarkasti, että tarjoaja saa käsityksen oman tarjouksensa sijoittumisesta suhteessa muihin. 



  

21 

Yleensä hankintaan osallistunut työryhmä esittelee hankinnan asianomaisen hankintavaltuuden 

omaaville henkilöille. Päätöksentekijä tarkastaa hankintapäätöksen asianmukaisuuden ja laillisuu-

den. Käytännössä päätöksentekijän on varmistuttava siitä, että hankinnan kohde on tarpeellinen ja 

hankintamenettely on ollut kaikilta osin hankintalain mukainen. Hankintapäätöksen allekirjoituksen 

jälkeen se tulee julkiseksi siltä osin kuin se ei sisällä salassa pidettävää tietoa. (Kontio ym. 2017, 

248–239.) 

 

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava 

tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee eli käytännössä kaikille tarjoajille. Hankintapäätöksen 

yhteydessä voittaneelle yritykselle on syytä ilmoittaa, että hankintasopimus tehdään hankintalain 

mukaisesti erikseen kirjallisesti. (Kontio ym. 2017, 258–259; Laki julkisista hankinnoista ja käyttö-

oikeussopimuksista 1397/2016 127 §.) 

 

Hankintasopimuksen tekeminen 

Hankintasopimuksella tarkoitetaan hankintalain mukaan erillistä kirjallista sopimusta hankintayksi-

kön ja toimittajan välillä tavaran, palvelun tai rakennusurakan toteuttamisesta taloudellista vasti-

ketta vastaan. Sitova sopimus tehdään voittaneen tarjouksen tehneen kanssa hankintapäätöksen 

jälkeen. (Siikavirta 2015, 164–165.) Hankintasopimuksessa on järkevää sopia myös sopimuskau-

desta ja tavaran toimitusajasta (Pekkala & Pohjonen 2015, 894). 

 

Jälki-ilmoituksen julkaiseminen 

Hankintasopimuksen tekemisen jälkeen julkaistaan jälki-ilmoitus EU-kynnysarvot ylittävästä han-

kinnasta HILMA:ssa. Jälki-ilmoituksessa kerrotaan tarjouskilpailun voittajan nimi ja se, minkä osan 

voittaja on saanut hankinnasta toimitettavakseen. Jälki-ilmoitusvelvoitteilla pyritään valvomaan 

sitä, että hankinnat saatetaan loppuun asianmukaisesti ja että voittajien valinnassa ei näy kansal-

lista suosimista. (Pekkala & Pohjonen 2015, 327328.) 

 

Muutoksenhaku hankintapäätökseen 

Tarjoaja voi tehdä hankintayksikölle esimerkiksi vaatimuksen korjata hankintapäätöksen virhe. Asi-

anomaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa hankintayksikön päätöksen tiedonannosta. 

Hankintaoikaisua sovelletaan myös lain soveltamisalan ulkopuolisiin hankintoihin kuten ns. pien-

hankintoihin. (Kontio ym. 2017, 298.) Toisinaan julkisista hankinnoista syntyy riitatilanteita, jotka 

ratkaisee markkinaoikeus (Jokinen 2012, 42). Markkinaoikeus on julkisia hankintoja koskevia asi-

oita käsittelevä erityistuomioistuin, johon tarjoajat voivat kirjallisella hakemuksella saattaa julkista 
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hankintaa koskevan asiansa ratkaistavaksi. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 

päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksi-

neen. Valittajan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeu-

den käsiteltäväksi. Markkinaoikeuden ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-

oikeudelta (Kontio ym. 2017, 273–281; Työ- ja elinkeinoministeriö 2018.) 

 

Käyttötilan vaatimukset 

Laitteita hankkiessa on huomioitava, että laitteen lisäksi myös sen käyttöön liittyvien varusteiden, 

turvalaitteiden, lisävarusteiden ja käyttötilan tulee olla käyttöönsä soveltuva. Käyttötilassa tulee 

pystyä työskentelemään turvallisesti. Jos laitteella tutkitaan myös lapsia, tulee käyttötilan olla myös 

lasten tutkimuksiin soveltuva. (Säteilyturvakeskus 2014, viitattu 3.4.2018.) 

2.2.3 Julkisen hankintaprosessin haasteet sekä yleisimmät virheet ja sudenkuopat 

Hankintamenettelyn tavoitteena on laadultaan ja hinnaltaan parhaan mahdollisen sopimuksen sol-

miminen parhaan mahdollisen toimittajan kanssa mahdollisimman edullisella hinnalla. Jos tätä ei 

saavuteta, voidaan hankintamenettelyn katsoa epäonnistuvan taloudellisesti tai sisällöllisesti. (Si-

kavirta 2015, 169.)  

 

Suunnitteluvaiheen huolimaton hoitaminen johtaa pääsääntöisesti epäonnistumiseen hankintapro-

sessissa (Kontio ym. 2017, 93-94). Mikäli hankintayksikkö lähtee hankintaprosessiin valmistautu-

mattomana, on hyvin todennäköistä, että aikataulu viivästyy, prosessi joudutaan keskeyttämään tai 

lopputulos ei vastaa tavoitteita (Kontio ym. 2017, 158). Tarjouspyyntöjen sisällön puutteellisuu-

desta johtuva tarjousten vertailukelvottomuus on oikeuskäytännössä katsottu yhdeksi merkittävim-

mistä hankintamenettelyjä koskevaksi yksittäiseksi ongelmaksi. Keskenään vertailukelvottomat tar-

joukset voivat käytännössä johtaa tarpeeseen täsmentää tarjouspyyntöä tai tarjouksia hankintame-

nettelyn aikana tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantavalla tavalla. (Kuntaliitto & Työ- ja elinkei-

noministeriö 2016, viitattu 21.2.2018.) 
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3 KEHITTÄMISTUTKIMUKSEN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄ-

VÄT 

Usein kehittämistehtävä on jonkin konkreettisen tuotoksen, toimintatavan tai kehittämisidean luo-

minen (Ojasalo ym. 2014, 32–33). Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää haas-

tattelujen avulla röntgenlaitehankintaprosesseihin osallistuvien eri ammattiryhmien asiantuntijoiden 

kokemuksia asiantuntijuudestaan röntgenlaitteiden hankintaprosessissa sekä selvittää, miten pro-

sessista saadaan onnistunut koko radiologian osaston näkökulmasta. Haastatteluihin, hankintala-

kiin, hankinta-alan kirjallisuuteen sekä aiempiin tutkimuksiin pohjautuen määriteltiin eri ammattiryh-

mien tehtävät julkisen hankintalain mukaan toteutuvassa röntgenlaitehankinnassa ja hankitusta tie-

dosta luotiin kirjallinen ohje radiologian osaston käyttöön.  

 

Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että kehittämistyössä laaditun ohjeen ja yhtenäisen mallin kautta 

röntgenlaitehankintaprosessit selkenevät Länsi-Pohjan keskussairaalan radiologian osastolla ja 

yhteistyö hankintatoimiston kanssa paranee.  Hankintoihin osallistuvat eri ammattiryhmien edusta-

jat saavat selkeän kokonaiskuvan hankintaprosessista ja mallista, mikä auttaa heitä keskittymään 

omaan rooliinsa. Helposti löydettävän materiaalin sekä selkeiden ohjeiden ja roolituksen myötä 

kynnys osallistua hankintaprosessiin asiantuntijana madaltuu. Täten asiantuntijuudesta saadaan 

mahdollisimman suuri hyöty ja hankinnoista saadaan tarpeenmukaisia. Pidemmällä aikavälillä kiin-

nostus hankintoihin lisääntyy, kun huomataan eri ammattiryhmien asiantuntijoiden tärkeä rooli han-

kintaprosesseissa ja sen vaikutus hankintaan. Onnistuneiden hankintojen myötä verorahojen 

käyttö tehostuu. 

 

Kehittämistyö jaettiin kolmeen vaiheeseen, tutkimusvaiheeseen, kehittämisvaiheeseen ja arviointi-

vaiheeseen. Kuviossa 1. on kuvattu kehittämistyön tehtävien etenemistä. 

 

KUVIO 1. Kehittämistyön vaiheet. 

 

Tutkimusvaihe 
(haastattelut ja 

analysointi)

Kehittämisvaihe 
(hankintaprosessin 

ja työnjaon 
kuvaaminen)

Arviointivaihe 
(kysely ja sen 
analysointi)
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Tutkimuksessa käytetään tutkijan laatimia tutkimuskysymyksiä, joiden vastausten avulla ratkais-

taan tutkimusongelma (ks. Polit & Beck 2004, 65). 

 

Tutkimusvaiheen tutkimustehtävät olivat: 

1. Millaiseksi asiantuntijat kokevat oman roolinsa röntgenlaitehankintaprosessissa? 

2. Miten röntgenlaitehankintaprosessista saadaan onnistunut koko radiologian osaston nä-

kökulmasta?  

 

Kehittämisvaiheen tehtävät olivat: 

1. Tuottaa prosessikaavio julkisesta röntgenlaitehankinnan etenemisestä hankintaan osallistuvia 

asiantuntijoita ajatellen. 

2. Tuottaa roolitus eri ammattiryhmien rooleista asiantuntijoina röntgenlaitehankintaprosessissa. 

 

Arviointivaiheen tehtävät olivat: 

1. Arvioida laadittu röntgenlaitehankintaprosessiohje tulevaisuudessa mahdollisesti röntgenlaite-

hankintoihin osallistuvilla asiantuntijoilla käyttäen Webropol-kyselyä. 

2. Kyselyn tulosten analysointi Webropol-raportointityökalulla. 

3. Ohjeen korjaaminen asiantuntijoiden kommentteja hyödyntäen.  
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4 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksellinen kehittämistyö voi saada alkunsa esimerkiksi organisaation kehittämistarpeista tai 

halusta saada aikaan muutoksia. Tutkimukselliseen kehittämistyöhön kuuluu siis yleensä käytän-

nön ongelmien ratkaisua ja uusien ideoiden, käytäntöjen, tuotteiden tai palvelujen tuottamista ja 

toteuttamista. Kehittämistyössä asioiden kuvailun ja selittelyn lisäksi etsitään niille parempia vaih-

toehtoja ja viedään asioita käytännössä eteenpäin. (Ojasalo ym. 2014, 19–20.) Tutkimuksellisen 

kehittämistyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017. Aihe tuli tutkijan omasta mielenkiinnosta ja ra-

diologian osaston tarpeista röntgenlaitehankintaprosessin kehittämistä kohtaan. Aihetta ideoitiin 

yhdessä radiologian osaston osastonhoitajan kanssa ideointivaiheessa. Tutkimuslupa työlle saatiin 

kesäkuussa 2018 (Liite 1). Tutkimusvaiheen aineisto kerättiin elo-syyskuussa 2018 ja analysoitiin 

syyskuussa 2018. Arviointivaiheen aineisto kerättiin lokakuussa 2018 ja tutkimusraportti valmistui 

marraskuussa 2018. 

4.1 Tutkimukselliseen kehittämistyöhön osallistujat 

Opinnäytetyön ohjaajina toimivat yliopettaja Anja Henner ja yliopettaja Mika Paldanius. Länsi-Poh-

jan keskussairaalassa opinnäytetyötä ohjasi radiologian osaston osastonhoitaja. 

 

Koska tässä laadullisessa tutkimuksessa ei pyritty tilastollisiin yleistyksiin, vaan pyrkimyksenä oli 

kuvata ilmiötä, oli tärkeää valita tutkimukseen henkilöt, joilla oli kokemusta asiasta. Tutkimusvai-

heeseen valitut haastateltavat valittiin tarkasti harkiten. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) Kohdetta 

pyrittiin tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jonka vuoksi tutkimusvaiheessa haastatel-

tiin kaikki röntgenlaitehankintaan osallistuvat ammattiryhmät (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

131). Kehittämistyössä eri ammattiryhmien asiantuntijoiksi valittiin henkilöt, jotka ovat osallistuneet 

viimeisen kolmen vuoden aikana Länsi-Pohjan keskussairaalan röntgenlaitehankintoihin. Lisäksi 

haastatteluihin valittiin kaksi asiantuntijaa, jotka eivät ole vielä osallistuneet hankintaprosessiin. 

Tutkimusvaiheessa haastatteluihin kutsuttiin ylilääkäri, radiologian osaston osastonhoitaja, radio-

logi, kardiologi, fyysikko, 5 röntgenhoitajaa, huoltomestari ja hankintasihteeri.  
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Arviointivaiheen kysely lähetettiin Länsi-Pohjan keskussairaalassa seuraaville asiantuntijoille: kar-

diologi, radiologian osaston osastonhoitaja, radiologian osaston ylilääkäri, radiologit, röntgenhoita-

jat sekä huoltomestarit ja hankintasihteeri. Kysely lähetettiin yhteensä 32 asiantuntijalle. 

4.2 Tutkimuksellinen kehittämistyö laadullisen tutkimuksen metodeja käyttäen 

Kehittämistyö toteutettiin laadullisen tutkimuksen metodeja käyttäen konstruktiivisena tutkimuk-

sena. Laadullisen tutkimusmenetelmän erityispiirteenä on, että tavoitteena ei ole totuuden löytämi-

nen tutkittavasta asiasta (Vilkka 2015, 76). Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on käy-

tännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli jokin konkreettinen tuotos, joka tässä tutki-

muksessa oli kehittämisvaiheessa tuotettu ohje julkisesta röntgenlaitehankintaprosessista. Kon-

struktiivisessa tutkimuksessa kehitetyn ratkaisun toteuttaminen sekä käytännön toimivuuden ja 

hyödyllisyyden arviointi ovat keskeisessä osassa tutkimusta, mikä tapahtui kehittämistyön arvioin-

tivaiheessa. (ks. Ojasalo ym. 2014, 37–38.) Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on käy-

tännön ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli jokin konkreettinen tuotos, esimerkiksi tuote, 

ohje, malli tai menetelmä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa muutos kohdistuu johonkin konkreetti-

seen kohteeseen. Muutos on tärkeää sitoa aikaisempaan teoriaan. Tiivis vuoropuhelu käytännön 

ja teorian välillä on konstruktiivisen tutkimuksen lähestymistavalle luonteenomainen piirre. Kehite-

tyn ratkaisun toteuttaminen ja käytännön toimivuuden ja hyödyllisyyden arviointi ovat keskeinen 

osa konstruktiivista tutkimusta. (Ojasalo ym. 2014, 37–38.)  

 

Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: tutkimusvaiheeseen, ke-

hittämisvaiheeseen ja arviointivaiheeseen. Vaiheiden etenemistä on havainnoitu kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksellisen kehittämistyön vaiheiden eteneminen. 

Tutkimusvaihe Kehittämisvaihe Arviointivaihe
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4.2.1 Tutkimusvaiheen toteuttaminen 

Kehittämistyön ensimmäinen vaihe on laadullinen tutkimus ja siinä tutkitaan Länsi-Pohjan keskus-

sairaalan radiologian osaston henkilökunnan sekä röntgenlaitehankintoihin osallistuvien eri ammat-

tiryhmien asiantuntijoiden kokemuksia hankintaprosessista.  

 

Aineiston keruu 

Ennen aineiston keruuta haastattelu toteutettiin yhdelle tutkimuksen ulkopuoliselle asiantuntijalle, 

jotta tutkimuksen toteutusvaiheessa voitiin olla varmoja keruutavan toimivuudesta sekä haastatte-

lussa tarvittavien välineiden toimivuudesta (Polit & Beck 2004, 331). Haastattelun pilotoinnilla saa-

tiin myös kehitettyä haastatteluteemoja ja kysymyksiä (Creswell 2013, 165). 

 

Haastattelutavaksi valittiin fokusryhmähaastattelu, joka on haastattelijan ylläpitämä ryhmäkeskus-

telu. Fokusryhmähaastattelu on paljon käytetty menetelmä terveydenhuollon ammattilaisten ajat-

telutavan ja toiminnan tutkimukseen selvittämään esimerkiksi haastateltavien näkemyksiä, koke-

muksia tai mielipiteitä asioista. (Mäntyranta & Kaila 2008; 1507–1508, 1512). Ryhmähaastattelussa 

tietoa saadaan nopeasti useilta henkilöiltä samanaikaisesti ja ryhmän jäsenet voivat auttaa toisia 

muistamaan jotain, mitä yksin haastateltaessa ei välttämättä tulisi mieleen. (Ojasalo ym. 2014, 41–

42.)  

 

Tutkimusvaiheessa järjestettiin seitsemän haastattelua asiantuntijoille. Suunnitelmana oli järjestää 

kolme fokusryhmähaastattelua teemahaastattelun keinoin, mutta ne eivät toteutuneet työvuorolli-

sista syistä. Lopulta haastatteluista neljä oli yksilöhaastatteluja, kaksi parihaastattelua sekä yksi 

fokusryhmähaastattelu. Haastattelun etuna aineistonkeruumuotona oli joustavuus, sillä haastatte-

lijalla oli mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa 

ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Joustavaa haastattelussa oli myös se, että kysymykset 

voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo aiheelliseksi. (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 25.) 

 

Haastatteluihin kutsuttavia henkilöitä lähestyttiin henkilökohtaisesti kasvotusten samalla perustel-

len, miksi juuri häntä halutaan haastatella. Suora henkilökohtainen yhteydenotto on useimmiten 

tehokkain. Haastattelusta kertomisen jälkeen teemahaastattelun runko lähetettiin sähköpostitse hy-

vissä ajoin ennen haastattelua haastateltaville, koska haastatteluissa haluttiin saada mahdollisim-

man paljon tietoa tutkittavasta asiasta. (ks. Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 31.) Lähtökohtana tut-
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kimuksessa oli ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten itsemääräämisoikeutta pyrittiin kunnioitta-

maan antamalla ihmisille mahdollisuus päättää tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimukseen osal-

listuvilta henkilöiltä edellytettiin asiaan perehtyneesti annettu suostumus kirjallisesti (Liite 2). (ks. 

Hirsjärvi ym. 2009, 25.) Haastatteluista viisi toteutettiin Länsi-Pohjan keskussairaalassa ja kaksi 

haastateltavien pyynnöstä tutkijan kotona. Haastatteluja varten varattiin rauhallinen tila, haastatel-

tavan työhuone tai vapaa tutkimushuone ja häiriötekijät pyrittiin minimoimaan esimerkiksi laitta-

malla puhelimet äänettömälle ja sulkemalla huoneen ovi. 

 

Haastattelut dokumentoitiin äänittämällä nauhurilla. Tallentamisesta ilmoitettiin tutkittaville jo en-

nakkoon ja siihen pyydettiin suostumus (Liite 2). Äänittämisestä muistutettiin vielä haastattelutilan-

teen alkaessa. (ks. Eskola ym. 2018, 34.)  

 

Teemahaastattelussa haastatteluteemat suunniteltiin huolellisesti etukäteen (ks. Ojasalo ym. 2014, 

41). Teemojen painotus poikkesi eri haastatteluissa, kun haastateltavina oli eri työnkuvissa olevia 

asiantuntijoita (ks. Eskola ym. 2018, 30). Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, millaiseksi eri 

ammattiryhmien edustajat ovat hankintaprosessin kokeneet, millaiseksi he kokevat oman roolinsa 

hankintaprosessissa ja millainen työnjako hankinnoissa koetaan hyväksi. Lisäksi haastatteluiden 

avulla selvitettiin, miten hankintaprosessista saadaan onnistunut koko henkilökunnan näkökul-

masta. Haastatteluissa käytettiin kahta eri teemahaastattelurunkoa riippuen siitä, olivatko haasta-

teltavat osallistuneet hankintaprosessiin (Liite 3). Yksilö- ja parihaastattelut olivat kestoltaan 15-20 

minuuttia, ryhmähaastattelun kesto oli 45 minuuttia. Lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden eli tie-

donantajien tunnistettavuus yksilönä häivytettiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 22–28). 

 

Aineiston käsittely ja analysointi 

Tutkimusvaiheessa käytettiin induktiivista eli aineistolähtöisessä sisällönanalyysia, joten analysoin-

nissa edettiin aineiston ehdoilla. Analyysiprosessia ohjasivat tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusteh-

tävät. (ks. Sandelin, luento 25.8.2017.) Tallennetut haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin auki. Koska 

haastatteluissa käytetyillä sanoilla on merkitystä tutkimuksen kannalta, litterointi tehtiin sanatarkasti 

ja puhekielellä. (ks. Ojasalo ym. 2014, 107.) Litteroitua materiaalia haastatteluista tuli yhteensä 25 

sivua fontilla Calibri 11, riviväli 1. Litteroinnin jälkeen haastattelut luettiin useaan kertaan, aineistoon 

uppouduttiin ja tutkittavasta asiasta saatiin hyvä kokonaiskuva. Alkuperäisdata redusoitiin eli pel-

kistettiin niin, että aineistosta karsittiin tutkimukselle epäolennainen pois datan tiivistämisellä ja pilk-

komisella osiin. Aineisto värikoodattiin niin, että eri henkilöiden vastaukset olivat eri väreillä. Tämä 
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auttoi palaamaan alkuperäiseen aineistoon. (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–123.) Aineiston ana-

lysoinnissa työkaluna käytettiin luokittelua, jolloin aineistoa saatiin koottua tiiviiseen ja kiinteään 

muotoon taulukoimalla. (ks. Sandelin, luento 25.8.2017).  Alkuperäisestä aineistosta etsittiin tutki-

mustehtävään liittyvät ilmaukset ja niistä muodostettiin pelkistetyt ilmaisut. Pelkistetyt ilmaukset 

listattiin taulukoinnin avulla ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia. Pelkistetyt ilmaisut ryhmiteltiin ja 

muodostetiin niistä alaluokat. Alaluokat yhdistettiin yläluokiksi, jotka edelleen yhdistettiin pääluo-

kaksi. Yläluokkia syntyi yhteensä 14 kappaletta ja pääluokkia 3 kappaletta. Lopuksi muodostettiin 

kokoava käsite. (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2018, 122–123.) Taulukossa 1 on esitetty otos sisällönana-

lyysistä, josta tarkempi kuvaus liitteissä (Liite 4). 

 

TAULUKKO 1. Otos sisällönanalyysista. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Julkisia hankintoja ohjaavien lakien ja 

hankintaprosessin vaiheiden tunteminen 

Ajantasaiset ohjeet jul-

kisista hankintaproses-

seista ja hankintapro-

sessien vaiheiden tun-

teminen 

Kokemusten ja koulut-

tautumisen merkitys han-

kintaprosessissa Ajantasaiset saatavilla olevat ohjeet julki-

sen hankintaprosessin vaiheista 

Oman osaston aiempiin tarjouspyyntöihin 

ja muiden sairaaloiden tarjouspyyntöihin 

tutustuminen 

Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja 

halu vaikuttaa 

Laitehankintaproses-

siin osallistumisen mer-

kitys ja kokemukset 

prosessista 

Kasvatetaan ymmärrystä laitehankinta-

prosessista osallistumalla siihen 

Mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisilla 

laitteilla työskennellään ja oman näkökul-

man esille tuominen 

Tekniikan kehityksessä mukana pysymi-

nen 

Mieluisa ja osaston tarpeisiin sopiva laite-

kanta 

Laitteen ominaisuuksien ja uutuuksien 

oppiminen 
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Positiivisina kokemuksina prosessin mie-

lenkiintoisuus ja palkitsevuus. 

Negatiivisina kokemuksina stressaava, 

pitkä, työläs ja laaja prosessi 

Turhautuneisuuden ja arvostuksen puut-

teen kokemukset 

 

4.2.2 Kehittämisvaiheen toteuttaminen 

Kehittämisvaiheessa tuotettiin ohje röntgenlaitehankintaprosessista Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n 

radiologian osastolle. Ohjeessa hyödynnettiin Mehiläinen Länsi-Pohjan tutkimusohjeiden mallipoh-

jaa. Ohjeen asiasisältö kirjoitettiin tutkimusvaiheen haastatteluihin, hankintalakiin ja hankinta-alan 

kirjallisuuteen pohjautuen. Roolitus hankintaprosessissa toteutettiin haastatteluihin ja tutkijan ko-

kemukseen pohjautuen. Ohje luetutettiin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n radiologian osaston osas-

tonhoitajalla ja ylilääkärillä sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hankintasihteerillä ja ohjaavilla 

opettajilla. Heidän kommenttiensa perusteella ohjeeseen tehtiin tarvittavat kielelliset ja asiasisällöl-

liset muutokset. 

4.2.3 Arviointivaiheen toteuttaminen 

Arviointivaiheessa valmis ohje, kyselyn saatekirje (Liite 5) ja linkki Webropol-kyselyyn (Liite 6) lä-

hetettiin 32 mahdolliselle röntgenlaitehankintaan osallistuvalle asiantuntijalle. Joukossa oli röntgen-

hoitajia, radiologeja, osastonhoitaja, ylilääkäri, kardiologi, huoltomestareita ja hankintasihteeri. Fyy-

sikkoa ei otettu mukaan arviointivaiheeseen, koska Länsi-Pohjan keskussairaalassa ei ole omaa 

sairaalafyysikkoa vaan fyysikkopalvelut hankitaan fyysikkosopimuksen mukaisesti. Kyselyyn an-

nettiin aikaa vastata 12 päivää. Kun vastausaikaa oli jäljellä 5 päivää, lähetettiin kaikille vielä muis-

tutus kyselyyn vastaamisesta. Kyselyyn vastasi 9 asiantuntijaa ja vastausprosentiksi saatiin 28,1 

%. Kyselyssä saatujen palautteiden perusteella ohjeeseen tehtiin asiantuntijoiden ehdottamia muu-

toksia. 
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5 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET 

5.1 Tutkimusvaiheen tulokset 

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän toteuttama onnistunut julkisen puolen röntgenlaitehankinta 

koostuu kolmesta laajemmasta kokonaisuudesta: kokemusten ja kouluttautumisen merkityksestä, 

sitoutuneesta moniammatillisesta asiantuntijaryhmästä sekä hyvin aikataulutetusta ja huolellisesti 

toteutetusta röntgenlaitehankinnan suunnittelusta, kilpailutuksesta ja remontoinnista. 

5.1.1 Kokemusten ja kouluttautumisen merkitys hankintaprosessissa 

Ajantasaiset ohjeet julkisesta hankintaprosessista ja hankintaprosessin vaiheiden tuntemi-

nen 

Röntgenlaitehankintaan osallistuvat asiantuntijat eivät ole julkisten hankintojen asiantuntijoita, joten 

hankinnan onnistumisen takaamiseksi tulee olla ajantasaiset ja helposti saatavilla olevat ohjeet 

julkisen hankintaprosessin vaiheista. Ohjeiden ja hankintakirjallisuuden avulla tiedetään julkisia 

hankintoja ohjaavat lait ja hankintaprosessin vaiheet. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n radiologian 

osastolla ei ole ollut ohjeita julkisesta hankintaprosessista, minkä vuoksi selkeitä ohjeita proses-

sista toivottiin asiantuntijoiden keskuudessa. Myös oman osaston aiempien laitehankintojen tar-

jouspyyntöjen lukeminen sekä muiden sairaaloiden saman laitteen tarjouspyyntöihin lukeminen 

selventää hankintaprosessin vaiheita ja antaa käsityksen hankintaprosessissa laadittavista asiakir-

joista.  

”ehkä joku semmonen, että siinä se tavallaan se hankintaprosessi jotenki lyhyesti, kuva 

kaavio tai semmonen joku tämmönen mut että ainahan niitä käytetään sitte jonku toisen 

jotaki pohjaa malliksi ja näin ja sit sovelletaan.” 

 

”Ois hirveen kiva ku ois semmonen selkeä ohjeistus eri vaiheista. Ja niinku siitä että mitä 

tehtäviä eri ammattiryhmille kuuluu tässä. Että kaikki tietäis mitä tekkee. Ainaki sillon ko 

tehtiin sitä ommaa hankintaprosessia nii oli aika epäselvää että mitä kuuluu kelleki, mitä 

tehtäviä. ” 
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Laitehankintaprosessiin osallistumisen merkitys ja kokemukset prosessista 

Laitehankintaprosessiin osallistumisessa merkitykselliseksi koettiin oman ammattitaidon hyödyntä-

minen ja halu vaikuttaa työkaluun ja työskentelytapoihin. Röntgenlaitehankintaprosessiin osallistu-

neet asiantuntijat kokivat samalla pysyvänsä mukana röntgenlaitteiden tekniikan kehittymisessä ja 

tiedostavat millaisia mahdollisuuksia uusilla laitteilla on tarjottavana. Asiantuntijoiden osallistumi-

nen röntgenlaitehankintaprosessiin vahvistaa mieluisan ja osaston tarpeisiin sopivan laitekannan 

ylläpidossa ja hankinnassa. Oman näkökulman esilletuominen synnytti prosessissa palkitsevuuden 

tuntemuksia ja prosessissa pysyi mielenkiinto yllä. Asiantuntijat kokivat hankintaprosessin kasvat-

taneen ymmärrystä laitehankintaprosessista ja sen laajuudesta. Kaikista laitehankintaprosessin hy-

vistä kokemuksista huolimatta se koettiin usein stressaavana, pitkänä, työläänä, laajana ja epä-

määräisenä prosessina, jonka aikana turhautuneisuus tuli usein koettua. Laitevalinnan epäonnis-

tuessa koettiin myös syyllisyyden tunteita siitä, että hankinta ei onnistunutkaan ja laitteessa onkin 

huonoja ominaisuuksia. Asiantuntijat kokivat myös arvostuksen puutetta kollegoilta ja laite-edusta-

jilta. 

”Se on ollut mielenkiintosta. Välillä turhauttavaa. Hyvin silmiä avaavaa. Raskasta mutta 

palkitsevaa.” 

 

”Ja tietenki iteki pääsee sitte paremmin perille jostaki laitteesta niinku mitä niissä jotaki 

uutuuksia ja ominaisuuksia ja semmosia ni.” 

 

”… on hirveen tärkeä sitten kuitenkin muistaa, että pittää olla hyvin armollinen itselle. 

Koska kaikkea ei voi saaha vaikka tekis kuinka paljon töitä ja ottais huomioon kaikki asiat 

niin silti sitä yhtä täydellistä laitetta ei oo olemassa.”  

 

Koulutusten ja kokemusten merkitys hankintaprosessissa 

Hankintaan osallistuvat asiantuntijat ovat usein laitteen tai modaliteetin vastuukäyttäjiä, jolloin heillä 

on vahva asiantuntijuus kyseisen kuvausmodaliteetin vaatimuksista. Laitteen vastuukäyttäjillä on 

paljon tehtäviä hankintaprosessin lisäksi, joten heitä motivoisi laitehankintaan esimerkiksi jonkin-

laisen lisän saaminen palkkaan tai tietoisuus mahdollisesti saatavista kertakorvauksista. Asiantun-
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tijoita hankintaprosessiin osallistumiseen motivoi myös koulutuksiin pääseminen. Erityisesti isoim-

missa ulkomaisissa koulutuksissa pääsee röntgenlaitteisiin tutustumaan helposti näyttelyissä, mikä 

tuo merkittävän avun laitehankintaan. Hankintaryhmän asiantuntijoiden tietotekniikkaosaamista 

kannattaisi hyödyntää enemmän esimerkiksi pilvipalvelujen käyttämiseen tiedostojen tallentami-

sessa ja jakamisessa. Lisäksi asiantuntijat kokivat, että aiemmasta koulutuksesta, ammatista ja 

aiemmista hankintakokemuksista oli apua hankintaprosessissa. Olisi turvattava, että röntgenlaite-

hankinnassa on mukana asiantuntijuuden lisäksi myös tarpeeksi kokemusta julkiseen hankintapro-

sessiin osallistumisesta. 

 

”ja sitte semmonen sitte joku palkkio siitä työstä. Että esimerkiksi tämmönen mikä meillä 

oli viimeks että oli sisällytetty tämmönen koulutusmatka siihen tarjouspyyntöön nii minusta 

se olis aika kohtuullista sitte näille henkilöille, jotka ovat mukana siinä” 

 

”Ja onhan sitten tämmöstä just tutustumista että näitä voi päästä johonkin kongressiin että 

on etusijalla sinne sitten. Sit pääsee siellä myöskin - se antaa muutakin se kuin että sitä 

laitetta vaan siellä katsotaan - jossain isommassa kongressissa pääsee käymään yleensä. 

Näissä Euroopan kongresseissa niissä on mikä on kerran vuodessa Ecr nii siellä todellakin 

on ne laitteet esillä kaikki uutuudet ja siellä voi niihin perehtyä näin etukäteen.” 

5.1.2 Sitoutunut moniammatillinen asiantuntijaryhmä hankintaprosessissa 

Sitoutuneen, toimivan ja keskustelevan moniammatillisen hankintaryhmän perustaminen 

Heti röntgenlaitehankinan alussa perustetaan moniammatillinen asiantuntijoista koostuva hankin-

taryhmä, jotta hankintaan saadaan erilaisia näkökulmia eri ammattiryhmän edustajilta. Hankinta-

ryhmän jäsenet nimetään, jotta kaikki hankintaan osallistuvat tietävät osallistuvansa siihen ja tietä-

vät koko hankintaryhmän kokoonpanon. Hankintaryhmän sujuvalla yhteistyöllä sekä keskinäisellä 

luottamuksella toisiin ja toisten työpanoksiin on merkittävä rooli röntgenlaitehankinnan onnistumi-

sen kannalta. Myös selkeällä työnjaolla, hyvällä organisoinnilla ja säännöllisillä yhteisillä palave-

reilla on merkityksensä onnistumisen kannalta, mutta myös päällekkäisen työn välttämisen suh-

teen. Hankintaryhmällä tulee olla hyvä keskustelutaito ja asiat käydään avoimesti ja tarkasti läpi 

yhteisymmärrykseen pääsemisen suhteen. Hankintaryhmän jäsenten sitoutuneisuus ja aktiivinen 



  

34 

työpanos projektiin lisää luottamusta toisiin ja hankinnan onnistumisen mahdollisuuksia. Hankin-

taan osallistuvat asiantuntijat valmistautuvat palavereihin huolellisesti ja tekevät sovitut tehtävät 

ajallaan. 

”No mää oon ollu semmosissa hankintaprosesseissa missä on ollu lääkäreitä, fyysikko ja 

käyttäjät. Eli siinä on tullu monesta eri näkökulmasta se asiantuntijuus. Niin se tuo niin 

varsinkin siinä kriteereiden laadinnassa, laitevertailussa se tuo aika monta uutta näkökul-

maa ku siinä on kaikenlaisia asiantuntijoita. Muuten se ei oikein onnistu.” 

” on tosi kokeneita ihmisiä, jotka ymmärsivät asiasta. Kyllä hyvä keskustelu siitä tuli ja 

kaikki ymmärsi toisiaan että miks just tarvii tämmösiä ominaisuuksia.” 

 

Hankintaryhmän sujuva yhteydenpito ja informointi koko radiologian osaston henkilökun-

nan, laitevalmistajien ja rakennusmiesten kanssa 

Röntgenlaitehankinta koskettaa koko radiologian osastoa, jonka vuoksi koko radiologian osaston 

henkilökunta tulee ottaa huomioon hankinnan kaikissa vaiheissa. Hankintaryhmä osallistaa radio-

logian osaston työntekijöitä hankintaan esimerkiksi pyytämällä mielipiteitä tulevan laitteen ominai-

suuksista, huoneesta, toiveista ja hankinnassa huomioitavista asioista. Lisäksi hankintaryhmä in-

formoi koko radiologian osaston henkilökuntaa hankinnan edetessä esimerkiksi aamupalavereissa. 

Asiantuntijoiden mukaan sujuva yhteydenpito hankintaryhmän ja sairaalan muiden osastojen hen-

kilökunnan, laitevalmistajien, rakennusmiesten sekä kaikkien hankintaan liittyvien tahojen välillä 

lisää koko laitehankintaprosessin onnistumisen mahdollisuuksia.  

” No just tämän mitä tässä äsken sivuttiinkin että sillai että kuunnellaan niitä kaikkia laitteen 

käyttäjiä niitä sitte niitä huomioidaan ja keskustellaan sitte että mikä on oleellista ja mikä 

on epäoleellista.” 

”siinä vaiheessa on mahollisuus vaikuttaa siihen, että mikä se on se kuvattavuus sillä lait-

teella ja mitkä sen ominaisuudet on, et siinä vaiheessa siihen mahollisuutta vaikuttaa. Että 

myöhemmin voiaan kyllä asioita korjata mutta pystytäänkö niitä korjaamaan nii se on toi-

nen juttu.” 

 

 



  

35 

Asiantuntijuus röntgenlaitehankintaprosessissa 

Röntgenlaitehankintaan osallistuvassa hankintaryhmässä on tärkeää olla mukana asiantuntijuutta 

eri aloilta riittävästi. Haastattelujen perusteella hankintaryhmässä tulisi olla mukana osastonhoi-

taja/apulaisosastonhoitaja, ylilääkäri, radiologi, kahdesta neljään röntgenhoitajaa, fyysikko, huolto-

mestari sekä hankintasihteeri. Näin koko hankintaprosessin ajan saadaan varmistettua erilaiset 

näkökulmat. Hankintaan osallistuvilla asiantuntijoilla täytyy olla hyvä kokemuspohja omasta työstä 

ja hankinnan kohteena olevalla laitteella työskentelystä, jotta he ymmärtävät mitä hankittavalla lait-

teella ollaan kuvaamassa ja mitä vaatimuksia sille voidaan asettaa. Riittävällä asiantuntijuudella 

koettiin olevan erittäin suuri merkitys hankintaprosessin onnistumisen kannalta, sillä vain käyttäjät 

voivat ymmärtää, millaisia ominaisuuksia laitteelta pitää vaatia kuvausten toteuttamisen onnistu-

miseksi. Asiantuntijoiden poissaoloihin hankintaprosessin aikana tulee varautua, jottei asiantunti-

juus hankintaprosessissa kärsi. Asiantuntijat painottivat haastatteluissa halua keskittyä hankin-

nassa omaan asiantuntijuuteen ja oman ammattitaidon hyödyntämiseen. He olivat kokeneet, että 

heillä oli hankintaprosessissa muille kuuluvia tehtäviä, eivätkä ne jakautuneet tasaisesti. Näin he 

eivät pystyneet hyödyntämään omaa asiantuntijuuttaan täydellä panoksella, koska hankintapro-

sessiin varattu aika meni muiden töistä huolehtimiseen. 

”Tokihan se vaatii sen että pitää kuitenkin olla riittävästi kilometrejä takana että ymmärtää 

sen kyseisen laitteen päälle ees jotain että tietää mitä ollaan katselemassa ja mitä vaati-

muksia sille ollaan esittämässä.” 

” Sitte jos henkilökohtasesti itseä aattelisin nii mua kiinnostas olla niissä mukana asiantun-

tijaroolissa mutta ei sitte niinku tota laatimassa tarjouksia. Ja asiantuntijan roolissa pisteyt-

tämässä mutta sitten ei taas vastaamassa koko pisteytyksestä.” 

 

Asiantuntijuuden merkitys röntgenlaitehankinnassa 

Hyvä röntgenlaitehankinta sujuvoittaa käytännön työtä ja nopeuttaa työskentelyä radiologian osas-

tolla. Oikeanlaisella laitteella saadaan kuvattua kaikki kuvaukset omalla osastolla, eikä potilaita 

tarvitse lähettää muualle kuvattavaksi. Asiantuntijoiden tehtävänä on miettiä muun muassa laitteen 

käyttövaatimuksia, käytettävyyttä, tekniikan luotettavuutta, kuvanlaatua, laitteen ominaisuuksia, sä-

teilyntuottoa ja sädeannoksia, työskentelyn ergonomiaa, potilasasettelua, tarvittavia lisäohjelmia 

sekä laitteen nopeutta. Asiantuntijoiden osallistumisen merkitys röntgenlaitehankintaprosessiin on 

suuri ja heidän tehtävänään on pohtia, mikä on tarpeellista juuri tähän yksikköön ja millainen laite 
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toimisi kaikkien käytössä parhaiten. Jokainen asiantuntija (röntgenhoitaja, lääkäri, fyysikko, huolto-

mestari) tuo oman näkemyksensä röntgenlaitehankintaan, sillä vain käyttäjät voivat tietää, mitä 

laitteelta vaaditaan. Röntgenhoitajat osaavat ottaa kantaa hoitotyön sujuvuuteen ja heillä onkin tär-

keä panos röntgenlaitehankinnassa käytännön potilastyöskentelyä, ergonomiaa ja käyttöliittymän 

toimintaa ajatellen. Radiologilla on paras näkemys kuvanlaadusta ja esimerkiksi lisäohjelmien tar-

peesta. Fyysikon koulutus antaa parhaan tietämyksen teknologisiin ratkaisuihin ja sädeannoksiin 

liittyen. Huoltomestarin merkitys on varmistaa, että laitteelle löytyy asiantunteva huolto ja tarvittavat 

varaosat, tekninen tuki on saatavilla tarpeeksi lähellä sekä sopivan huoltosopimuksen valinta. Han-

kintaryhmän asiantuntijat huomioivat myös turvallisuusnäkökulmaan liittyvät asiat. 

”Mun mielestä sitä moniammatillisuutta ei niinku liian vähä voi korostaa kyllä, että se ei 

riitä, että siinä on vaan ne käyttäjät vaan siinä pitää olla niinkö fyysikon ja lääkärinki näkö-

kulma” 

”No röntgenhoitajat kun on niitä käyttäjiä niin heiän roolihan on hirveen tärkee siinä mie-

lessä että he oikeestaan määrittelee niitä kriteereitä sillai että minkälainen on hyvä laite 

mitä vaatimuksia sille asetetaan. Toki fyysikko kans siinä mukana. Pitää tietää että mitä 

sillä laitteella minkälaisia tutkimuksia sillä on tarkotus tehä ja niinku magneetissa niinku 

esimerkiksi että minkälaisia keloja hankitaan. Että ilman käyttäjien asiantuntijuutta niin eipä 

se oikeen onnistu.” 

 

Hankintatoimiston merkitys röntgenlaitehankintaprosessissa 

Hankintaprosessissa tulee olla mukana tarpeeksi asiantuntijuutta myös julkisesta hankintaproses-

sista. Johtamiskoulutuksen saaneilla (esimerkiksi osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja ja ylilää-

käri) on koulutusta ja kokemusta julkisista hankintaprosesseista. Hankintatoimiston asiantuntemus 

hankintaprosessin vaiheista ja hankinta-asiakirjoista koettiin asiantuntijoiden keskuudessa tärke-

äksi. 

” että siihen tarvitaan jotakin lisäkoulutusta tai joku ihminen mukkaan, joka näitä tämmös-

ten asioitten kanssa on niinku tekemisissä enemmän, että ei röntgenhoitajien koulutus val-

mista näin isoihin hankintaprosesseihin.” 

”No mää oon laittanut että no se hankintatoimiston asiantuntemus on ollut tosi hyvä.” 
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5.1.3 Hyvin aikataulutettu ja huolellisesti toteutettu röntgenlaitehankinnan suunnittelu, 

kilpailutus ja remontointi 

Hankinnan kaikkien vaiheiden hyvä aikataulutus ja riittävien aikaresurssien antaminen han-

kintaryhmän asiantuntijoille 

Haastatteluissa vahvimmin nousi esille hankintaan käytettävän riittävän ajan merkitys. Hankinnan 

valmistelutyöt tulee aloittaa hyvissä ajoin, jotta hankinta saadaan tehtyä sinä vuonna, mille määrä-

rahat on annettu. Heti hankinnan alussa tulee laatia selkeä tavoiteaikataulutus, jotta koko hankin-

taryhmä tietää milloin mikäkin vaihe on menossa. Hankintaprosessi vaatii paljon aikaresursseja ja 

hankintaan osallistuneet asiantuntijat kokivat, että hankinta-asioita tehdään oman työn lisäksi ilman 

lisäresursseja. Hankintaryhmälle tulee turvata riittävästi aikaa hankintaan liittyvien asioiden valmis-

teluun ja antaa koko hankintaryhmälle tarpeeksi yhteistä aikaa sekä työrauhaa hankinnan kaikissa 

vaiheissa. Hankintapäätöksen jälkeen myös remontit ja laiteasennukset tulee aikatauluttaa tarkasti 

laitteen käyttökatkosten ja uuden röntgenlaitteen käyttökoulutuksen suunnittelun vuoksi. 

”Just se että tuota siihen on varattu sitä aikaa tarpeeksi. Ja sitte että se on niinku organi-

soitu hyvin se homma jo alusta alkaen ja tiietään että mitä tullee tapahtuun ja missä järjes-

tyksessä ja millä aikataululla suunnilleen, että se ei vaan lähetä kokkeileen että no jos nyt 

tästä tehtäs tämä homma ekkana ja katotaan mitä sitte tapahtuu, vaan että se ois aikataulu 

vejetty jo sinne loppuun asti suunnilleen että millon se ois tarkotus hankkia se laite ja sitten 

yritettäs pysyä siinä suunnitelmassa.” 

” ajanpuute, se että ei oo hoitajia tarpeeksi että ei sitte voi niitä henkilöitä irrottaa. Se se on 

kyllä ongelma.” 

 

Huolellisesti toteutettu hankinnan valmisteluvaihe 

Hankinnan valmisteluvaihe lukeutuu tärkeimpiin vaiheisiin koko röntgenlaitehankintaprosessissa ja 

se tulee toteuttaa erityisen huolellisesti. Perusteellisen pohjatyön tekemiseen tulee varata paljon 

aikaa. Hankinnat suunnitellaan useammalle vuodelle kerrallaan miettimällä tulevaisuuden tarpeita 

ja kustannusarvioita mahdollisesti hankittaville laitteille. Suunnitellut hankinnat löytyvät sairaanhoi-

topiirin hallituksen marraskuussa vahvistamasta talousarviosta. Heti hankinnan alussa tarkiste-

taankin talousarviosta hankintaan varatun määrärahan suuruus ja tuodaan se koko hankintaryh-
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män tietoisuuteen. Hankinnan valmisteluvaiheessa tehdään huolellinen markkinakartoitus esimer-

kiksi tietopyyntöä käyttämällä, laitetoimittajia haastattelemalla, esitteisiin tutustumalla, koulutuk-

sissa käymällä sekä pyytämällä laitetoimittajilta esittelyitä radiologian osastolle. Kun on saatu mark-

kinoita kartoitettua ja tietoisuutta mahdollisista laitteista, määritellään kyseisen laitteen tarpeet 

omaa osastoa ajatellen hankintaryhmän ja laitteen tulevien käyttäjien kanssa. Käydään avointa 

keskustelua röntgenlaitteen hyödyllisistä ja ylimääräisistä ominaisuuksista, mitkä ominaisuudet 

ovat erityisen tarpeellisia ja mistä voidaan tarvittaessa tinkiä.  Ilman huolellisesti tehtyä markkina-

kartoitusta on lähes mahdotonta tehdä hyvää tarjouspyyntöä ja onnistunutta röntgenlaitehankintaa. 

”Se valmistelu ja selvittelytyö se on se mikä vaatii aikaa ja se pitää tehä hyvin. Tiedetään 

ne kriteerit, että minkälaista laitetta ollaan haluamassa. Jos se siinä vaiheessa mennee jo 

päin mäntyä niin siitä ei tuu hyvä missään vaiheessa enää. ” 

”Ja toki sitä laitekatselmusta voi tehä hyvinkin pitkällä ajalla kutsua laite-edustajia pitämään 

esitelmää ja sopia niitä katselmuksia niihin yksiköihin, joissa on vaikka semmonen laite, 

mitä ollaan mietitty ” 

”Ja sittehän se on kans mahollista että tehään tietopyyntö, ihan siis julkaistaan tietopyyntö. 

Se ei oo vielä varsinainen tarjouspyyntö, mutta siinä voidaan tiedustella, että minkälaisia 

laitteita on ylipäänsä markkinoilla.”  

 

Hankintaryhmän tutustumiskäynnit muihin sairaaloihin laitteeseen tutustumisen, tilasuun-

nittelun ja käyttökokemusten kuulemiseksi 

Tutustumiskäynnit muihin sairaaloihin koettiin asiantuntijoiden keskuudessa erittäin tärkeäksi. Eri-

laisten näkemysten saamiseksi tutustutaan useisiin paikkoihin ja laitteisiin ajan kanssa. Tutustu-

miskäynneillä tutustutaan laitteeseen fyysisesti, tarkastellaan laitteen ominaisuuksia, toimivuutta ja 

sopivuutta oman osaston käyttöön. Tutustumiskäynnin erityispiirre on nähdä ja kokea laitteesta 

ominaisuudet, joita on hankala arvioida pelkkien esitteiden avulla. Esimerkiksi laitteen liikkuvuuden 

kokeileminen koettiin tärkeäksi. Perehtymällä laitesijoitteluun kuvaushuoneessa saadaan vinkkejä 

tilojen suunnittelua varten. Aiempiin laitehankintoihin osallistuneet kehottivat käyttämään valoku-

vaamista muistin tukena. Vierailuilla haastatellaan laitteen käyttäjiä ja heiltä kuullaan rehellisiä käyt-

tökokemuksia, työskentelyvinkkejä ja hankinnassa huomioitavia asioita.  Sairaaloissa vierailu on 

kasvattanut hankintaan osallistuneita myös ammatillisesti ja auttanut verkostoitumaan kollegojen 

kanssa. 



  

39 

”Joo ja minusta on aika tärkeä tuo tossa hankintaprosessissa kuitenki se että jos jotaki 

laitteita on referenssejä jossain lähistöllä että niitä voi käydä kattoon fyysisesti niitä tiloja 

että miten ne sielä on sijoitettu ja kuunnella niitä muilta käyttäjiltä että mitä ne on huomannu 

että kannattas ottaa huomioon tai mikä heillä on huonosti tai minkä ne on huomannu että 

on hyvin. Niin kyllä siitä on apua ko se että sää saat vaan piirrustukset kouraan että täm-

möseen me ehotettaan että tehkää näin. No eihän se välttämättä oo se paras mahollinen.” 

 

Tarjouspyynnön huolellinen ja yksityiskohtainen valmistelu hyvien ja vertailukelpoisten tar-

jouksien saamiseksi 

Tarjouspyyntö on merkittävä asiakirja röntgenlaitehankinnassa, joten sen valmisteluun on käytet-

tävä tarpeeksi aikaa ja se on huolellisesti. Hankinnan kohde määritellään riittävän tarkasti, mutta 

niin, ettei suljeta mahdollisia tarjoajia pois. Tarjouspyynnön valmisteluun osallistuu koko hankinta-

ryhmä yhdessä ja tarkasti määritellään röntgenlaitteen pakottavat vaatimukset. Myös pisteytettävät 

ominaisuudet ja niiden painotuskertoimet määritellään tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa yh-

dessä hankintaryhmän kanssa. Hinnan painotuskertoimen määrittää talousjohtaja ja se onkin jär-

kevää varmistaa ennen muiden painotuskertoimien määrittelyä. Tarjouspyyntöön luodaan myös 

asiakirja pyydettävistä optioista eli ominaisuuksista, jotka voi lisähintaan ostaa, mutta ne eivät kuu-

luu pakottaviin vaatimuksiin eikä vertailtaviin ominaisuuksiin. 

”Tässähän juuri palataan tähän että tarjouspyynnön laatiminen on se kaikkein tärkein ja 

kriittisin vaihe. Elikkä niinku x sano niin kriteerien laatiminen on nimenomaan asiantunti-

joitten vastuulla ja ne pitää tehdä niin hyvin ne kriteerit…” 

”Ja sitähän periaatteessahan ku julkisilla varoilla pelataan nii sehän pitää hankinnat hoitaa 

niin että ketään ei syrjitä että kaikille pitää antaa mahollisuus tarjota. Toki minimikriteerit 

voidaan vaatia, mutta ne pitää oikeesti miettiä niin tarkkaan että ne ei mee liian tiukoiksi 

koska sekin on joskus käyny että sitte ei saada tarjouksia sen takia että ku ne kriteerit on 

niin hirveen tiukat.” 

 

Hankintaprosessiin liittyvien muiden asiakirjojen tarkka laatiminen 

Tarjouskilpailun päätyttyä ja tarjousten avaamisen jälkeen tarjouksiin perehdytään huolella ja tar-

kastellaan, millaisia laitteita on tarjottu. Laitteita pisteyttäessä pisteet jaetaan rehellisesti ja annetut 

pisteet perustellaan huolellisesti.  Pisteytysprosessin jälkeen eniten kokonaispisteitä saanut tarjous 
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valitaan hankittavaksi ja ylilääkäri laatii siitä hankintaesityksen hallitukselle ajoissa ennen hallituk-

sen kokousta. 

”sitten kun siinä käyttäjät paneutuu siihen pisteyttämiseen ja niihin pisteytysten perustelui-

hin että miksi tämä on tätä. Että se ei riitä että mää tykkään tästä, mää halusin punasen.” 

 

Turvallisten ja käytännöllisten tilojen suunnittelu yhteistyössä 

Hyvän kuvauslaitteen lisäksi myös tilat tulee olla turvalliset, tarpeenmukaiset ja toimivat. Tilojen 

suunnitteluun hankintaryhmä osallistaa koko radiologian osasto pyytämällä näkemyksiä ja toiveita 

liittyen kuvaushuoneeseen ja säätötilaan. Tarvittavat kiinteät ja irtokalusteet valitaan huolellisesti ja 

samalla käydään läpi esimerkiksi säteilysuojainten ja muiden aputarvikkeiden sijainti kuvaushuo-

neessa. Ennen laiteasennusta käydään remonttipalaveri kaikkien remonttiin osallistuvien kesken 

ja laitteen vaatimukset sekä säteilynkäytön vaatimukset huomioidaan tarkasti remontissa heti 

alusta asti. Ylilääkäri vastaavana johtajana huolehtii laitteelle turvallisuusluvat kuntoon ja tekee yh-

teistyötä säteilyturvakeskuksen kanssa. 

”Onhan se osa tietenkin sitä käyttäjien käyttömukavuutta se että jos niitä tiloja suunnitel-

laan että yritetään saaha mahollisimman toimivat tilatkin” 

5.2 Kehittämistyön tuotos 

Kehittämistyön tuotoksena syntyi ohjemateriaali Röntgenlaitehankintaprosessi Mehiläinen Länsi-

Pohjan radiologian osastolla. Ohjetta työstettiin yhtäaikaisesti tutkimusvaiheen aineiston analysoin-

nin kanssa. Aineistosta poimittiin haastateltavien toiveita ohjemateriaalista ja sen asiasisällöstä. 

 

Kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin perustuen ohjeen alkuun kirjoitettiin perustietoa julkisista 

hankinnoista, niitä ohjaavista laista ja säädöksistä sekä hankintojen kynnysarvoista ja aikarajoista. 

Tutkimusvaiheen aineistoa analysoitaessa määriteltiin minkä alan asiantuntijoita röntgenlaitehan-

kintaan osallistuu ja tutkittiin eri ammattiryhmien tehtäviä röntgenlaitehankintaprosessissa. Näiden 

perusteella ohjeeseen koottiin eri ammattiryhmien välinen työnjako röntgenlaitehankintaproses-

sissa sekä tavat, miten koko radiologian osasto huomioidaan röntgenlaitehankintaprosessissa.  

 



  

41 

Ohjeeseen luotiin prosessikaavio, josta käy ilmi kaikki röntgenlaitehankintaprosessin vaiheet ja ku-

hunkin vaiheeseen liittyvät tehtävät. Röntgenlaitehankintaprosessiin kuuluu ohjeessa 17 eri vai-

hetta. Ohjeen loppuun on koottu vielä lista huonesuunnittelussa ja laiteasennuksessa huomioitavia 

asioita lähinnä hoitotyön kannalta ajateltuna. Viimeisenä ohjeesta löytyy aiempiin röntgenlaitehan-

kintoihin osallistuneiden asiantuntijoiden kommentteja hankintaprosessista. Kommentit ovat suoria 

lainauksia tutkimusvaiheen haastatteluista. 

 

Ohjeessa käytettiin Mehiläinen Länsi-Pohjan tutkimusohjepohjaa, jonka vuoksi fonttina ohjeessa 

on Arial koko 11, riviväli 1. Mehiläinen Länsi-Pohjan tunnusvärit ovat sininen ja vihreä, joten niitä 

on pyritty käyttämään ohjeen värimaailmana. Ohjeen väritystä miettiessä huomioitiin ohjeen mah-

dollinen tulostaminen, joten esimerkiksi prosessikaavion väritys on sen verran haalea, että tulosta-

essa laatikoissa olevien tekstien fontit näkyvät hyvin. Ohjeen pituus on 10 sivua. 

 

Ohjeen laatimisen jälkeen se tarkistutettiin Mehiläinen Länsi-Pohjan radiologian osaston osaston-

hoitajalla ja ylilääkärillä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hankintasihteerillä sekä ohjaavilla opetta-

jilla. Heiltä saatujen kommenttien perusteella ohjeeseen tehtiin korjauksia, jonka jälkeen siirryttiin 

arviointivaiheeseen. 

5.3 Arviointivaiheen tulokset 

Arviointivaiheessa kehittämistyönä tuotettu ohje sekä arviointikysely lähetettiin 32 röntgenlaitehan-

kintoihin mahdollisesti osallistuvalle asiantuntijalle. Heistä 9 vastasi kyselyyn eli vastausprosentiksi 

saatiin 28,1 %. Ohjeen tulevat käyttäjät arvioivat ohjeen ulkoasua, ohjeessa käytettyä kieltä ja oh-

jeen asiasisältöä. He myös antoivat arvion todennäköisyydestä ohjeen käyttämiseen seuraavan 

röntgenlaitehankinnan yhteydessä. Lisäksi heille annettiin avoimen kysymyksen kautta mahdolli-

suus kirjoittaa vapaita kommentteja ohjeeseen liittyen. 

 

Ohjeen ulkoasun arviointi 

Ohjeen ulkoasun arvioinnissa arvioitiin käytetyn fontin kokoa, visuaalisen ilmeen selkeyttä, ohjeen 

helppolukuisuutta ja värien käytön onnistuneisuutta. Taulukosta 2 käy ilmi kyselyyn vastanneiden 

arviointi ohjeen ulkoasusta. Fontin kokoa pidettiin sopivana, sillä vastaajista 88,9 % oli täysin sa-

maa mieltä, että ohjeessa käytetty fontti on sopivan kokoinen. Vain 11,1 % oli osittain eri mieltä 
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fontin sopivasta koosta. Ohjeen visuaalisen ilmeen selkeyteen vastaajat olivat tyytyväisiä, sillä täy-

sin samaa mieltä oli 89,9 % vastaajista ja 11,1 % oli osittain samaa mieltä. Ohjeen helppolukuisuus 

jakoi mielipiteitä enemmän. 55,6 % vastaajista oli ohjeen helppolukuisuudesta täysin samaa mieltä. 

22,2 % oli osittain samaa mieltä ja loput 22,2 % jakautuivat ei samaa eikä eri mieltä ja osittain eri 

mieltä välille. Värien käytöstä vastaajista 62,5 % oli täysin samaa mieltä värien käytön onnistunei-

suudesta. 25 % oli osittain samaa mieltä värien käytön onnistuneisuudesta ja 12,5 % oli osittain eri 

mieltä värien käytön onnistuneisuudesta. Vastaajista suurin osa oli siis tyytyväisiä ohjeen ulko-

asuun. 

 

TAULUKKO 2. Ohjeen ulkoasun arviointi. 

 
täysin sa-

maa mieltä 

osittain sa-

maa mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain eri 

mieltä 

täysin eri 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Ohjeen fontti on sopivan kokoinen 88,9% 0% 0% 11,1% 0% 0% 

Ohjeen visuaalinen ilme on selkeä 88,9% 11,1% 0% 0% 0% 0% 

Ohje on helppolukuinen 55,6% 22,2% 11,1% 11,1% 0% 0% 

Värien käyttö ohjeessa on onnistunut 62,5% 25% 0% 12,5% 0% 0% 

 
 

Ohjeen ulkoasusta sai avoimen kysymyksen kautta antaa myös vapaita kommentteja. Vapaita 

kommentteja saatiin kolme kappaletta.  

- Eri organisaatioiden roolit voisi värikoodata kaavioon, jotta kaikille osallistujille kävisi sel-

västi ilmi, kenen vastuulla esim. Tietopyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen, tilaus-

ten tekeminen ja sopimusten laatiminen on. 

- Luin ohjeen mustavalkoisesta tulosteesta, en siis voi ottaa kantaa värien käyttöön. 

- Prosessin askelissa laatikot voisi olla leveämmät, ehkä isompi fontti? 

 

Ohjeessa käytetyn kielen arviointi 

Ohjeessa käytetyn kielen arvioinnissa arvioitiin käytetyn kielen helppolukuisuutta ja virheettömyyttä 

sekä asiasisällön esittämistapaa. Taulukosta 3 käy ilmi kyselyyn vastanneiden arviointi ohjeen kie-

lestä. Pääosin ohjeessa käytetyn kielen helppolukuisuuteen oltiin tyytyväisiä, sillä vastaajista 44,4 

% oli täysin samaa mieltä ja 55,6 % oli osittain samaa mieltä käytetyn kielen helppolukuisuudesta. 

Käytetyn kielen virheettömyydestä 44,4 % oli täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä oli 44,4 

%. Ohjeen asiasisällön selkeästä esittämisestä täysin samaa mieltä oli 66,7 % ja osittain samaa 

mieltä 33,3 %. 
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TAULUKKO 3. Ohjeen kielen arviointi. 

 

täysin sa-

maa 

mieltä 

osittain 

samaa 

mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain eri 

mieltä 

täysin eri 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Ohjeessa käytetty kieli on helppolukuista 44,4% 55,6% 0% 0% 0% 0% 

Ohjeessa käytetty kieli on virheetöntä 44,4% 44,4% 0% 0% 0% 11,1% 

Ohjeen asiasisältö on selkeästi esitetty 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 0% 

 

Ohjeessa käytetystä kielestä sai avoimen kysymyksen kautta antaa myös vapaita kommentteja. 

Vapaita kommentteja saatiin neljä kappaletta.  

- Välillä teksti on aika tuttavallista, mutta ohjehan on suunniteltu meidän osastoa varten. 

Pilkun viilausta: Vuokaaviossa välillä lauseen lopussa on piste ja välillä ei ole. 

- Vaikka asia on osittain hankalaa, oli se muotoiltu niin että se oli helposti ymmärrettävissä. 

Toki ohje piti lukea ajatuksen kanssa, jotta asian ymmärsi. 

- Aika selkeä 

- Muutama kirjoitusvirhe, muuten hyvä. 

 

Ohjeen asiasisällön arviointi 

Ohjeen asiasisältöä arvioitaessa otettiin kantaa sisällön virheettömyyteen, ohjeen käyttötarkoituk-

sen sopivuuteen, ohjeen hyödystä hankintoja tehdessä ja kaiken oleellisen tiedon löytymiseen oh-

jeesta. Taulukosta 4 käy ilmi vastaajien arviointi ohjeen asiasisällöstä. Vastaajista 55,6 % oli täysin 

samaa mieltä ja 44,4 % osittain samaa mieltä ohjeen sisällön virheettömyydestä. Käyttötarkoituk-

seen soveltuvuudesta täysin samaa mieltä vastaajista oli 66,7 % ja osittain samaa mieltä 33,3 %. 

Ohje koettiin selkeästi hyödylliseksi, sillä jopa 88,9 % vastaajista koki hyötyvänsä ohjeesta hankin-

toja tehdessä. Vastaajista 11,1 % ei osannut sanoa näkökulmaansa ohjeen hyödyllisyydestä. Oh-

jeessa on vastaajien mielestä kaikki oleellinen tieto käsitelty, sillä 44,4, % vastaajista oli tästä täysin 

samaa mieltä ja 33,3 % oli asiasta osittain samaa mieltä. Vastaajista 11,1 % ei ollut samaa eikä eri 

mieltä kaiken oleellisen tiedon löytymisestä ohjeesta. 
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TAULUKKO 4. Ohjeen asiasisällön arviointi. 

 

täysin 

samaa 

mieltä 

osittain 

samaa 

mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain eri 

mieltä 

täysin eri 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Ohjeen sisältö on virheetöntä 55,6% 44,4% 0% 0% 0% 0% 

Ohje on käyttötarkoitukseen sopiva 66,7% 33,3% 0% 0% 0% 0% 

Hyötyisin ohjeesta hankintoja tehdessä 88,9% 0% 0% 0% 0% 11,1% 

Kaikki oleellinen tieto on käsitelty  

ohjeessa 
44,4% 33,3% 11,1% 0% 0% 11,1% 

 

 

Ohjeen asiasisällöstä sai avoimen kysymyksen kautta antaa myös vapaita kommentteja. Vapaita 

kommentteja saatiin neljä kappaletta.  

- Asia on todella vaikea ja laaja, ja sitä on hankalaa lyhentää enää. 

- Pisteytystaulukon laadinnasta voisi olla enemmän tietoa esim. konkreettinen esimerkki. 

Esim. osia hankittavasta laitteistosta voi kuulua peruspakettiin (eli hintaan, jota vertaillaan), 

kun taas toisella tarjoajalla ei kuulu peruspakettiin ja joka hankitaan optiona (voi muuttaa 

hankittavan laitteen hintaa oleellisesti ja vertailussa häviää se, joka on laittanut osan pe-

ruspakettiin). Tarjouspyyntö sisältää yleensä aika paljon yleistä tarjouksissa käytettävää 

tekstiä, josta voisi laittaa malliesimerkin tai jotain. 

- Ketkä osallistuvat pisteytykseen konkreettisesti? Ohjeen mukaan ammattiryhmien tehtä-

vissä: fyysikko pääasiassa ja radiologi kuvanlaadullisissa asioissa. Ei muut? 

- Miten pisteytys vaikuttaa hankintaan? Onko pakko hankkia selvästi halvempi laite, jos 

sen pisteytys on vain hieman huonompi kuin selkeästi kalliimman laitteen? Mikä piste-

määrä vastaa mitä hinnan eroa? Kuin monta pistettä hinnasta (prosenttimäärä?). Entä jos 

pakottavat vaatimukset ovat semmoiset, että vain yksi laite täyttää ne ja vaatimus on siis 

oikeasti käytännössä pakollinen? Mikä voi olla valituksen aihe? Olisi hyvä saada esimerk-

kejä, että pystyisi välttää turhia valituksia. Ketkä käsittelee valitukset, voiko edustajat tehdä 

ns. valituksia valituksen takia? Tuleeko laite-edustajille seurauksia tai sakko jos tekee niin? 

 

Todennäköisyys ohjeen käyttämiseen seuraavan röntgenlaitehankinnan yhteydessä 

Vastaajien arvio todennäköisyydestä ohjeen käyttämiseen seuraavassa röntgenlaitehankinnasta 

näkyy taulukossa 5. Vastaajista 88,9 % käyttäisi ohjetta hyvin todennäköisesti seuraavaan rönt-

genlaitehankintaan osallistuessaan. 11,1 % ei osannut sanoa käyttäisikö ohjetta seuraavaan rönt-

genlaitehankintaan osallistuessaan. 
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TAULUKKO 5. Todennäköisyys ohjeen käyttämiseen seuraavassa röntgenlaitehankinnassa. 
 

 
hyvin todennäköi-

sesti 
todennäköisesti 

todennäköisesti 

en 

en käyt-

täisi 
en osaa sanoa 

Käyttäisin ohjetta  

seuraavaan röntgenlai-

tehankintaan osallis-

tuessani 

88,89% 0% 0% 0% 11,11% 

 

 

Vapaat kommentit ohjeesta 

Neljä arvioijaa antoi vapaan kommentin ohjeesta. 

- Vastuunjako selkeämmin esille 

- Hyvä ja kattava 

- Todella hyvä ja hyödyllinen ohje. 

- Ohjeesta sai aika hyvän käsityksen hankintaprosessista. Käytännössä en edelleenkään 

osaisi tehdä mitään prosessin askelta, esim. tarjouspyyntöä, mutta sen tekeminen ei ilmei-

sesti ollut tämän ohjeen tarkoitus. 

 

Arviointivaiheen jälkeen tehdyt muutokset ohjeeseen 

Vuokaaviota levennettiin, jolloin fonttia vuokaaviossa suurennettua koosta 9 kokoon 10. Vuokaavi-

ossa olleet välimerkki- ja kirjoitusvirheet korjattiin. Eri asiantuntijoiden tehtäviä hankintaprosessissa 

sekä pisteytysperusteiden laatimiseen ja pisteyttämiseen liittyviä toimia tarkennettiin. Ohjeeseen 

lisättiin tietoa hankintapäätöksestä valittamisesta. 

 

Ohjeen loppuun lisättiin maininta, että ohjeen liitteenä on mallina aiempien hankintojen tarjous-

pyyntöasiakirjoja selventämään asiantuntijoille hankinnassa laadittavien asiakirjojen muotoa. Tar-

jouspyyntöasiakirjat liitetään valmiin ohjeen kanssa samaan kansioon sekä yhteisellä kovalevyllä 

samaan paikkaan. Tarjouspyyntöasiakirjat pyydetään Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hankintatoi-

mistolta. Prosessikaavioon värikoodausta eri asiantuntijoiden tehtävistä ei laadittu asiantuntijoiden 

pyynnöstä huolimatta, sillä asiantuntijakohtaiset tehtävät on ohjeessa listattuna. Osaan tehtävistä 

osallistuu useita asiantuntijoita, joten värikoodaaminen olisi ollut haastavaa ja sekaannuttanut jo 

muutenkin laajaa prosessikaaviota. 
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6 POHDINTA 

6.1 Kehittämisprosessin ja oman toiminnan arviointi 

Kehittämistyön aihe lähti liikkeelle tutkijan omasta mielenkiinnosta ja kokemuksista röntgenlaite-

hankintaprosessin suhteen. Esittäessäni ajatuksen radiologian osaston osastonhoitajalle ja ylilää-

kärille, he kokivat aiheen erittäin tärkeäksi hankintaprosessin kehittämistä ajatellen. Radiologian 

osaston osastonhoitajan kanssa keskustellen saimme rajattua työlle sopivan aiheen. Röntgenlait-

teen keskimääräinen käyttöaika on noin 7-10 vuotta ja radiologian osastolla on kymmenen eri ku-

vantamislaitetta. Näin ollen röntgenlaitehankintoja osastolle tulee vuosittain.  

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa tutustuin aiheen kirjallisuuteen ja etsin aiempia tutkimuksia aihepiiristä. 

Röntgenlaitehankinnoista löytyi muutama tutkimus kansallisesti, mutta ne keskittyivät lähinnä rönt-

genhoitajan tehtäviin röntgenlaitehankintaprosessissa. Tässä tutkimuksessa aihetta käsiteltiin laa-

jemmin, koko hankintaryhmän eri ammattiryhmien asiantuntijuuden merkityksen kautta. Kansain-

välisestikin asiantuntijuuden merkitystä röntgenlaitehankintaprosessissa on tutkittu vähän. Joka 

maassa on omat lait, joka heijastuu varmasti sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden hankintoihin. 

 

Kaikki tutkimukseen pyydetyt asiantuntijat suostuivat haastatteluihin ja kertoivat mielellään koke-

muksiaan hankintaprosessista. Heillä oli halu tulla kuulluksi ja halu vaikuttaa hankintaprosessin 

kehittämiseen. Tutkijana haastattelut aluksi jännittivät, koska en ollut aiemmin haastattelututki-

musta järjestänyt. Haastattelujen nauhoittaminen toi oman jännityksensä, sillä oman äänen kuun-

teleminen ei aluksi tuntunut luontevalta. Haastattelut menivät hyvin ja niiden litterointi onnistui hel-

posti hyvän nauhurin ansiosta. Tutkimusaineistosta saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutki-

muksen valmistuttua aineisto hävitettiin silppuamalla paperidokumentit ja tuhoamalla äänitallen-

teet.  

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan työnjako asiantuntijoiden keskuudessa aiemmissa han-

kintaprosesseissa ei ole mennyt asiantuntijoiden osalta tasan, ja osa kokee joutuneensa tekemään 

itselle kuulumattomia töitä ja kantamaan liian suurta vastuuta hankinnasta. Lisäksi asiantuntijat 

kokevat tiedonpuutetta hankintaprosessista ja tehtävistä hankintaprosessin aikana. Hankintapro-
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sessi koettiin usein stressaavana ja vaativana työnä, johon on varattu liian vähän resursseja. Kui-

tenkin asiantuntijat kokivat tärkeäksi osallistumisensa hankintaprosessiin, koska samalla saadaan 

vaikuttaa omaan työhön ja työkaluun. 

 

Arviointivaiheen Webropol-kyselyn laatimiseen merkittävän avun toi lähiopetuksessa annettu 

Webropol-ohjelman käytön ohjeistus ja harjoituskyselyn tekeminen. Arviointivaiheen vastauspro-

sentiksi saatiin 28,9 %, joka jäi alhaiseksi muistutusviestistä huolimatta. Saatujen vastausten pe-

rusteella ohje tulee tarpeeseen, sillä 89 % vastaajista aikoo käyttää ohjetta tulevaisuudessa ja loput 

eivät osanneet vastata. Avoimista kysymyksistä saatiin paljon vastauksia ja hyviä kommentteja 

ohjeen korjaamista varten. Näitä hyödynnettiin ohjeen muokkaamisessa. 

 

6.1 Kehittämistyön luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä kehittämistyössä tutkimuksen toteuttamista ja tutki-

muksen luotettavuutta ei voi pitää toisistaan erillisinä tapahtumina. Laadullista tutkimusmenetel-

mää käytettäessä tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on viime kädessä tutkija itse ja hänen re-

hellisyytensä, koska arvioinnin kohteena ovat tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja 

ratkaisut. Tutkijan tulee siten arvioida tutkimuksensa luotettavuutta jokaisen tekemänsä valinnan 

kohdalla. Tutkijan on pystyttävä kuvaamaan ja perustelemaan tutkimustekstissään, mistä valintojen 

joukosta valinta on tehty, mitä nämä ratkaisut ovat olleet ja miten hän on lopullisiin ratkaisuihinsa 

päätynyt. (Vinkka 2015, 126.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tut-

kimusprosessiin, sen eri vaiheisiin eli ideointiin, suunnitelmaan, toteutukseen ja raportointiin. Ide-

ointivaiheessa kiinnitettiin erityisesti huomiota idean tärkeyteen. Esittäessäni idean radiologian 

osaston osastonhoitajalle, hän otti idean hyvin vastaan ja koki sen tärkeäksi kehitysaiheeksi. 

Yleensä organisaatioiden käytännön tarpeesta nousevissa tutkimuksissa etsitään hyötyä toimin-

taan tai jonkin käytännöllisen ongelman ratkaisua. (Ronkainen, Pehkonen, Lidnblom-Ylänne & 

Paavilainen 2011, 32.)  

 

Kehittämistyön tavoitteiden tulee olla korkean moraalin mukaisia, työ tulee tehdä rehellisesti, huo-

lellisesti ja tarkasti, ja seurausten on oltava käytäntöä hyödyttäviä. Tutkimuksen ja kehittämisen 

kohteena olevat asiantuntijat tiesivät tutkimuksen tavoitteen ja oman roolinsa tutkimuksen aikana. 

Aitoja ja rehellisiä vastauksia saadaan kohderyhmältä erityisesti silloin, kun vastaajia ei yksilöidä ja 
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heidän nimettömyytensä taataan. (ks. Ojasalo ym. 2014, 48-49.) Haastatteluissa koin tärkeänä ko-

rostaa rooliani tutkijana ja toimin puolueettomasti johdattelematta keskustelua. Välillä se tuntui 

haasteelliselta, koska haastateltavat olivat ennalta tuttuja työkavereita. Aineistonkeruun toteutus ja 

aukikirjoitus on kirjoitettu raportissa lukijalähtöisesti. Haastatteluiden paikat, olosuhteet ja haastat-

teluihin käytetty aika on kerrottu raportissa. Luotettavuutta lisää raportin antama selkeä kuva luki-

jalle analyysin toteutuksesta, tuloksista ja niiden yhteenvedosta aineistoon. (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 

232.) Arviointivaiheen Webropol-kyselyssä kysymykset muotoiltiin lyhyiksi ja ytimekkäiksi, jotta ne 

olisivat helppo ymmärtää (ks. Hirsjärvi ym. 2009, 231–232). Kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, 

sitä olisi voinut nostaa esimerkiksi lähettämällä vielä yhden muistutusviestin ja lisäämällä vastaus-

aikaa. Ajallisesti tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Todennäköisesti kyselyyn ovat vastanneet 

asiantuntijat, joita hankintaprosessin kehittäminen kiinnostaa. Asiantuntijat, jotka eivät vielä ole 

osallistuneet hankintaprosessiin ovat voineet kokea ohjeen teoreettisena ja pitkänä. He ovat voi-

neet kokea ohjeen arvioinnin haasteellisena.  

 

Kehittämistyössä oli eettisesti merkittävää huolehtia tarvittavat lupa-asiat kuntoon. Tutkimuslupa 

kehittämistyölle saatiin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lta kesäkuussa 2018. Pienen lisähaasteen tut-

kimusluvan hakemiseen toi yhteisyrityksen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n perustaminen, mutta tut-

kimusluvan saaminen onnistui. Tutkimukseen osallistuneilta haastateltavilta pyydettiin kirjallinen 

suostumus haastatteluihin osallistumiseen ja niiden käyttämiseen tutkimukseen. Heille myös infor-

moitiin, mihin tutkimuksesta saatavia tuloksia käytetään. Kaikkia tutkittavia kohdeltiin tutkimuk-

sessa tasavertaisesti. Kehittämistyön eettisiin peruskysymyksiin kuuluu muun muassa se, onko 

aiheen tutkimisesta haittaa tutkittavalle. Tutkimusetiikka edellyttää myös sen, että tutkittavat tietä-

vät, mihin heidän tietojansa käytetään. (ks. Ronkainen ym. 2011, 34-35). Haastateltaville sekä ar-

viointivaiheen kyselyyn osallistujille ilmoitettiin selkeästi, ettei heidän henkilöllisyytensä tule ilmi tut-

kimuksen missään vaiheessa. Tutkittavilla oli myös oikeus keskeyttää halutessaan tutkimukseen 

osallistuminen ja se kerrottiin heille tutkimukseen suostumuslomakkeessa. Tutkimuksen eettisyyttä 

ja luotettavuutta puoltaa myös raportin julkaisemattomuus ennen yhteistyökumppanin lupaa. Mehi-

läinen Länsi-Pohja Oy:n hoitotyön johtaja on lukenut raportin ennen julkaisua. 

 

Tutkimuksen oikeutuksena on aina tiedollinen hyöty (Ronkainen ym. 2011, 34). Tämä kehittämistyö 

tuo merkittävän hyödyn Länsi-Pohjan keskussairaalan hankintatoimistolle, radiologian osaston 

henkilökunnalle sekä hankintoihin osallistuville asiantuntijoille. Kehittämistyön luotettavuutta lisää 

ohjeen tulevien käyttäjien arviointi ja ohjeen korjaaminen heidän antamiensa palautteiden pohjalta. 
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Kehittämistyön myötä asiantuntijuudesta röntgenlaitehankinnoissa saadaan suurempi hyöty ja han-

kinnat saadaan toteutettua tarpeenmukaisesti ja kokonaistaloudellisesti edullisimmin. 

6.2 Oman oppimisen ja ammatillisen kehittymisen arviointia 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden syventää osaamista sosiaali- ja terveys-

alan johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon yhtenä tavoitteena on oppia johta-

maan työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden 

kanssa sekä kehittää näyttöön perustuen oman alan työelämää. (Oulun ammattikorkeakoulu 2018, 

viitattu 1.11.2018.) Tämä tutkimuksellisen kehittämistyön tekeminen on opettanut laajasti kehittä-

mistarpeisiin perustuvan tutkimuksen merkitystä. Tätä tutkimuksellista kehittämistyötä oli miele-

kästä tehdä, koska aihe oli itselle tärkeä ja radiologian osastolla ajankohtainen. Lisäksi yhteistyö-

kumppanin ja tutkimukseen osallistujien positiivinen suhtautuminen asiakokonaisuuden kehittämi-

seen antoi mielenkiintoa aiheen tutkimiseen. Opinnäytetyötä työstäessä olen saanut osastonhoita-

jalta tukea ja kannustusta epätoivon hetkinä ja ne on kantanut eteenpäin. Tämä kokemus on ollut 

erityisen tärkeä myös tulevaisuutta varten, jotta osaan itse toimia jatkossa kannustavana voimava-

rana työyhteisössä. Tutkimusvaiheen haastatteluissa tuli ilmi myös yhteistyön merkitys eri ammat-

tiryhmien välillä jokapäiväisessä työssä. Kun yhteistyö osastolla toimii arkityössä, on hankintapro-

sessissakin helpompi työskennellä yhteistyössä.  

 

Tutkimussuunnitelman työstäminen ja aiheen tarkempi rajaus toi eniten haasteita tutkimuksellisen 

kehittämistyön prosessissa. Aiheen rajaukseen käytin paljon aikaa ja koen, että ajan kanssa aihe 

rajautui näkökulmaan, jota eniten halusin tutkia ja juuri oikean laajuiseksi. Ajattelin, että tutkimus-

suunnitelma voi olla hyvinkin suppea. Ohjaajan vaatimasta laajasta ja yksityiskohtaisesta suunni-

telmasta oli merkittävä apu tutkimusta tehdessä ja raporttia kirjoittaessa. Alkuperäisellä suppealla 

suunnitelmalla tutkimuksesta ei olisi saatu aikaan luotettavaa tutkimuksellista kehittämistyötä. 

 

Arviointivaiheen palautteilla oli suuri merkitys oppimiskokemuksena. Pohdin arviointivaiheen pientä 

osallistumisprosenttia ja toisaalta sitä kuinka rehellistä palautetta arvioijat olivat antaneet. Koin ar-

viointivaiheen jälkeen, että työlläni on merkitystä ja sitä tullaan varmasti hyödyntämään. Opinnäy-

tetyötä työstäessä ymmärrys aiheesta on syventynyt ja pystyn osallistumaan radiologian osastolla 
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hankintaprosesseihin entistä paremmin asiantuntijana. Koen, että oppimastani laajasta tietomää-

rästä voin jakaa tietotaitoa muille hankintoihin osallistuville asiantuntijoille. Voin myös toimia tukena 

osallistumatta itse kyseiseen hankintaprosessiin.  

 

Tutkimuksellista kehittämistyötä työstäessä olen saanut valtavasti ymmärrystä siihen, että kehittä-

mistoiminta tarvitsee pohjalle tutkimusta laadukkaiden vaikutusten ja tulosten suhteen. Pelkkä oh-

jeen kirjoittaminen ei riitä, jos oikeasti ei tiedetä mitä ongelmien taustalla on tai mitä ohjeelta oike-

asti odotetaan. Myös aiemmin tehtyjen tutkimusten etsimiseen ja niiden lukemiseen olen saanut 

varmuutta. 

6.1 Jatkotutkimushaasteet 

Röntgenlaitehankinnan jälkeen alkavat laitteen käyttökoulutukset sitä käyttävälle henkilöstölle. 

Yleensä käyttökoulutukset toteutuvat niin, että laitteen käyttökouluttaja antaa koulutuksen laitteen 

pääkäyttäjille, jotka kouluttavat muun henkilökunnan laitteen käyttöön. Usein laitetta tarvitaan päi-

vystysaikaisessa käytössä, jolloin röntgenhoitaja työskentelee yksin laitteella. Tällöin on tärkeää, 

että hänellä on riittävät valmiudet käyttää laitetta yksin. Usein tämä tuo haasteita, sillä henkilökunta 

täytyy kouluttaa nopealla aikataululla. Usein henkilökunnalta kuulee siitä, etteivät he ole saaneet 

riittävän hyvää käyttökoulutusta laitteelle ja henkilökunnalle ei ole muistettu kertoa samoja asioita 

laitteen käytöstä. Jatkossa voisi tutkia laitteen käyttökoulutuksen toteutumista henkilökunnan nä-

kökulmasta ja esimerkiksi palvelumuotoilun keinoin laatia laitteiden käyttökoulutukseen yhtenäinen 

malli, jolla voidaan kehittää uusia ideoita käyttökoulutuksen toteutumiseen.  
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SUOSTUMUSLOMAKE HAASTATTELUUN JA SEN TALLENTAMISEEN LIITE 2 

 

Hyvä asiantuntija 

  

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössäni teen tutkimuksellisen kehittämistyön 

asiantuntijuuden merkityksestä julkisen puolen röntgenlaitehankinnoissa. Kehittämistyön tarkoituk-

sena on selvittää haastattelujen avulla röntgenlaitehankintaprosesseihin osallistuvien eri ammatti-

ryhmien edustajien kokemuksia asiantuntijuudestaan röntgenlaitteiden hankintaprosessissa sekä 

kehittää röntgenlaitehankintaprosessista onnistunut koko radiologian osaston näkökulmasta. Opin-

näytetyö toteutetaan yhteistyössä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n 

sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. 

  

Tarvitsen asiantuntijuuttasi, jotta saan monipuolisesti tietoa eri asiantuntijoiden kokemuksista rönt-

genlaitehankinnoista ja voin kehittää röntgenlaitehankintaprosessia. Kutsun sinut pitämääni haas-

tatteluun ja sekä mahdollisten lisäkysymysten esittämiseen tutkimuksen aikana. Haastattelut nau-

hoitetaan materiaalin käsittelyn helpottamiseksi. 

  

Kehittämistyötä varten haastattelen eri ammattiryhmien asiantuntijoita. Henkilöllisyytesi ei paljastu 

tutkimuksen missään vaiheessa, eikä vastauksiasi pysty tunnistamaan. Tutkimukseen osallistumi-

nen on vapaaehtoista ja halutessasi sinulla on oikeus keskeyttää se.  

  

Allekirjoittamalla lomakkeen, suostun haastattelun tallentamiseen nauhoitettuna sekä annan luvan 

mahdollisten tarkentavien lisäkysymyksien esittämiseen:  

  

____________________________ ________________________________________ 

Paikka ja aika    Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Kiitos osallistumisesta!  

 

Ystävällisin terveisin  

Auli Ahonen, Röntgenhoitaja, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Yamk – opiskelija    

Puh. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@XXXXXXXXXX.fi 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO LIITE 3 

 

Haastatteluiden teemat hankintaprosessiin osallistuneille: 

1. Kokemukset hankintaprosessista 

* Millaisissa hankintaprosesseissa olet ollut mukana asiantuntijana? 

* Millaisena olet kokenut hankintaprosessiin osallistumisen? 

* Mikä on toiminut erityisen hyvin hankintaprosessissa? 

* Millaisia haasteita olet kokenut hankintaprosessissa? 

 

2. Asiantuntijuuden merkitys hankintaprosessissa 

* Millaisia tehtäviä ammattiryhmälläsi asiantuntijana on röntgenlaitehankintaprosessissa? 

* Mikä merkitys ammattiryhmälläsi on röntgenlaitehankinnan onnistumisen kannalta? 

* Mitkä asiat koet erityisen tärkeäksi hankintaprosessin onnistumisen kannalta? 

 

3. Hankintaprosessi toimivammaksi 

* Mitä ongelmia hankintaprosessissa voi syntyä ja miten niiltä voisi välttyä?   

* Mitkä ovat hankintaprosessin kriittiset vaiheet ja mikä niissä voi mennä pieleen? 

* Millaista ohjemateriaalia kaipaat hankintaprosessista hankintoihin osallistumisen tueksi?  

* Miten henkilökunta saadaan kiinnostumaan hankinnoista?  

* Voisiko teknologiaa hyödyntää hankintaprosessissa enemmän? 

* Mitä muuta haluat kertoa röntgenlaitehankintaprosessiin osallistumisesta? 
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Haastatteluiden teemat hankintaprosessiin osallistumattomille: 

1. Kokemukset hankintaprosessista 

* Millaisia kokemuksia olet kuullut hankintaprosessista? 

* Osallistuisitko itse hankintaprosessiin? Miksi osallistuisit tai miksi et? 

* Millaisia haasteita olet kokenut tai kuullut hankintaprosessista? 

* Mikä on toiminut erityisen hyvin hankintaprosessissa? 

 

2. Asiantuntijuuden merkitys hankintaprosessissa 

* Millaisia tehtäviä ammattiryhmälläsi asiantuntijana on röntgenlaitehankintaprosessissa? 

* Mikä merkitys ammattiryhmälläsi on röntgenlaitehankinnan onnistumisen kannalta? 

* Mitkä asiat koet erityisen tärkeäksi hankintaprosessin onnistumisen kannalta? 

 

3. Hankintaprosessi toimivammaksi 

* Mitä ongelmia hankintaprosessissa voi syntyä ja miten niiltä voisi välttyä?   

* Mitkä ovat hankintaprosessin kriittiset vaiheet ja mikä niissä voi mennä pieleen? 

* Millaista ohjemateriaalia kaipaat hankintaprosessista hankintoihin osallistumisen tueksi?  

* Miten henkilökunta saadaan kiinnostumaan hankinnoista?  

* Voisiko teknologiaa hyödyntää hankintaprosessissa enemmän? 

* Mitä muuta haluat kertoa röntgenlaitehankintaprosessiin osallistumisesta? 
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HAASTATTELUJEN LUOKITELLUT TEEMAT LIITE 4 

 

YHDISTÄVÄ LUOKKA: Moniammatillisen asiantuntijaryhmän toteuttama onnistunut jul-

kisen puolen röntgenlaitehankinta 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Julkisia hankintoja ohjaavien lakien ja han-

kintaprosessin vaiheiden tunteminen 

Ajantasaiset ohjeet julki-

sesta hankintaproses-

sista ja hankintaproses-

sin vaiheiden tunteminen 

Kokemusten ja kou-

luttautumisen merki-

tys hankintaproses-

sissa Ajantasaiset saatavilla olevat ohjeet julki-

sen hankintaprosessin vaiheista 

Oman osaston aiempiin tarjouspyyntöihin 

ja muiden sairaaloiden tarjouspyyntöihin 

tutustuminen 

Oman ammattitaidon hyödyntäminen ja 

halu vaikuttaa 

Laitehankintaprosessiin 

osallistumisen merkitys 

ja kokemukset proses-

sista Kasvatetaan ymmärrystä laitehankintapro-

sessista osallistumalla siihen 

Mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisilla 

laitteilla työskennellään ja oman näkökul-

man esille tuominen 

Tekniikan kehityksessä mukana pysymi-

nen 

Mieluisa ja osaston tarpeisiin sopiva laite-

kanta 

Laitteen ominaisuuksien ja uutuuksien op-

piminen 

Positiivisina kokemuksina prosessin mie-

lenkiintoisuus ja palkitsevuus 

Negatiivisina kokemuksina stressaava, 

pitkä, työläs ja laaja prosessi  

Turhautuneisuuden ja arvostuksen puut-

teen kokemukset 
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Tietotekniikkaosaamisen hyödyntäminen 

esimerkiksi pilvipalvelujen käyttäminen tie-

dostojen tallentamiseen ja jakamiseen 

Koulutusten ja kokemus-

ten merkitys hankinta-

prosessissa 

Aiemmalla koulutuksella ja hankintakoke-

muksella apua prosessiin osallistumiseen 

Hankintaryhmään osallistuvien on tulevai-

suudessa järkevää olla kyseisen laitteen 

vastuukäyttäjiä 

Koulutuksiin pääseminen motivoi henkilö-

kuntaa 

Isoimmissa ulkomaisissa koulutuksissa 

pääsee tutustumaan laitteisiin helposti 

näyttelyissä, mikä tuo merkittävän avun 

laitehankintaan 

Turvataan, että hankinnoissa on mukana 

kokemusta julkiseen hankintaprosessiin 

osallistumisesta 

 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Hankinnan alussa perustetaan moniam-

matillinen hankintaryhmä, jotta hankintaan 

saadaan erilaisia näkökulmia 

Sitoutuneen, toimivan ja 

keskustelevan moniam-

matillisen hankintaryh-

män perustaminen 

Sitoutunut moniam-

matillinen asiantunti-

jaryhmä hankintapro-

sessissa 
Hankintaryhmän sujuva yhteistyö ja keski-

näinen luottamus toisiin ja toisten työpa-

noksiin 

Selkeä työnjako ja hyvä organisointi han-

kintaryhmässä päällekkäisen työn välttä-

miseksi 

Keskustelutaito hankintaryhmän välillä 

koko hankintaprosessin ajan 

Asiat käydään avoimesti ja tarkasti läpi, 

jotta päästään yhteisymmärrykseen 
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Hankintaryhmän sitoutuneisuus ja aktiivi-

nen työpanos projektiin 

Hankintaan osallistuvat valmistautuvat pa-

lavereihin huolellisesti ja tekevät sovitut 

tehtävät ajallaan 

Hankintaryhmän sujuva yhteydenpito mui-

den osastojen, laitevalmistajien sekä mui-

den asiaan liittyvien henkilöiden kuten ra-

kennusmiesten kanssa 

Hankintaryhmän sujuva 

yhteydenpito ja infor-

mointi koko radiologian 

osaston henkilökunnan, 

laitevalmistajien ja ra-

kennusmiesten kanssa Sujuva informointi röntgenosastolle han-

kinnan edetessä  

Hankintaryhmä osallistaa muitakin rönt-

genosaston työntekijöitä hankintaan pyytä-

mällä mielipiteitä huoneesta, laitteesta, 

hankinnan kohteesta, toiveista ym. 

Tärkeää, että hankintaprosessissa on asi-

antuntijuutta eri aloilta mukana riittävästi 

Saadaan varmistettua erilaiset näkökulmat 

Asiantuntijuus röntgen-

laitehankintaprosessissa 

Osallistuvilla asiantuntijoilla pitää olla hyvä 

kokemuspohja omasta työstä, että ymmär-

tää mitä hankittavalla laitteella ollaan ku-

vaamassa 

Halu keskittyä hankinnassa omaan asian-

tuntijuuteen ja oman ammattitaidon hyö-

dyntämiseen 

Sairaslomiin ja muihin asiantuntijoiden 

poissaoloihin varautuminen 

Asiantuntijat pohtivat, mikä on tarpeellista 

juuri tähän yksikköön ja millainen laite toi-

misi kaikkien käytössä parhaiten 

Asiantuntijuuden merki-

tys röntgenlaitehankin-

nassa 

Hyvä laitehankinta sujuvoittaa käytännön 

työtä ja nopeuttaa työskentelyä 
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Jokainen asiantuntija (lääkäri, röntgenhoi-

taja, fyysikko ja huoltomestari) tuo oman 

näkemyksensä laitehankintaan, sillä vain 

käyttäjät voivat tietää mitä laitteelta vaadi-

taan: Lääkäri, röntgenhoitaja, fyysikko ja 

huoltomestari 

Asiantuntijat miettivät laitteen käyttövaati-

muksia, potilasasettelua, käytettävyyttä, 

tekniikan luotettavuutta, kuvanlaatua, omi-

naisuuksia, säteilyntuottoa ja sädeannok-

sia, ergonomiaa, tarvittavia lisäohjelmia, 

laitteen nopeutta 

Röntgenhoitajalta saa hyviä käytännön jut-

tuja hoitotyön sujuvuuteen ja heillä on tär-

keä panos laitehankinnassa käytännön po-

tilastyöskentelyä, ergonomiaa ja käyttöliit-

tymän ergonomiaa ajatellen 

Radiologi ymmärtää parhaiten kuvanlaa-

dusta ja esimerkiksi lisäohjelmien tar-

peesta 

Huoltomestari huolehtii huoltoon liittyvistä 

asioista: asiantunteva huolto, varaosien ja 

teknisen tuen saatavuus, huoltosopimuk-

set. Myös turvallisuusnäkökulman huomi-

ointi 

Fyysikko ymmärtää teknologisista ratkai-

suista, teknisistä jutuista ja sädeannok-

sista 

Hankintatoimiston asiantuntemus hankin-

taprosessista tärkeä 

Hankintatoimiston merki-

tys röntgenlaitehankinta-

prosessissa 
Turvataan, että hankinnoissa on mukana 

tarpeeksi asiantuntijuutta myös julkisesta 

hankintaprosessista 

 

 

 



  

64 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Hyvissä ajoin aloitettu valmistelutyö ja sel-

keän aikataulutuksen laatiminen hankinta-

ryhmän kesken 

Hankinnan kaikkien vai-

heiden hyvä aikataulu-

tus ja riittävien aikare-

surssien antaminen 

hankintaryhmän asian-

tuntijoille 

Hyvin aikataulutettu 

ja huolellisesti toteu-

tettu röntgenlaitehan-

kinnan suunnittelu, 

kilpailutus ja remon-

tointi 

Riittävän yhteisen ajan ja työrauhan saami-

nen hankintaryhmälle hankinnan kaikissa 

vaiheissa 

Remonttien ja laiteasennusten aikataulutus 

Hankintojen suunnittelu useammalle vuo-

delle kerrallaan miettimällä tulevaisuuden 

hankintoja ja niiden kustannusarvioita 

Huolellisesti toteutettu 

hankinnan valmistelu-

vaihe 

Tarkistus hankinnan löytymisestä hankinta-

listalta ja määrärahan suuruuden varmistus 

koko hankintaryhmälle 

Riittävän paljon aikaa käytössä perusteelli-

sen pohjatyön tekemiseksi 

Kyseisen laitteen tarpeiden määrittely omaa 

osastoa ajatellen hankintatiimin ja laitteen 

tulevien käyttäjien kanssa 

Keskustelu hyödyllisistä ja ylimääräisistä 

ominaisuuksista. 

Tehdään huolellinen markkinakartoitus esi-

merkiksi tietopyyntöä käyttämällä, laitetoi-

mittajia haastattelemalla, esitteisiin tutustu-

malla sekä pyytämällä laitetoimittajilta esit-

telyitä 

Erilaisten näkemysten saamiseksi tutustu-

taan useisiin paikkoihin ja laitteisiin ajan 

kanssa 

Hankintaryhmän tutus-

tumiskäynnit muihin sai-

raaloihin laitteeseen tu-

tustumisen, tilasuunnit-

telun ja käyttökokemus-

ten kuulemiseksi. 

Laitteen näkeminen fyysisesti, laitesijoitte-

luun tutustuminen ja tilojen suunnitteluun 

saatavat vinkit. 

Valokuvaaminen muistin tueksi 
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Laitteen toimivuuden ja käyttöön sopivuu-

den tarkastelu 

Laitteen liikkuvuuden ja äänekkyyden tar-

kastelu 

Laitteen käyttäjiltä kuultavat rehelliset käyt-

tökokemukset, työskentelyvinkit ja vinkit 

hankinnassa huomioitavista asioista 

Muissa sairaaloissa vieraileminen kasvattaa 

myös ammatillisesti 

Käytetään tarjouspyynnön valmisteluun ai-

kaa ja tehdään työ huolella 

Tarjouspyynnön huolel-

linen ja yksityiskohtai-

nen valmistelu hyvien ja 

vertailukelpoisten tar-

jouksien saamiseksi 

Hankinnan kohteen määrittely riittävän tar-

kasti ilman, että suljetaan mahdollisia tarjo-

ajia pois 

Pakottavien vaatimusten määrittely yh-

dessä hankintatiimin kesken 

Pisteytettävien ominaisuuksien määrittely ja 

painotuskertoimien määrittely. Hinnan pai-

notuskertoimen varmistaminen ajoissa ta-

lousjohtajalta 

Optioiden määrittely 

Tarjousten huolellinen lukeminen ja tarkas-

telu 

Hankintaprosessiin liit-

tyvien asiakirjojen 

tarkka laatiminen 
Pisteytysten huolellinen ja tarkka laadinta 

Hankintaesityksen laadinta hallitukselle 

ajoissa 

Turvallisten, tarpeenmukaisten ja toimivien 

tilojen suunnittelu yhdessä 

Turvallisten ja käytän-

nöllisten tilojen suunnit-

telu yhteistyössä 
Säteilynkäytön huomioiminen remontissa 

Tarvittavien kalusteiden suunnittelu 

Laitteen vaatimusten huomioiminen remon-

tissa 
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Turvallisuuslupien anominen ja yhteistyö 

säteilyturvakeskuksen kanssa 



  

67 

ARVIOINTIVAIHEEN KYSELYN SAATEKIRJE LIITE 5 

Hyvä röntgenlaitehankintoihin mahdollisesti osallistuva asiantuntija  

 

Selvitän asiantuntijuuden merkitystä onnistuneessa julkisen puolen röntgenlaitehankin-

nassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä. Kehittämistehtävänä olen 

tehnyt Länsi-Pohjan keskussairaalan työntekijöiden käyttöön ohjeen julkisen puolen rönt-

genlaitehankinnoista. 

 

Ohjeen tulevana käyttäjänä palautteesi ohjeesta on tärkeää.  Pyydän Sinua perehtymään 

tekemääni ohjeeseen ja antamaan siitä palautetta laatimani Webropol-kyselyn kautta. Ky-

selyyn vastaamalla voit antaa ohjeesta palautetta, kehittämisideoita ja merkityksellistä tie-

toa ohjeen käytettävyydestä. Palautteiden perusteella teen ohjeeseen tarvittavat korjauk-

set. 

 

Kyselyyn vastaamiseen pyydän varaamaan aikaa noin 10 minuuttia. Henkilöllisyytesi ei 

paljastu kyselyn missään vaiheessa, eikä vastauksiasi pystytä tunnistamaan. Kysely lähe-

tetään Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työn-

tekijöille, jotka tulevaisuudessa mahdollisesti voivat osallistua röntgenlaitehankintoihin.  

 

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja halutessasi Sinulla on oikeus keskeyttää se. 

Kyselyyn pääset alla olevan linkin kautta. 

https://www.webropolsurveys.com/S/DF49940E2645A73E.par 

 

Kyselyyn on aikaa vastata maanantaihin 8.10.2018 saakka.  

Kiitos vastauksestasi!  

 

Ystävällisin terveisin  

 

Auli Ahonen 

puh: XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX@students.oamk.fi 

Röntgenhoitaja, YAMK –opiskelija sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tut-

kinto-ohjelmassa  

https://www.webropolsurveys.com/S/DF49940E2645A73E.par
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