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Päivän sisältö

Järjestämistehtävä

Monituottajuusohjelma

Hankinta

Sopimusten hallinta ja sopimuksilla ohjaaminen

Palvelujen valvonta

Päijät-Hämeen yrittäjien puheenvuoro
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Järjestämistehtävä
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Järjestämisen keskeiset tehtävät 
– miten resurssit kohdennetaan?

• Vastuu lakisääteisistä tehtävistä
• Palvelujen yhdenvertainen saatavuus
• Palvelujen yhteensovittaminen
• Tuottamisen valvonta

• Ennaltaehkäisevä sosiaali- ja 
terveydenhuolto

• Koulutus ja tutkimus
• Huoltovarmuus ja poikkeusolojen 

varautuminen

• Riittävä oma palvelutuotanto
• Riittävä ja osaava henkilöstö
• Riittävät tilat, välineet ja tarvikkeet

• Riittävä osaaminen, 
toimintakyky ja valmius 
huolehtia jatkuvuudesta kaikissa 
olosuhteissa 
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Järjestämisen roolit hallintosäännössä

Aluevaltuusto
päättää strategisesta järjestämisestä 
hyvinvointialuestrategiassa ja 
palvelustrategiassa sekä pelastustoimen
palvelutasosta

Aluehallitus
vastaa järjestämisen johtamisesta ja 
toimeenpanon seurannasta valtuuston 
hyväksymän strategian mukaisesti

Hyvinvointialuejohtaja
esittelee virkavastuulla hallitukselle 
järjestämistä koskevia ehdotuksia ja 
vastaa hallituksen järjestämispäätösten 
täytäntöönpanosta koko palveluverkossa

Toimialajohtajat
johtavat hallituksen 
järjestämispäätösten toimeenpanoa 
oman toimialansa osalta sekä 
palvelutuotantoa
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Järjestämisen tuki yksikkö tukee järjestämistehtävää

• Väestön palvelutarpeet
• Palvelustategian valmistelu ja arviointi
• Tuotantotapojen analysointi

• Omavalvonta
• Potilas- ja asiakasturvallisuus
• Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta
• Viranomaisyhteistyö

• Markkinoiden kehittäminen
• Markkinavuoropuhelu
• Kehittäminen ja verkostoyhteistyö
• Tuottajien ja asukkaiden osallisuus

• Hankinta
• Sopimusten hallinta
• Sopimusten toteutuminen ja 

vaikuttavuus 
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Ostopalvelut ja hankinnat       Järjestämisen tuki 

Hyvinvointialue-
johtaja

Järjestämisen 
tuki

Ismo Rautiainen

Hankinnat ja 
Logistiikka

Tarja Elomaa

Sopimusohjaus
Tomi Järvinen

Omavalvonta
Omavalvonta-
päällikkö n.n. 

Hankintojen 
toteutus 

Jarkko Kaskela 
Logistiikkapalvelut

Nina Stupple

Omavalvonta ja 
ostopalvelujen 

valvonta
Sami Metsäranta

Potilas- ja 
asiakasturvallisuus
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Järjestämistä ohjaava strategiset dokumentit

Muut asiakirjat
Mm. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma

Ohjeistus

Hyvinvointi-
alueen johto

Keskeiset toimintaohjelmat
Digi- ja dataohjelma, toimitilaohjelma, viestintäohjelma,

henkilöstöohjelma, monituottajuusohjelma ja omavalvontaohjelma
Aluehallitus

Talousarvio,
taloussuunnitelma ja 

investointisuunnitelma

Pelastustoimen 
palvelutasopäätös

Soten
palvelustrategia

Hyvinvointialuestrategia
Alue-
valtuusto

PÄÄTTÄVÄ 
TAHO

PÄÄTETTÄVÄT ASIAKIRJAT

• Hyvinvointialueen toimintaa 
johdetaan aluevaltuuston 
hyväksymän hyvinvointi-
aluestrategian ja siinä 
päätettyjen toiminnan 
talouden pitkän aikavälin 
tavoitteiden mukaisesti.

• Soten palvelustrategia 
laaditaan osana hyvin-
vointialuestrategiaa. Se 
asettaa tavoitteet sote-
palvelujen toteuttamiselle.

• Aluevaltuusto päättää 
pelastustoimen palvelu-
tasosta, joka määrittelee 
toiminnan tavoitteet, käytet-
tävät voimavarat, tuotetta-
vat palvelut ja niiden tason.

• Taloussuunnitelmassa
hyväksyttyjen toiminnan 
ja talouden tavoitteiden 
on toteutettava hyvinvointi-
aluestrategiaa.



Monituottajuusohjelma ohjaa 
järjestämisen tuen kehittämistä
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Monituottajuuden tunnuslukuja 2021

481 M€ • Kuluista menee palvelujen ja
tarvikkeiden ostoihin

373 M€
• Sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluista tuotetaan
ostopalveluina

6 M€
• Palveluseteli on laajasti käytössä 

Ikääntyneiden palveluissa ja kuntoutuksessa 
sekä Perhe ja sosiaalipalveluissa 

10

Is
m

o 
R

au
tia

in
en



Ostot Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 2021

Ostot 2021
(1 000 €)

Terveys- ja 
sairaanhoito-

palvelut 
Perhe- ja

sosiaalipalvelut
Ikääntyneiden

palvelut ja
kuntoutus

Yhtymäpalvelut Yhtymän johto Ympäristö-
terveyskeskus

Kaikki ostot 190 571 103 325 95 223 83 425 7 644 331

Palveluiden ostot 137 534 100 046 86 515 42 111 6 606 285

Kaikki ostot
(1 000 €)

Palvelujen ostot
(1 000 €)
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Asukkaiden osallistuminen

Tiedolla 
johtaminen,  

talous, laatu ja 
vaikuttavuus

Palvelutuotannon 
ohjaus ja 
valvonta

Hankintojen 
valmistelu ja 
toteutus

Ostopalvelu-
kokonaisuuden
hallinta

Ohjaavat linjaukset
ja reunaehdot

Markkinoiden 
kehittäminen ja 

verkosto-yhteistyö

Ohjelman 
viitekehys

• Asukkaiden palvelutarve
• Järjestämisen painopisteet, palvelulupaus, budjetti
• Palvelukokonaisuudet ja -ketjut, palveluverkon 

periaatteet, infra ja toimitilat

• Strategisten palvelukokonaisuuksien 
tunnistaminen

• Tuotantotapa-analyysi

• Toimiala- ja 
palvelukohtaiset 
tavoitteet

• Yhteistyöfoorumit
• Käytännön

toimintatavat 
markkina-
vuoropuhelulle ja 
yhteistyölle

• Hankintojen valmistelun prosessi
• Hankinnan käytäntöjen ja 

reunaehtojen määrittely
• Hankintojen toteutusprosessi
• Hankintojen kehittäminen

• Tuottajaohjauksen välineet
• Sopimusohjauksen 

toimintamallit ja työnjako
• Valvonnan periaatteet ja 

toimintamallit

• Tietotarpeet tuotanto-
tapa-analyysiin

• Ajantasainen 
tilannekuvatieto 
hankintojen 
valmisteluun

• Määrämuotoinen ja 
ajantasainen tieto 
sopimuksista

• Talouden prosessit



Monituottajuus-
ohjelman visio 2023

Väestön tarpeiden mukaiset 
kustannustehokkaat, vaikuttavat 

ja kilpailukykyiset palvelut, 
jotka tuotetaan julkisen
ja yksityisen parhaalla 

osaamisella

1. Toimintamalli 
strategisten 
palvelukokonaisuuksien 
suunnitteluun on 
määritetty ja käytössä

2. Systemaattinen 
tuotantotapa-
analyysi on 
käytössä kaikissa 
palveluissa

3. Hankintojen 
valmistelu on 
ennakoivaa ja 
toteutus tehokasta

4. Valvontakokonaisuus ja 
valvontamenetelmät on 
selkiytetty

5. Kattavat 
sopimusohjauksen 
välineet ja 
toimintamallit ovat
käytössä

6. Päijät-Sotella on vahva rooli 
alueellisten markkinoiden ja 
verkostojen rakentamisessa 
sekä innovaatioiden 
kehittämisessä



1. Toimintamalli strategisten 
palvelukokonaisuuksien suunnitteluun
on määritetty ja käytössä

Tarkemmat tavoitteet
• Kaikilla toimialoilla on tunnistettu alueen 

asukkaiden ja järjestämistehtävän kannalta 
strategisesti tärkeimmät 
palvelukokonaisuudet

• Lakisääteisten palveluiden järjestäminen 
perustuu asiakkaiden palvelutarpeisiin

• Asukkaat ja palveluntuottajat osallistuvat 
palvelujen suunnitteluun
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2. Systemaattinen tuotantotapojen 
analysointi on otettu käyttöön 2022 
loppuun mennessä

Tarkemmat tavoitteet
• Palvelujen järjestämistapojen valinnat 

perustuvat kattavaan tuotantotapa-analyysiin

• Tuotantotapojen analysointiin on käytössä 
selkeä viitekehys ja toimintamallit

• Tuotantotapa-analyyseissä hyödynnetään 
tarkoituksenmukaista tietopohjaa 
perusteltujen ja läpinäkyvien päätösten 
tekemiseksi
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Analyysiä 
ohjaavat 

reunaehdot

Tuotantotapojen 
arviointi 

suhteessa 
tarpeisiin ja 
tavoitteisiin

Keskeiset 
tavoitteet ja  

kehitystarpeet

Priorisoidut 
tarvenäkökulmat

palvelu-
kokonaisuudessa

Tarvepohjaisesti 
priorisoidut 

tuotantotapa-
vaihtoehdot

Priorisoidut 
tuotantotapa-
vaihtoehdot 

Konkretisoidut 
tuotantotapa-
vaihtoehdot

Tuotantotapa-
analyysin aloitus

Tuotantotapa-analyysin työvaiheet

1 732 6

4 5

0
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3. Hankintojen valmistelu on
ennakoivaa ja toteutus tehokasta

Tarkemmat tavoitteet
• Hankintaprosessi on kuvattu 2021 loppuun 

mennessä siten, että se edistää hankintojen 
oikea-aikaisuutta ja selkeää roolitusta

• Hankittaville palveluille on asetettu selkeät 
tavoitteet, joiden toteutumista seurataan 
hankinnan aikana

• Strategiset ja kriittiset hankinnat tunnistetaan 
ja niiden valmistelu resursoidaan riittävällä 
tavalla

• Hankintamenetelmiä hyödynnetään 
monipuolisesti ja niitä kehitetään
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• Hankintaohjeella ohjeistetaan:
• Hyvinvointialueen sisäiset hankintasäännöt ja hankintavaltuudet sekä
• hankintaprosessin kulkua, vastuujakoa ja tehtäviä

”Kun tarvitsen tiedon hankintavaltuuksista –ja päätöksistä 
tai hankinnoissa sovituista yleisistä periaatteista.” 

”Toimii käsikirjana hankinnan toteuttamisen aikana.”

”Hankintaohje on suositeltavaa lukea kerran kokonaisuudessaan 
ja aina tarvittaessa palata siihen hankintoja toteutettaeesa.”

• Hankintaohjetta täydentävät seuraavat liitteet:
• Liite 1, Hankintavaltuudet
• Liite 2, Hankintaprosessin kuvaus
• Liite 3, Ohje suorahankintapäätöksen tekemiselle

Hankintasäännöt- ja valtuudet on kuvattu 
hankintaohjeessa  
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Hankintojen 
runkoprosessi

Suuret 
hankinnat

• EU-kynnysarvon ylittävät yli 214/400 k€ 
arvoiset hankinnat

• Huom. sisältää sote-hankinnat

Kansalliset 
hankinnat

• 60–214/400 k€ arvoiset hankinnat
• Huom. sisältää sote-hankinnat

Pien-
hankinnat

• 30–60 k€ arvoiset hankinnat
• Huom. alle 30 k€ pienhankintojen osalta 

toimintaohjeistus kuvataan runkoprosessien 
kattodokumenttina toimivassa hankintaohjeesta

Hankintojen runkoprosessista on kolme versiota

Kansalliset 
hankinnat

Pienhankinnat

Suuret
hankinnat

Hankintaprosessien mukainen 
hankintojen volyymi (hankintojen 

kappalemäärä):

Hyvinvointialueen hankintaohjeessa on täsmälliset, tiiviit toimintaohjeet hankinnan kohteen mukaan (mm. investoinnit, 
käyttötalous, palvelusetelit) – Runkoprosessia sovelletaan tarkempien ohjeiden ja hankinnan arvon mukaan. 
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Hankinnan valmistelu Kilpailutus
Sopimuskauden 
käynnistäminen

Sopimuskausi, 
ohjaus ja valvonta

Hankintojen runkoprosessit noudattavat yhteisiä raameja:
Ostopalvelu-

kokonaisuuden 
hallinta Tarpeen täsmentäminen

Hankinnan 
käynnistäminen

Kohteen, tavoitteiden ja 
mittareiden määrittely

= siirtymäpisteet /sisäiset 
päätökset vaiheiden välillä

• Sopimuksen 
mukainen toimitus 
käynnistynyt 

• Seurantadatan 
keruu käynnistynyt

• Palaute sopimus-
kaudelta saatu.

• Mahd. muutokset 
ja reklamaatiot 
viety hallinta-
järjestelmään

• Tarjoukset, lisäkysymykset ja 
vastaukset käsitelty

• Hankintapäätös allekirjoitettu 
ja julkaistu

• Sopimus on allekirjoitettu ja 
viety hallintajärjestelmään

• Kilpailutusasiakirjat 
hyväksytty ja laatu 
varmistettu

• Tarjous-
tai osallistumispyyntö 
julkaistu

Havainnollistava 
arvio vaiheen 
laajuudesta ja 
kestosta

• Yksikössä varmistettavat 
asiat ennen prosessin 
aloittamista tehty

• Päätös hankinnan 
toteuttamisesta

• Hankinnan mahdolliset 
vaikutukset toimintaan 
tunnistettu

• Päätös hankinnan 
kohteesta, jolla edetään 
hankinnan valmisteluun 

• Resursoinnin, 
tavoiteaikataulun ja 
vaiheistuksen 
valmistuminen

• Markkinavuoropuhelu/-
kartoitus käynnistetty

• Hankinnan kohde ja 
tavoitteet täsmennetty ja 
linkitetty strategiaan, ja niille 
on määritetty mittarit

• Hankintamenettely 
määritetty /hyväksytty



4. Valvontakokonaisuus ja 
valvontamenetelmät on selkiytetty 
2023 loppuun mennessä

Tarkemmat tavoitteet
• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutuotannossa on yhtymätasoinen 
toimiva ja lainmukainen valvontajärjestelmä

• Valvontakokonaisuus on kytketty kansallisiin 
sekä järjestäjän laadun-, asiakas- ja 
potilasturvallisuuden tavoitteisiin

• Valvonta on ennakoivaa, osallistavaa ja 
tavoitteellista
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Omavalvonnan periaatteet

1 Omavalvonnalla varmistetaan palvelujen laatu
sekä asiakas- ja potilasturvallisuus
Omavalvonta on hyvinvointialueen oma seurantajärjestelmä, jonka avulla se varmistaa 
palveluiden toteutumisen, yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja laadun sekä havaittujen 
epäkohtien korjaamisen. Omavalvontasuunnitelmaan sisällytetään asiakas- ja 
potilasturvallisuuden suunnittelu ja seuranta.

2
Omavalvonta koskee kaikkia alueen sote-toimijoita
Palvelunjärjestäjän sekä kaikkien alueen palveluntuottajien on kuvattava omavalvonnan 
toteuttaminen ja sen seuranta omavalvontaohjelmassa ja yksikkökohtaisissa 
omavalvontasuunnitelmassa.

3 Palvelunjärjestäjän on valvottava palvelutuotantoa
Palvelunjärjestäjän omavalvontaan kuuluu valvoa oman palvelutuotannon lisäksi 
yksityisiä palveluntuottajia ja näiden alihankkijoita jatkuvasti palveluja tuotettaessa.
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Valvontalaki muuttaa omavalvontaa

Astuessaan voimaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon valvontalaki korvaa 
nykyisen omavalvontaa koskevan 
lainsäädännön ja yhdenmukaistaa 
palvelujen järjestämisen ja tuottamisen 
omavalvonnan. 

Tuo samat säännökset sekä 
sosiaalihuollon että terveydenhuollon, 
kuten myös julkisen ja yksityisen toimijan 
omavalvontaan. Säännösten sisällöt 
tarkentuvat myöhemmin STM:n 
asetuksessa ja Valviran määräyksessä. 

Lain myötä palveluntuottajien sekä 
palveluyksiköiden tulee rekisteröityä 
Soteri-rekisteriin. Hyvinvointialueen tulee 
myös rekisteröidä omat palveluntuottajat ja 
niiden palveluyksiköt.

Jatkossa omavalvonnan seurantaan 
perustuvat havainnot ja niiden perusteella 
tehtävät toimenpiteet on julkaistava 
kolmen kuukauden välein julkisessa 
tietoverkossa.
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Omavalvonnan muutokset astuvat voimaan asteittain

1.1.2023

Astuu voimaan järjestämislain 
omavalvontaa koskevat vaatimukset 
(612/2021, 6 luku)

1.1.2024

Astuu voimaan valvontalaki, joka 
korvaa järjestämislain ja muiden 
sote-lakien omavalvontasäädökset

31.12.2025

Palvelunjärjestäjän omien 
palvelutuottajien tiedot tulee olla 
toimitettuna Soteri-rekisteriin

31.12.2028

Julkisten palveluntuottajien tiedot 
Soteri-rekisterissä 
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Hyvinvointialueen omavalvonnan tiekartta 2021–2022 

2021

Omavalvonnan kehittämisen käynnistäminen

• Monituottajuusstrategian valvontakokonaisuuden 
toimeenpanon käynnistäminen 6/2021

• Ostopalveluiden sote-valvonnan ja 
sopimusohjauksen nykytilakuvaus 12/2021

2022

Hyvinvointialueen omavalvontaohjelman valmistelu

• Omavalvontaohjelman dokumentaatio 
verkkojulkaisumuodossa (Järjestämislaki 612/2021)

• Hyvinvointialueen valvontasuunnitelman 
dokumentaatio osana omavalvontaohjelmaa 

• Omavalvonnan tietosisältöjen ja -mittarien 
määrittely ja määrittelyn dokumentaatio 

• Ostopalveluiden sote-valvonnan käytäntöjen ja 
tietohallinon selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen
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2023

Valvontalain mukaisen 
omavalvonnan valmistelu

• Hyvinvointialueen (HVA) 
omavalvontaohjelman mukaisen 
omavalvonnan käynnistäminen

• Valvontasuunnitelman 
mukaisen sote-valvonnan 
käynnistäminen

• STM:n ja Valviran uusien 
määrittelemien mukaisten 
omavalvontadokumenttien 
käyttöönotto HVA:n omassa 
palvelutuotannossa

2024

Omavalvontajärjestelmän 
käyttöönotto 

• HVA:n omien 
palveluyksiköiden 
omavalvontahavaintojen ja -
toimenpiteiden raportoinnin 
käynnistäminen

• Keskitetyn 
omavalvontajärjestelmän 
käyttöönotto alueella

2025

• Hyvinvointialueen omien 
palveluntuottajien ja 
palveluyksiköiden rekisteröinti

Hyvinvointialueen omavalvonnan tiekartta 2023–2025 
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5. Kattavat sopimusohjauksen välineet 
ja toimintamallit on määritetty 2022 
loppuun mennessä

Tarkemmat tavoitteet
• Käytössä on toimiva sopimuksen-

hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 
reaaliaikaisen sopimustenhallinnan ja 
ennakoivat toimenpiteet

• Sopimusohjauksen käytännöt ovat yhtenäiset 
sekä tukevat palveluille asetettujen 
tavoitteiden seurantaa ja sopimusehtojen 
toteutumista

• Sopimuskauden aikainen seuranta ja 
yhteistyö tukevat tulevien hankintojen 
suunnittelua
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Monituottajuusstrategian tavoitteet

Sopimushallinta
• Käytössä on toimiva sopimuksenhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa 

reaaliaikaisen sopimustenhallinnan ja ennakoivat toimenpiteet

Sopimusohjaus
• Sopimusohjauksen käytännöt ovat yhtenäiset sekä tukevat palveluille 

asetettujen tavoitteiden seurantaa ja sopimusehtojen toteutumista

ON YHTÄ KUIN
• Sopimuskauden aikainen seuranta ja yhteistyö tukevat tulevien 

hankintojen suunnittelua

1

2

3

Kattavat sopimusohjauksen välineet ja toimintamallit 
on määritetty 2022 loppuun mennessä
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”Sopimusohjaus luo linjaukset sopimuksien 
sisällölle sekä yhtenäiset toimintatavat sopimuskauden 

aikaiselle toiminnalle.”

”Sopimusohjauksella mahdollistetaan ostopalveluiden 
tavoitteiden ja laadunhallinnan toteutuminen sekä 

tiedolla johtaminen.”

”Sopimusohjaus edellyttää toimivaa sopimushallintaa.”

Sopimusohjauspäällikkö Tomi Järvinen



Sopimusohjauksen toteutuminen eri vaiheissa

Yhtenäisten linjauksien luominen:
Ø Käytetään yhteisesti sovittuja sopimuspohjia 

sopimuspohjat 

Ø Käytetään selkeitä toimintamalleja 
sopimuskauden aikana (mm. reklamaatiot)

Sopimuskauden aikainen toiminta: 
Ø Viedään sopimuskokonaisuus 

sopimsuhallintajärjestelmään

Ø Toimitaan sopimuskauden aikana 
sopimuksien kirjauksien mukaisesti

Ø Tunnistetaan omat velvollisuudet ja vastuut 
kirjauksien toteutumisessa

Palvelukohtainen hankintamenettely:
Ø Luodaan palvelukohtaiset seurantamittarit 

ja tavoitetasot

Ø Sovitaan seuranta- ja raportointikäytännöt 

Tietojen hyödyntäminen tulevaisuudessa:
Ø Kirjataan kaikki sopimuskauden aikaiset 

toiminnot sopimukselle 
sopimushallintajärjestelmään

Ø Tuotetaan tietoa johdolle

Ø Analysoidaan toteuma ennen uuden 
kilpailutuksen käynnistämistä
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SOPIMUSHALLINTA

• Mahdollistaa monipuolisen tiedolla 
johtamisen
• Sopimuskokonaisuuksien raportointi
• Sopimusten näkyvyys
• Tietokantakoonnit
• Analyysit 

• Sopimuskokonaisuuden hallinta
• Sopimukset kaikkien niitä tarvitsevien 

saatavilla
• Tiedon siirtyminen henkilöstövaihdoksissa

SOPIMUSOHJAUS

• Varmistetaan sopimuksien laadun 
toteutuminen sekä kustannustehokkuus

• Luo yhtenäiset sopimuskirjaukset
• Tiedetään, mistä sovitaan

• Sopimusyhteyshenkilöiden tiedon 
lisääntyminen

• Tukee monipuolisesti sopimusten koko 
elinkaaren hallintaa

• Mahdollistaa sopimuskauden aikaisen tiedon 
hyödyntämisen uuden sopimuksen 
laadinnassa

• Tilaajakuvan parantuminen

Toimivan sopimuskokonaisuuden hyödyt
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Sopimuskokonaisuuden kolme keskeistä lukua

351 milj. € • Palveluiden ostot vuoden 2022 
talousarviossa

n. 2 500 kpl • Erilaista sopimusta

3 suurinta
• Harjun terveys Oy

• Fimlab laboratoriopalvelut Oy

• Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut
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6. Päijät-Sotella on vahva rooli 
markkinoiden ja verkostojen 
rakentamisessa sekä 
innovaatioiden kehittämisessä
Tarkemmat tavoitteet
• Markkinoita kehittämällä tuetaan alueen 

elinvoimaa ja kestävää kehitystä

• Kattava verkostoyhteistyö on tavoitteellista ja 
suunnitelmallista sekä tukee palvelutuotannon 
uusia innovaatioita

• Markkinoita ja palveluita kehitetään 
keskeisten sidosryhmien kanssa siten, 
että se innostaa aitoon yhteistyöhön
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Näin monituottajuusohjelmaa toteutetaan lähivuosina

2021

Toimintamallien määrittäminen, 
tietopohjan ja välineiden 

vahvistaminen

• Määritetään strategisten 
palvelukokonaisuuksien arviointimalli
sekä muodostetaan tuotantotapa-
analyysin viitekehys ja toimintatavat

• Kuvataan hankintaprosessi ja
käynnistetään valvontaprosessien 
määrittely

• Selvitetään sopimustenhallinnan
ratkaisuja

• Suunnitellaan verkostoyhteistyön 
käytännöt ja foorumit

2022

Toimintakäytäntöjen 
muodostaminen, sidosryhmien 
osallistumisen vahvistaminen

• Tuotantotapa-analyysit alkavat 
juurtua osaksi toiminnan 
suunnittelua

• Täsmennetään 
valvontajärjestelmän käytäntöjä

• Sopimusohjauksen työkaluja
otetaan vaiheittain käyttöön

• Kehitetään uusia tapoja ottaa 
asukkaat ja tuottajat mukaan 
palvelujen suunnitteluun 

2023

Muilta hankittavien palvelujen 
hankinnan, järjestämisen ja valvonnan 

kokonaisuuden yhtenäistäminen

• Palvelujen järjestämistapoja 
arvioidaan systemaattisesti ja 
hankintamenetelmiä kehitetään 
monipuolisesti

• Valvonnan ja ohjauksen 
työkaluratkaisut otetaan vaiheittain 
käyttöön

• Sopimuksenhallintajärjestelmä 
mahdollistaa reaaliaikaisen 
sopimushallinnan

• Markkinoita ja palveluita kehitetään 
aktiivisesti sidosryhmien kanssa
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Päijät-Hämeen yrittäjien 
puheenvuoro
• Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo

Hali Ry
• Hali ry on toimittanut 

valtuutetuille kattavan 
materiaalin monituottajuudesta

Yrittäjien näkökulma
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Kiitos

Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@phhyky.fi

+358 44 729 7982


