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Hankintamenettelyt

• Avoin menettely
• Rajoitettu menettely
• Neuvottelumenettely
• Kilpailullinen neuvottelumenettely
• Innovaatiokumppanuus
• Liitteen E mukaiset sote-palveluiden hankintamenettelyt
• Dynaaminen hankintajärjestelmä

• Puitejärjestely
• Sähköinen huutokauppa
• Sähköiset luettelot
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Osaaminen

• Sopimus

• Hankinta

• Asiakasymmärrys

• Yhteistyö 
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Sopimus johtamisen ja ohjaamisen 
välineenä

Strateginen ja Operatiivinen johtaminen
• Kilpailun hyödyntäminen 
• Julkinen ja yksityinen – palvelujen tuotantomenetelmät
• Asiakaslähtöinen toimintatapa
• Tiedolla johtaminen
• Palvelutuotannon ohjaaminen
• Toimintatapojen joukko, joiden avulla halutut vaikutukset nähdään 

parhaiten saavutettavissa olevina
• Strategian tavoitteet ja toteutus
 Tehokkuus
 Vaikuttavuus
 Toiminnan läpinäkyvyys ja todennettavuus
 Taloudellisuus
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Kolme ohjausinstrumenttia, 
samat strategiset tavoitteet

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

• Kaikenlaisten sopimusten hallinta
- yhteistyö-, vuokra-, leasing-, 

palvelu- tavara- ja hallinnolliset 
sopimukset 

• Hankinta-, sopimus- ja YSE –ehdot
ohjaavat omia palveluja

• Sopimusten valvonta ja 
reagoiminen poikkeamiin

• Markkinoiden tuntemus
• Seuranta, arviointi ja mittarit

• Toiminnan strategian ja 
ohjeidenmukaisuus, johtaminen, 
ohjaus ja valvonta

• Ennakoitavuus ja Oikeusvarmuus
• Toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden saavuttaminen
• Toiminnan 

suunnitelmanmukaisuus, seuranta, 
valvonta, poikkeaminen 
tunnistaminen ja korjaaminen

• Konsernivalvonta

• Perustamissopimukset, 
yhtiöjärjestykset, 
osakassopimukset

• Hallitustyöskentely ja edustus 
toimielimissä

• Tiedonsaantioikeus
• Yhteistyö 
• Yhteiset ohjeet

Sopimus ja 
substanssi

Toiminnan 
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Sopimusohjauksen Sopimushallinta
periaatteet

• Valtuusto päättää 
sopimusohjauksen 
periaatteista

• Strategian 
toiminnallistaminen

• Ulkoinen ja sisäinen 
sopimustoiminta

• Sopimusten johtamisen
väline

• Hallitus päättää 

• Toimeenpanovastuu 
hallitus ja kuntajohtaja

• Sopimusprosessien
kulun määrittäminen

• Prosessien johtaminen

• ulkoinen 
sopimustoiminta

• Sopimushallinnan 
vastuut ja roolit

Sopimusten johtaminen



Sopimusohjauksen tavoitteet

Kunnan hyvillä sopimuskäytännöillä

• turvataan päätettävään järjestelyyn liittyvät 
keskeiset oikeudet ja niiden toteutuminen

• vältetään kohtuuttomat riskit

• ratkaistaan kestosopimusten voimassaolokysymykset 
tyydyttävällä tavalla

• ennaltaehkäistään mahdolliset sopimuskonfliktit 
tehokkaasti

• otetaan riidanratkaisuun liittyvät tarpeet huomioon

• turvataan toiminnan ja tuotannon häiriöttömyys 
sekä jatkuvuus

• varmistetaan osaltaan kunnan varautuminen
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

• turvataan kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus

• turvataan sopimuksen tarkoituksen toteutumisen 
valvonta ja sopimuksen aikainen seuranta.
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