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Kiinteistönhoidon hankinnat
Jukka Puhto, diplomi-insinööri
Tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous
jukka.puhto@hut.fi

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoito on kiinteistön ylläpitoon kuu-
luvaa säännöllistä toimintaa, jolla pysytetään
kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteis-
tönhoitoa ovat muun muassa kiinteistön teknis-
ten järjestelmien hoito, kiinteistönhuolto, sii-
vous, ulkoalueiden hoito sekä kiinteistön jäte-
huolto.[1]

Nykyään kiinteistönhoito tuotetaan pääasial-
lisesti ostopalvelujen avulla. Palvelujen tarjonta
kiinteistöalalla on järjestäytynyt siten, että
oman hankintakokonaisuutensa muodostavat
yleensä:
– teknisten järjestelmien hoito ja kiinteistön-

huolto
– siivous
– ulkoalueiden hoito
– kiinteistön jätehuolto.

Palvelut voidaan hankkia yksittäin erillisiltä
palveluntarjoajilta tai kokonaispalveluna yhdel-
tä palveluntarjoajalta. Kiinteistöalalla on koh-
tuullisen runsaasti palvelutarjontaa kullekin
palvelukokonaisuudelle ja kokonaispalveluja
tarjoavia yrityksiäkin on muutamia.

Palvelujen hankintatavan määrää tilaajan
hankintastrategia. Hankintastrategia on tukitoi-
minnan strategia, jonka tehtävänä on tukea yri-
tyksen ydinliiketoiminnan strategiaa. Hankinta-
strategian avulla ohjataan hankinnan yhteydes-
sä tehtäviä valintoja. Hankintastrategian avulla
pyritään myös hallitsemaan toiminnassa tapah-
tuvia muutoksia ja ennakoimaan ja ehkäisemään
hankintoihin liittyviä riskejä.
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Hankintastrategian kehittämisen osa-alueita
ovat:
– Hankintatoimen organisointi
– Hankintastrategioiden yhdenmukaistaminen

yrityksen muiden liiketoimintastrategioiden
kanssa

– Palvelu- ja palveluntuottajakohtaisten strate-
gioiden laatiminen

– Hankintaprosessienprosessien, toimintaoh-
jeiden ja työkalujen kehittäminen

– Hankintahenkilöstön ammattitaidon kehittä-
minen

Kiinteistönhoidon hankintastrategian luomisen
lähtökohtana ovat:
– tilaajan kiinteistöstrategia ja -salkku
– kiinteistöjen ylläpitostrategiat
– kiinteistöjen alueellinen sijainti
– palvelujen alueellinen tarjonta.
Hankintastrategian tehtävänä on vastata seuraa-
viin kysymyksiin:
– mitä ostetaan ja mitä tehdään itse
– millaisissa kokonaisuuksissa palvelut hanki-

taan
– kuinka monelta palveluntarjoajalta
– mitä vaatimuksia ostettaville palveluille ase-

tetaan
– millaisilla kaupallisilla ehdoilla palvelut han-

kitaan.

Kiinteistönhoidon
hankintaprosessi [2]

Hankintaprosessin vaiheet
Hankintaprosessi koostuu kolmesta vaiheesta
yleisen palvelujen hankintakirjallisuuden mu-
kaisesti. Ensimmäinen osa käsittelee kiinteis-
tönhoitopalvelujen tarpeiden selvittämistä, toi-
nen osa palvelujen sisällön määrittämistä ja ku-
vaamista ja kolmas vaihe palvelujen kilpailutta-
mista.

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään kiinteis-
tönhoidon hankinnan lähtökohdat, kiinteistön-
hoidon lähtötaso ja eri osapuolien vaatimukset
kiinteistönhoidolle. Hankinnan tarkoituksena
on määriteltyjen tarpeiden tyydyttäminen hank-
kimalla palvelu, jolla tarve voidaan tyydyttää.
Ilman tarpeiden huolellista selvittämistä ja ku-
vaamista saattaa koko palvelun hankinta epäon-
nistua.

Kiinteistönhoidon hankinnan suunnitteluvai-
heessa päätetään mitä kiinteistönhoitoon liitty-
viä tehtäviä tehdään omalla organisaatiolla ja
mitä palveluja ostetaan ulkopuoliselta palvelu-
yritykseltä. Näistä tehtävistä on hyvä tehdä sel-
keä vastuurajataulukko, jossa on myös määritel-
ty erilaiset kustannusvastuisiin liittyvät asiat.

Tarjouspyyntövaiheessa viimeistellään tar-
jouspyyntöasiakirjat ja toteutetaan palvelujen

kilpailuttaminen rajoitettua tarjouskilpailume-
nettelyä hyväksi käyttäen. Vaiheen tavoitteena
on aikaansaada kiinteistönhoitosopimus tilaajan
vaatimukset täyttävästä kiinteistönhoidosta yh-
teistyökykyisen palveluyrityksen kanssa.

Tarveselvitysvaihe
Tarveselvitysvaiheen tarkoituksena on selvittää
kiinteistönhoidon hankinnan suunnittelun edel-
lyttämät lähtötiedot. Kiinteistönhoidon hankin-
ta lähtee nykytilanteen selvittämisestä ja eri osa-
puolien tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksesta.
Tarveselvityksen pohjalta suunnitellaan kiin-
teistönhoidolle tarkoituksenmukainen toteutus-
tapa ja hankittavan palvelun sisältö.

Tarveselvitysvaihe etenee kunkin tilaajan ja
toimeksiannon kohteena olevan kiinteistön sekä
vallitsevien olosuhteiden asettamissa puitteissa.
Kiinteistönhoidon tarveselvitysvaiheen toimin-
toja ovat
1. kiinteistönhoidon hankinnan lähtötietojen

selvittäminen
2. kiinteistönhoidon lähtötason kartoittaminen
3. kiinteistönomistajan tavoitteiden selvittämi-

nen
4. kiinteistön käyttäjien tarpeiden selvittämi-

nen.
Kiinteistönhoidon hankintaprosessin lähtötieto-
jen selvittämisen yhteydessä selvitetään hankin-
nan lähtötiedot ja alustavat tavoitteet hankinnan
toteutukselle. Keskeisiä asioita ovat muun
muassa hankinnan aikataulu, hankinnan sisältö
sekä hankinnan yhteydessä huomioon otettavi-
en osapuolien yhteystiedot. Lähtötietojen selvit-
täminen antaa puitteet hankinnan toteutukselle.

Kiinteistönhoidon lähtötason kartoittamisen
yhteydessä selvitetään kiinteistönhoidon nyky-
tilanne käymällä läpi kiinteistöön ja kiinteistön-
hoitoon liittyvä dokumentaatio, haastattelemal-
la kiinteistönhoitohenkilökunta ja tarkastamalla
kiinteistö ja sen järjestelmien kunto. Kartoituk-
sen pohjalta analysoidaan kiinteistönhoidon on-
gelmakohdat ja päätetään mahdollisista lisätut-
kimuksista ja kunnossapitotoimenpiteistä.

Kiinteistönomistajan kiinteistöstrategia mää-
rittelee yleensä keskeisimmät ehdot kiinteistön-
hoidon hankinnalle. Omistaja asettaa tavoitteet
ylläpidon minimitasolle, sopimuskauden pituu-
delle, ylläpitokustannuksille ja muille omistajan
intresseissä oleville asioille.

Käyttäjien kautta tulee vaatimuksia kiinteis-
tönhoidon laatutasolle ja kiinteistönhoidon suo-
ritusajankohdille. Koska kiinteistön käyttäjä
maksaa usein kiinteistönhoidon kustannukset
esimerkiksi ylläpitovuokrassa, on myös laatu-
tason ja kustannusten välinen yhteys hyvä sel-
vittää käyttäjille. Lisäksi käyttäjiltä voidaan sel-
vittää mahdolliset lisäpalvelut, joita käyttäjät
mahdollisesti haluavat ostaa kiinteistönhoito-
liikkeeltä.

Kiinteistönhoidon hankinnat
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Onnistunut kiinteistönhoidon hankinta edel-
lyttää osapuolien tarpeiden ja nykyisten ongel-
mien huolellista selvittämistä. Kiinteistönhoi-
don laatu muodostuu siitä kuinka hyvin kiinteis-
tönhoidolla pystytään vastaamaan kiinteistön-
hoidon asiakkaiden tarpeisiin. Tarveselvitysvai-
he luo perustan kiinteistönhoidon hankinnan
suunnittelulle ja sitä kautta myös onnistuneelle
kiinteistönhoidon hankinnalle.

Hankinnan suunnitteluvaihe
Kiinteistönhoidon hankinnan suunnitteluvai-
heen tarkoituksena on päättää kiinteistönhoidon
organisointitavasta, valmistella kiinteistönhoi-
don palvelusisällön kuvaavat tarjouspyyntö-
asiakirjat, kuvata palvelujen vastuurajat ja luoda
edellytykset kiinteistönhoidon sopimusaikaisel-
le laadunhallinnalle. Suunnitteluvaihe, kuten
tarveselvitysvaihekin, toteutetaan harkiten siinä
laajuudessa ja järjestyksessä kuin kullekin toi-
meksiannolle arvioidaan parhaaksi.

Suunnitteluvaiheen osaprosesseja ovat kiin-
teistönhoidon organisointitavan suunnittelu,
kiinteistönhoidon tavoitteiden asettaminen,
kiinteistönhoitosuunnitelman laatiminen ja
kiinteistönhoidon laadunhallinnan suunnittelu.
Suunnitteluprosessin lopputuloksena syntyvät
kiinteistönhoidon sisällön kuvaavat tarjous-
pyyntöasiakirjat ja kaupallisiin asiakirjoihin
kirjattavat laadunhallintamenettelyt

Suunnitteluvaiheen alussa selvitetään kiin-
teistönhoitoon liittyvät palvelut, jotka halutaan
säilyttää tilaajan omalla organisaatiolla. Lisäksi
kartoitetaan kiinteistönhoitoon liittyvät eri osa-
puolien vastuut ja kirjataan ne vastuurajatauluk-
koon. Eri osapuolien vastuiden yksiselitteinen
määritteleminen helpottaa sekä palveluyrityk-
sen hinnan määrittelyä että sopimusaikaista yh-
teistyötä.

Kiinteistönhoidon palvelusisällön kuvaavia
asiakirjoja ovat kiinteistönhoidon tavoitetason
kuvaus ja kiinteistönhoitosuunnitelma. Kiin-
teistönhoidon tavoitetason kuvauksessa esite-
tään kiinteistönhoidon toteutukselle asetetut
keskeiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumiseen
voidaan sitoa jo tarjouspyynnössä palkkioita ja
sanktioita. Yleensä on kuitenkin suositeltavam-
paa, että niistä sovitaan yhdessä toimeksisaajan
kanssa sopimuksenteon jälkeen.

Kiinteistönhoitosuunnitelma sisältää edel-
leen muun muassa hankittavat kiinteistönhoi-
don tuotteet ja niiden laatutason kuvauksen,
kiinteistön perustiedot, hoito-ohjelmat sekä hoi-
tokohdeluettelot ja -piirustukset. Ostettavat pal-
velut pyritään kuvaamaan mahdollisimman kat-
tavasti, jotta ne saadaan sisällytettyä kiinteään
sopimushintaan. Mikäli joku palvelu on jäänyt
määrittelemättä tarjouspyynnössä, sen ostami-
nen jälkeenpäin erillispalveluna on yleensä kal-
liimpaa.

Kiinteistönhoidon hankinnan suunnitteluvai-
heessa luodaan pohja sopimusaikaiselle laadun-
hallinnalle. Kiinteistön laajuus, tekninen vaati-
vuus, kiinteistön käyttäjät ja käyttötarkoitus vai-
kuttavat laadunhallinnan menetelmien valin-
taan. Laadunhallinnan työkalut on valittava täs-
sä vaiheessa, koska ne kirjataan tarjouspyyn-
töön. Osa valittavista menetelmistä saattaa vai-
kuttaa tarjousten hinnoitteluun, joten ne on saa-
tettava tarjoajien tietoon. Hinnoitteluun vaikut-
tavia laadunhallinnan menettelyjä ovat muun
muassa raportointikäytäntö, toimeksisaajan
omavalvonnalta edellytettävät laatumittaukset,
sopimusaikaisten yhteistyökokousten määrä
sekä mahdolliset sanktiot ja palkkiot.

Tarjouspyyntövaihe
Tarjouspyyntövaihe muodostaa kiinteistönhoi-
don hankinnan viimeisen vaiheen. Tarjous-
pyyntövaiheen tarkoituksena on löytää sopi-
muskumppani, joka kykenee vastaamaan tilaa-
jan kiinteistönhoidon toteutukselle asettamiin
vaatimuksiin. Tarjouspyyntövaiheeseen sisäl-
tyy kolme osaprosessia: tarjouspyynnön laadin-
ta, tarjousten vertailu ja sopimusneuvottelut.

Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntökirjees-
tä ja tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevista kau-
pallisista ja palvelusisällön kuvaavista asiakir-
joista. Kaupallisia asiakirjoja ovat sopimusoh-
jelma, yleiset sopimusehdot (KH & I YSE 2000),
vastuurajaliitteet, tarjouslomake sekä mahdolli-
nen yksikköhintaluettelo. Kaupallisissa asiakir-
joissa kuvataan tarjouspyynnön taloudellisia ja
juridisia asioita. Tarjouspyynnön laadinnassa
on oleellista, että kaupallisia asioita ja palvelun
sisältöä kuvaavia asioita ei sekoiteta keskenään
samoissa asiakirjoissa. Esimerkiksi laajaan teh-
täväluetteloon ei saa ”piilottaa” muita hinnoitte-
luun vaikuttavia asioita kuin tehtävän laajuutta
ja laatutasoa kuvaavia tietoja. Tällainen muu
asia voi olla esimerkiksi maininta tehtävän lai-
minlyönnin aiheuttamasta sopimussakosta. Asi-
oiden sekoittaminen saattaa johtaa tarjouksen
väärään hinnoitteluun ja aiheuttaa turhia riskejä.

Tarjouspyyntökirjeessä esitetään toimeksian-
non kohde ja kiinteistön yleiset tiedot, hankitta-
vat hoitopalvelukokonaisuudet, tarjousta koske-
vat vaatimukset ja tarjousten arvosteluperusteet,
kiinteistöön tutustumista koskevat ohjeet sekä
tilaajan ja lisätietoja antavien tahojen yhteystie-
dot. Tarjouspyyntökirjeessä tulee lisäksi maini-
ta kaikki tarjouspyynnön liitteenä olevat tar-
jouspyyntöasiakirjat.

Kaupallisten asiakirjojen laadinta sisältää so-
pimusohjelman, vastuurajaliitteen, tarjouslo-
makkeen ja mahdollisen yksikköhintaluettelon
laadinnan. Sopimusohjelmassa esitetään tilaa-
jan ja toimeksisaajan väliset kiinteistönhoi-
tosopimusta koskevat kaupalliset ehdot ja muut
keskeiset tiedot, joilla on taloudellista merkitys-
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tä sopimuksen teossa. Sopimusohjelmassa voi-
daan viitata kiinteistöalan yleisiin sopimuseh-
toihin, KH & I YSE 2000. Jos sopimusehdoista
poiketaan tai niitä täydennetään, kuvataan poik-
keamat sopimusohjelmassa. Suomen kiinteistö-
liiton Kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelujen
sopimushallinnan työkalut -projektissa on kehi-
tetty ohje sopimusohjelman laadintaan, jonka
mukaan sopimusohjelmassa käsitellään esimer-
kiksi seuraavat asiat
– tilaajan keskeiset tavoitteet ja käsityksen yh-

teistyön tavoitteista
– sopimusaika, sisältäen töiden aloituksen, so-

pimuksen keston ja päättämisen
– sopimustehtävien suorittamista koskevat

vaatimukset
– toimeksisaajan resursseja koskevat vaati-

mukset
– tilaajan organisaation kuvaus ja vastuuhenki-

lö
– vakuutusturvaa koskevat ohjeet sekä tilaajan

että toimeksisaajan osalta
– tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta koskeva

ehto
– sopimushintoja ja niiden maksamista koske-

vat ehdot sekä mahdolliset sopimussakot ja
-palkkiot

– sopimusaikaista toimintaa koskevat ehdot
– keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi
– tarjousta koskevat ohjeet.
Tarjouspyyntöön voidaan liittää valmis tarjous-
lomake, jossa pyydetään toimeksiantoon kuulu-
vista tehtävistä kuukausittain veloitettava kiin-
teä hinta, keskeiset yksikköhinnat ja tehtävien
kuukausittainen ajankäyttöarvio. Valmis tar-
jouslomake helpottaa tarjousten vertailua, kun
tarjoukset ovat samanmuotoisia.

Kiinteään perushintaan sisältyvät tehtävät
hinnoitellaan tarjouslomakkeelle kokonaishin-
tana ja mahdollisina erillishintoina. Erillishinto-
ja pyydetään esimerkiksi silloin, jos tilaaja halu-
aa varata itselleen mahdollisuuden valita toi-
meksiannon kohteena olevia palveluita eri toi-
mittajilta. Erillishintoja voidaan pyytää esimer-
kiksi hoitokokonaisuuksittain.

Erillishintojen yhteydessä on tarkoituksen-
mukaista pyytää myös toimeksisaajan arvio hoi-
tokokonaisuuden vaatimasta kuukausittaisesta
työajasta. Työaika-arvio auttaa tilaaja arvioi-
maan kiinteistönhoitoyrityksen tarjoamaa pal-
velutasoa. Merkittävät poikkeamat tilaajan
omasta arviosta antavat viitteitä joko virheelli-
sesti hinnoitellusta tai mitoitetusta tarjouksesta.

Tarjouksen liitteenä voidaan pyytää liiteasia-
kirjoja, jotka koskevat esimerkiksi tarjoajan so-
veltuvuusedellytyksiä. Edellytyksinä voivat
olla esimerkiksi tarjoajan luotettavuus, ympä-
ristönäkökohtien huomioon ottaminen, vakava-
raisuus ja ammattitaito. Palvelun tarjoajan luo-
tettavuuden selvittämisellä tarkoitetaan ajan ta-
salla olevaa selvitystä kyseessä olevan yrityksen

yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämi-
sestä, kuten verojen ja eläkemaksujen hoitami-
sesta. Tarjouksen liitteenä pyydettäviä asiakir-
joja ovat muun muassa seuraavat todistukset:
– todistus rekisteröinnistä arvonlisäverovelvol-

liseksi ja ennakkoperintärekisteriin
– alle kahden kuukauden ikäiset vero- ja eläke-

maksujen jäämätodistukset
– todistus voimassa olevasta yritystoiminnan

vastuuvakuutuksesta.
Todistukset voidaan pyytää myöhemminkin
esimerkiksi sopimusneuvottelujen yhteydessä.
Todistukset on joka tapauksessa esitettävä en-
nen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouspyyntöön liitettävällä erillisellä vas-
tuurajaliitteellä täsmennetään tilaajan, kiinteis-
tönhoitoyrityksen eli toimeksisaajan ja tilojen
käyttäjien keskinäisiä tehtäviä ja vastuunjakoa
hankintoihin, aputöihin, sosiaalitilojen käyt-
töön, varastointiin sekä työkaluihin ja koneisiin
liittyvien seikkojen osalta. Vastuurajaliitteessä
täsmennettäviä tehtäviä ovat esimerkiksi erik-
seen korvattavat työt ja niiden kustannusvas-
tuut. Erikseen korvattavien töiden kustannukset
voivat olla joko kiinteistön omistajan tai sen
käyttäjien vastuulla.

Palvelun sisällön kuvaavissa asiakirjoissa ku-
vataan toimeksiannon laajuus, toimeksiantoon
kuuluvat tehtävät ja niille asetetut vaatimukset.
Palvelun sisällön kuvaavia tarjouspyyntöasia-
kirjoja ovat kiinteistönhoitosuunnitelma liittei-
neen. Kiinteistönhoitosuunnitelma sisältää kiin-
teistönhoidon tehtäväluetteloita, tuoteluetteloi-
ta, hoito- ja huolto-ohjelmia sekä siivousohjel-
mia. Kiinteistönhoitosuunnitelman liitteitä ovat
piirustukset, joissa kuvataan kiinteistönhoito-
alueita, eri alueiden hoitotasoja ja esimerkiksi
taloteknisten järjestelmien järjestelmäkaavioi-
ta. Kiinteistönhoitosuunnitelmaan voidaan liit-
tää myös kiinteistön perustietokortti. KH -kor-
tiston perustietokortista (KH X7-00179) löyty-
vät muun muassa kiinteistön keskeisimmät laa-
juustiedot sekä tiedot kiinteistön rakennusosis-
ta, kuten rakenne- ja materiaalitiedot, ja järjes-
telmistä, joita ovat lämmitys-, vesi- ja viemäri-,
ilmanvaihto-, sähkö- ja heikkovirtajärjestelmät.
Lisäksi kortissa luetellaan kiinteistössä sijaitse-
vat erityisjärjestelmät, joita ovat jäähdytys-,
kaasu-, paineilma-, höyry-, palonsammutus- ja
väestönsuojalaitteet, sekä muut järjestelmät ku-
ten hissit ja muut kuljetuslaitteet sekä uima-al-
taat. Perustietokorttiin kirjataan myös ylläpi-
don, energian ja veden menekkiarviot.[3]

Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee ilmetä kaik-
ki ne tiedot, jotka ovat palveluyritykselle tar-
peen tarjoushinnan laskemista varten. Tarjous-
pyyntöasiakirjat on laadittava niin täsmällisiksi
ja yksityiskohtaisiksi, että palveluyritykset voi-
vat niiden perusteella määrittää työsuorituksen-
sa ja laskea tarjoushintansa riittävän tarkasti.
Erityisen tärkeää on täsmentää palveluyritysten
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työsuoritusten rajat kyllin selvästi, mitä velvoit-
teita hänen toimeksiantoonsa kuuluu sekä mää-
ritellä ne kaupalliset ehdot, joiden perusteella ti-
laaja on valmis tekemään sopimuksen.

Tarjousten vertailu aloitetaan sen jälkeen,
kun tarjousten jättöaika on päättynyt tai erikseen
sovitussa tarjousten avaustilaisuudessa, johon
tarjoajilla on mahdollisuus osallistua. Tarjous-
ten käsittelyssä on turvattava tarjouksen tehnei-
den tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu.
Tarjousten avaamisesta lähtien tarjoukset ovat
tekijäänsä sitovia.

Kiinteistönhoitotarjousten arvioinnin toises-
sa vaiheessa voidaan käyttää pisteytysmenetel-
mää, jossa useat arviointikriteerit vaikuttavat
lopputulokseen. Tarjousten arviointia varten on
tarjouspyyntökirjeessä esitetty tarjousten arvi-
ointikriteerit ja näiden painoarvot tarjousten
vertailussa. Tarjousten arvioinnissa kullekin ar-
viointikriteerille annetaan pisteet, esimerkiksi
1-10. Yhden arviointikriteerin kokonaisarvosa-
na muodostuu painoarvon ja pisteluvun tulosta.
Kaikkien valintakriteerien painotetut arvot las-
ketaan yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertai-
luluku. Korkeimman vertailuluvun saanut vali-
taan sopimusneuvotteluihin.

Sopimusneuvotteluvaiheen tavoitteena on
sopimuksen aikaansaaminen tarjouskilpailussa
parhaiten menestyneen kiinteistönhoitoyrityk-
sen kanssa. Sopimusneuvottelujen käynnistämi-
nen ei tarkoita tarjouksen hyväksymistä, vaan
neuvotteluissa käydään läpi sopimusluonnos ja
täsmennetään sopimuksen sisältö sekä asiat, jot-
ka puuttuvat tarjouspyynnöstä. Sopimusneuvot-
teluilla varmistetaan, että molemmat osapuolet
ovat ymmärtäneet samalla tavalla ne vastuut ja
velvoitteet, joihin sopimuksessa sitoudutaan.
Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen kutsu-
taan tarjouskilpailussa toiseksi sijoittunut tarjo-
aja neuvotteluihin.

Neuvotteluissa tulee noudattaa niin sanottua
hyvää kauppiastapaa, ja asettaa tarjoajat tasa-
vertaiseen asemaan. Hyvän tavan mukaan hin-
nasta ei neuvotella. Vain mikäli sopimusneuvot-
teluissa tehdään muutoksia toimeksiannon si-
sältöön, tarjoushintaa voidaan muuttaa. Sen li-
säksi, että tarjoushinnasta tinkiminen on hyvän
tavan vastaista, on tinkimisellä myös negatiivi-
sia seurausvaikutuksia. Lyhyellä tähtäimellä,
mikäli tarjoushinta vastaa tilaajan tavoitearviota
eli tarjous on mitoitettu oikein, tinkiminen tar-
koittaa sitä, että tarjoajan on tällöin tingittävä
joko tuloskatteestaan tai kohteeseen käytettä-
västä työmäärästä. Käytännössä yleisin vaih-
toehto on usein jälkimmäinen. Pitkällä tähtäi-
mellä puolestaan tinkiminen johtaa helposti sii-
hen, että tarjoajat alkavat sisällyttää tarjouksiin-
sa tinkivaran, mikä johtaa tarjousten hintatason
nousemiseen.

Lopullinen päätös sopimuskumppanista teh-
dään tarjousvertailujen, sopimusneuvottelujen

ja kiinteistönhoitoyrityksestä muuten hankittu-
jen tietojen perusteella. Tarjouksen hyväksymi-
sestä ilmoitetaan viipymättä valituksi tulleelle
kiinteistönhoitoyritykselle. Hyvä tavan mukaan
valinnasta on ilmoitettava myös muille tarjouk-
sen tekijöille kohtuullisessa ajassa, viimeistään
kun sopimus on allekirjoitettu.

Kiinteistönhoitosopimukset on syytä tehdä
aina kirjallisesti. Sopimuksen allekirjoittavat
kumpikin osapuoli. Selkeä sopimus on toimivan
yhteistyön perusta. Sopimus koostuu sopimuk-
sesta, sopimusohjelmasta ja yleisistä sopi-
musehdoista KH & I YSE 2000. Asiakirjojen
pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen
mukaan
1. Kiinteistönhoito- ja isännöintisopimus liit-

teineen
2. Sopimusneuvottelupöytäkirjat
3. Sopimusohjelma liitteineen
4. Yleiset sopimusehdot KH & I YSE 2000
5. Tarjouspyyntö
6. Tarjous
7. Muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa jär-

jestyksessä.[4]

Yhteistyö sopimusaikana
Kiinteistönhoidossa on monia ominaispiirteitä,
jotka tukevat kumppanuuteen perustuvaa toi-
mintatapaa tilaajan ja toimeksisaajan välillä.
Kiinteistön käyttäjä on molempien osapuolien
asiakas, sopimussuhde on pitkäaikainen ja kiin-
teistönhoidon laatu syntyy osapuolien yhteis-
työstä. Lähtökohtaisesti pitkäaikainen, avoin ja
luottamukseen perustuva suhde on selkeästi mo-
lempien osapuolien intresseissä. Tilaajan näkö-
kulmasta pitkäaikaisen suhteen etuja ovat muun
muassa:
– kiinteistönhoidon laatu on usein parempi,

koska kiinteistönhoitoyritys oppii tuntemaan
kiinteistön hyvin

– harvemmin tapahtuva kilpailuttaminen vä-
hentää kilpailuttamisesta aiheutuvia kustan-
nuksia

– kiinteistönhoidon laatua ja kustannustehok-
kuutta on helpompi kehittää pitkäaikaisessa
suhteessa

– yhteistyö sujuu yleensä paremmin, kun osa-
puolet tuntevat toisensa hyvin.

Asiakkuus kiinteistönhoidossa on monitahoi-
nen ja asiakkuuden hallinta edellyttää uuden-
tyyppistä ajattelua sekä palveluyrityksiltä että
tilaajaorganisaatioilta. Yrityksen ydintoimin-
non kannalta palveluntoimittaja ei ole vain kiin-
teistönhoitoyritys, vaan tilaajan ja kiinteistön-
hoitoyrityksen muodostama toiminnallinen ko-
konaisuus. Ydintoiminto arvioi kiinteistönhoi-
don laatua kokonaisuutena osaamatta irrottaa
kokonaisuudesta eri osapuolille kuuluvia vas-
tuita palvelun laadun tuottamisessa. Mikäli ti-
laaja mitoittaa hankittavan palvelun laatutason
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alhaisemmaksi kuin käyttäjät haluavat, he koke-
vat palvelun laadun huonoksi vaikka palveluyri-
tys toimisi sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistönhoidon laatu muodostuu siis pääo-
sin tilaajan ja toimeksisaajan yhteistyöstä ja
vuorovaikutuksesta. Lisäksi varsinainen asiakas
eli kiinteistön käyttäjä vaikuttaa myös kiinteis-
tönhoidon laatuun. Käyttäjien tarpeet muuttu-
vat, uusia tarpeita syntyy ja tilapäisiä tarpeita
saattaa ilmetä. Näihin tarpeisiin vastaaminen ei
onnistu ellei käyttäjien ja kiinteistönhoito-orga-
nisaation välillä ole toimivaa kommunikointi-
kanavaa. Sellaisen järjestelmän rakentaminen,
jonka kautta käyttäjät voivat informoida muu-
toksista kiinteistönhoito-organisaatiota kuuluu
tilaajan ja kiinteistönhoitoyrityksen vastuulle.
Kuitenkin myös käyttäjältä vaaditaan toimenpi-

teitä kiinteistönhoidon laadun aikaansaamisek-
si, mikäli laadulla ymmärretään palvelun vas-
taavuutta asiakkaan tarpeisiin. Kiinteistönhoi-
don laatu muodostuu kaikkien kolmen osapuo-
len hyvästä yhteistyöstä.
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