
Standardointimenetelmä hinnan ja laadun 
arvioinnissa 



Standardointimenetelmä auttaa painottamaan laadun ja 
hinnan suhteen oikein 

• Laadun ja hinnan painoarvot eivät usein toteudu oikein, vaikka laadulla 
olisikin näennäisesti korkea painoarvo. 

• Laatupisteet arvioidaan lähelle toisiaan, kun taas hinnan arvioinnissa 
käytetään koko skaalaa, jolloin käytännössä halvimman hinnan merkitys 
korostuu ja halvin tarjous voittaa useimmiten 

• Tämän johdosta tarjousta tekevä suunnittelutoimisto pyrkii tarjoamaan 
mahdollisimman halvalla, eli aliresursoi tarjouksen 

• Jotta hankintalaki ja asetetut painotukset toteutuisivat, tulee hinnasta ja 
laadusta mitatut pisteytykset saattaa yhteismitallisiksi.  

• Tasapuolisen ja syrjimättömän mittarin on huomioitava hinnan ja laadun 
hajonta.  

• Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella on kehitetty 
standardointimenetelmä, joka tilastomatemaattisin menetelmin poistaa 
vääristymät laadun ja hinnan pisteytyksessä ja antaa tarjousvertailussa 
hinnalle ja laadulle alunperin tarkoitetut painoarvot 

• Menetelmää on jo käytetty useissa tarjousvertailuissa hyvin tuloksin 
• Standardointimenetelmän kuvaus ja laskentataulukko löytyvät SKOLin 

ja ATL:n sivuilta 



Standardointimenetelmän kuvaus 

Standardointi parantaa hinta-laatu-suhteen laskua lähes poikkeuksetta. Standardoinnin ideana on, 

että jokaisesta tarjouksesta x vähennetään odotusarvo µ, ja tämä erotus jaetaan hajonnalla ∂. 

Hajonta kertoo, miten laajalle aineisto on levinnyt keskiarvon ympärille.  Standardointi lasketaan 

yksinkertaisesti kaavasta: 
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Standardoinnin ominaisuuksiksi voidaan laskea, että standardoidun jakauman odotusarvo on nolla, 
ja hajonta on samansuuruinen. Nämä varsin vahvat standardoinnin ominaisuudet ovat voimassa 
kaikilla satunnaismuuttujasta muodostuneilla jakaumilla. Eli esim. jakauman vinous ei ole ongelma. 



Standardoidut hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen 

Hinta-laatu-suhteen luominen 

Summamuuttujan luominen aineistossa on yksinkertainen laskutoimitus, ideana on laskea hinta ja 

laatu yhteen painoarvoineen. Yksinkertaisesti kaava on muotoa: 

zilzihi lphpt ⋅+−⋅= )(   

Jossa hp  ja lp  ovat valitut painoarvot hinnalle ja laadulle. Painoarvot ovat numeroita 0-1 väliltä, ja 
niiden summa on yksi. zih  ja zil  ovat standardoidut arvot hinnalle ja laadulle havainnossa i. 
Hinnasta zih  on käytettävä negatiivista arvoa, jolloin halvin tarjous on paras, ei kallein. it  on 
painotettu summa hinnasta ja laadusta, eli it  on muuttuja jonka suhteen vertailu tehdään 
hintakilpailussa. Tarjous, jonka it  on suurin, voittaa. 



Esimerkkilaskelma 

  ASETETUT PAINOARVOT         

HINTA 25%    = syötä tietoja 

LAATU 75%    = standardoidut tulokset 

TARKISTUSSUMMA 100% 1  = voittanut tarjous 

  ARVIOINTI           

        STANDARDOITUNA   

SIJA Nimi TARJOUSHINTA € LAATUPISTEET 25% HINTA 75% LAATU SUMMA 
6 Yritys 1 430 965,00 € 89,00 -0,340 0,259 -0,081 

8 Yritys 2 228 565,00 € 82,00 0,132 -0,995 -0,863 

1 Yritys 3 365 500,00 € 94,00 -0,187 1,154 0,967 

2 Yritys 4 220 135,00 € 92,00 0,152 0,796 0,948 

7 Yritys 5 175 300,00 € 85,00 0,257 -0,458 -0,201 

3 Yritys 6 202 365,00 € 88,00 0,194 0,080 0,273 

4 Yritys 7 415 600,00 € 90,00 -0,304 0,438 0,134 

5 Yritys 8 165 000,00 € 86,00 0,281 -0,279 0,002 

9 Yritys 9 363 965,00 € 82,00 -0,184 -0,995 -1,179 
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