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Toimialojen 

valmistelutyö

Yhteensä 8 toimialojen laajaa työpajaa 

sekä tausta-aineistojen analysointi 

kahdessa vaiheessa:

1) Toimialan tilannekuvan kartoitus

2) Toimialakohtaisten painopisteiden ja 

toimenpiteiden tunnistaminen

• Strategian kuusi tavoitetta pohjustettiin toimialojen 
valmistelutyössä ja strategian eri toimenpide-
kokonaisuuksien edelläkävijäkohteet on tunnistettu 
toimialojen valmistelutyön pohjalta

• Tilannekuvan arvioinnin pohjalta kehityksen 
painopisteiksi tunnistettiin erityisesti:

‒ TESAn osalta strategisten palvelukokonaisuuksien 
tarkastelu ja systemaattiset tuotantotapa-analyysit

‒ IKUn osalta hankintojen toteutusprosessin kehittäminen 
sekä valvontakäytäntöjen selkiyttäminen ja 
yhtenäistäminen

‒ PESOn osalta markkinaymmärryksen ja -vuoropuhelun 
parantaminen sekä asukkaiden ja palveluntuottajien 
osallistumisen vahvistaminen hankintojen suunnittelussa 
ja valmistelussa

‒ YPAn osalta sopimusohjauksen tietopohjan ja 
toimintakäytäntöjen kehittäminen

Yhteenveto



TESA IKU PESO YPA

Osto-

palvelujen 

nykytila

• Avosairaanhoidossa 

merkittävä osa tuotannosta 

yksityisiltä toimijoilta (ml. 

Harjun Terveys ’21 alusta 

alkaen)

• ESH:ssa ostoja noin neljännes 

tuotannosta, pääasiassa 

muilta järjestäjiltä (erit. HUS)

• Kotiin vietävissä palveluissa  

reilu kolmannes ostopalveluita 

(erit. KH palvelusetelin kautta)

• Asumispalveluissa yksityisellä 

tuotannolla merkittävä rooli 

(~45%)

• Lapsiperhepalveluissa ostoja 

puolet tuotannosta (paljon 

pieniä toimijoita)

• Samoin psykososiaalisissa 

palveluissa lähes puolet 

tuotannosta ostopalveluita 

(yksityiset toimijat ja muut 

järjestäjät)

• Vammaispalveluissa noin 

neljännes ostoja yksityisiltä 

toimijoilta (erit. asumispalvelut 

ja henk. koht. apu)

• Ostot erityisesti ateria- ja 

laitoshuollon 

koordinointipalvelujen sekä 

asiakasjärjestelmien inhouse-

ostoja

Tilannekuvan 

koonti

• Yhteistyö ja käytännöt 

hankintojen valmistelu-

prosessissa ovat jo 

suhteellisen selkeät

• Koko organisaation toiminta, 

erilaiset tuotanto-

tapavaihtoehdot ja markkinat 

huomioon ottava strateginen 

tarkastelu tarvitaan käytännön 

valintojen tueksi

• Sopimusohjaukseen ja 

valvontaan tulee panostaa 

resursseja (tietopohja, 

ammattitaito ja työkalut) 

yhtenäisten menetelmien 

takaamiseksi

• Strategisten kokonaisuuksien 

tunnistamista ja systemaattista 

tuotantotapojen kehittämistä 

tehdään jo

• Markkinavuoropuhelussa ja -

yhteistyössä jo vakiintuneita 

käytäntöjä

• Painopiste nyt hankintojen 

käytännön valmistelu- ja 

toteutusprosessin 

kehittämiseen ja 

valvontakäytäntöjen 

systematisointiin

• Hankintojen tavoitteellisessa 

valmistelussa ja käytännön 

toteutuksessa on jo juurtuneita 

käytäntöjä 

• Markkinoiden ”haltuunotto” 

seuraavaksi painopisteeksi 

tukemaan tuotantotapojen 

strategista tarkastelua ja 

verkostojen kehittämistä

• Asukkaiden ja 

palveluntuottajien 

osallistumisen vahvistaminen 

selkeä kehitysalue

• Strategisten 

palvelukokonaisuuksien 

tunnistamisessa huomioidaan 

jo laajasti erilaisia tekijöitä

• Hankintojen systemaattista ja 

tavoitteellista valmistelua 

tehdään jo

• Painopiste nyt 

sopimusohjauksen ja 

valvonnan tietopohjan ja 

käytäntöjen vahvistamiseen

Toimialakohtainen tilannekuva (1/2)



TESA IKU PESO YPA

1. Toimintamalli strategisten 

palvelukokonaisuuksien suunnitteluun on 

määritetty ja käytössä

2. Systemaattinen tuotantotapojen 

analysointi on otettu käyttöön 2022 loppuun 

mennessä

3. Hankintojen valmistelu on ennakoivaa ja 

toteutus tehokasta

4. Valvontakokonaisuus ja 

valvontamenetelmät on selkiytetty 2023 

loppuun mennessä

5. Kattavat sopimusohjauksen välineet ja 

toimintamallit on määritetty 2022 loppuun 

mennessä

6. Päijät-Sotella on vahva rooli markkinoiden 

ja verkostojen rakentamisessa sekä 

innovaatioiden kehittämisessä

Toimialakohtainen tilannekuva (2/2)

Toiminta vastaa jo pitkälti strategista tavoitetilaa

Toiminta vastaa osittain strategista tavoitetilaa, mutta 

kehitettävää on

Eniten kehitettävää

Arviot perustuen 

toimialakohtaiseen 

työpajatyöskentelyyn
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Yhtymän hallituksen 

jäsenten haastattelut

Yhteensä 7 haastattelua yhtymän 

hallituksen jäsenille

Avoin kysymyksenasettelu 

monituottajuuden ja ostopalvelujen 

hallinnan hyvin toimivista 

kokonaisuuksista ja kehityskohdista

”Asukkaiden tarpeen mukaiset palvelut  
monituottajuuden suunnittelua ohjaavana 
ajatuksena”

”Huolelliseen ja ennakoivaan 
valmisteluun panostaminen”

”Markkinavuoropuheluun 
panostaminen ja riittävä 
ymmärrys markkinoista”

”Alueen elinvoiman turvaaminen”

”Riittävän oman tuotannon ja 
osaamisen varmistaminen”

Esiin nousseet keskeiset teemat:



• Analyyttiset strategisen tason make or buy -päätökset, joissa huomioidaan 

kustannustason rinnalla palveluiden vaikuttavuus, laatu, saatavuus ja saavutettavuus 

sekä asiakastarpeet ja -kokemus

• Oman tuotannon kyvykkyyksien turvaaminen: varmistetaan riittävä oma tuotanto ja 

osaaminen

• Perinteisen julkinen vs. yksityinen -ajattelun vähentäminen päätöksenteossa 

monipuolisemman tuotantotapa-analyysin tieltä kuitenkin järjestämisvastuun asettamat 

reunaehdot huomioiden (esim. missä paras osaaminen, missä vaikuttavimmat palvelut)

• Uusien tuotantotapojen, yhteistyömallien ja työkalujen hyödyntäminen osaksi 

tuotantotapojen valintaa

2. Systemaattinen tuotantotapojen 

analysointi on otettu käyttöön 2022 

loppuun mennessä

1. Toimintamalli strategisten 

palvelukokonaisuuksien 

suunnitteluun on määritetty ja 

käytössä

3. Hankintojen valmistelu 

on ennakoivaa ja toteutus tehokasta

• Määrätietoinen strateginen johtaminen: kokonaisuuden hallinnan oltava yhtenäinen ja 

selkeä, ja koko yhtymän sitoutunut sen noudattamiseen

• PHHYKY:n tarpeet ostopalvelukokonaisuuden muodostamisen ensimmäinen 

kriteeri, eikä markkinoiden kyky tarjota erilaisia ratkaisuja

• Hankintaosaamisen edelleen kehittäminen: kykenevä henkilöstö olemassa, mutta 

osaamisen vahvistamiseen panostettava riittävin resurssein

• Panostus huolelliseen ja ennakoivaan valmisteluun: tästä Harjun Terveys positiivinen 

esimerkki nopeasta aikataulusta huolimatta

Yhtymän hallituksen jäsenten huomiot strategiaan (1/2)  



4. Valvontakokonaisuus ja 

valvontamenetelmät on selkiytetty 

2023 loppuun mennessä

• Oman tuotannon valvontakokonaisuuden ja -menetelmien tulee olla selkeät 

ostopalvelun valvonnan lisäksi

• Valvonnan tapahduttava riittävän operatiivisella tasolla, vaikka strategia asettaakin 

tietyt raamit

5. Kattavat sopimusohjauksen välineet 

ja toimintamallit on määritetty 2022 

loppuun mennessä

6. Päijät-Sotella on vahva rooli 

markkinoiden ja verkostojen 

rakentamisessa sekä innovaatioiden 

kehittämisessä

• Konsultoiva ja ennakoiva ohjaaminen virheiden tunnistamisen ja jälkikäteisen 

arviointikertomuksen laatimisen lisäksi

• Markkinavuoropuheluun panostaminen ja riittävä ymmärrys markkinoista

• Alueen elinvoiman huomiointi: reunaehtojen salliessa paikallisten tuottajien suosiminen 

tärkeää

• HUS-Erva yhteistyön merkitys riittävän ostajavoiman turvaamisessa

• Verkostomainen kehittäminen ja kumppanoituminen mm. avoimen vuoropuhelun 

kautta

• Pienten yritysten ja kolmannen sektorin mahdollisuuksien turvaaminen mm. 

palveluiden saatavuuden turvaamiseksi

Yhtymän hallituksen jäsenten huomiot strategiaan (2/2)  
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Palveluntuottajien ja 

järjestöjen haastattelut

Yhteensä 6 haastattelua alueen 

palveluntuottajille ja järjestöille: 

Mehiläinen, Terveystalo, Aurio Hoiva, 

Fimlab, Mente, ja P-H yrittäjät

Avoin kysymyksenasettelu hyvin 

toimivista kokonaisuuksista ja 

kehityskohdista tuottajien näkökulmasta

”Alueen tuottajien osallistaminen aidolla 
vuorovaikutuksella läpi prosessin strategisesta 
suunnittelusta sopimuskauden yhteistyöhön”

”Tuottajien asiantuntijuuden 
hyödyntäminen toiminnan 
kehittämisessä”

”Alueen elinvoima ja 
mahdollisuus yrittäjyyteen”

”Luottamus pitkäjänteisen ja 
systemaattisen yhteistyön 
perustana”

”Markkinavuoropuhelussa tulee 
olla aito mahdollisuus vaikuttaa”

Esiin nousseet keskeiset teemat:



• Asiakkaiden ja palveluntuottajien kuunteleminen ja huomioiminen tuotantotapojen 

valintaprosesseissa: tarvitaan tasapuolista yhteistyötä, jota ohjaavat muutkin tekijät kuin 

kustannustehokkuus ja säästöpaine

• Kustannussäästöt ja hinnat eivät saa olla ainoa ohjaava periaate, vaan tuottajalla oltava 

aito mahdollisuus varmistaa laatu ja tehdä investointeja alueelle

2. Systemaattinen tuotantotapojen 

analysointi on otettu käyttöön 2022 

loppuun mennessä

1. Toimintamalli strategisten 

palvelukokonaisuuksien 

suunnitteluun on määritetty ja 

käytössä

3. Hankintojen valmistelu 

on ennakoivaa ja toteutus tehokasta

• Julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijoiden asiantuntemuksen ja erikoisosaamisen 

tunnistaminen ja hyödyntäminen strategisten palvelukokonaisuuksien suunnittelussa: 

tuottajilla aito ymmärrys asiakasrajapinnasta ja palvelutarpeesta

• Tuottajien osallistaminen vahvemmin jo tavoitteiden määrittelyssä ja hankinnan 

suunnitteluvaiheessa – ei vasta varsinaisen vuoropuhelun alettua

• Kilpailutuksia tulisi toteuttaa riittävän väljillä ehdoilla, jotta toteutustavoista voidaan 

aidosti valita loppukäyttäjälle paras mahdollinen – ”vaikuttavuutta hinnan sijaan”

Palveluntuottajien ja järjestöjen huomiot strategiaan (1/2)  



4. Valvontakokonaisuus ja 

valvontamenetelmät on selkiytetty 

2023 loppuun mennessä

• Yhdenvertaiset vaatimukset omalle ja ulkoistetulle tuotannolle (mm. laadun osalta)

5. Kattavat sopimusohjauksen 

välineet ja toimintamallit on määritetty 

2022 loppuun mennessä

6. Päijät-Sotella on vahva rooli 

markkinoiden ja verkostojen 

rakentamisessa sekä innovaatioiden 

kehittämisessä

• Markkinavuoropuhelussa oltava aito mahdollisuus vaikuttaa: ei vain kuunnella, vaan 

otetaan kommentit huomioon

• Alueen elinvoima ja mahdollisuus yrittäjyyteen: tärkeää, että pienetkin tuottajat pääsevät 

mukaan sopimuksiin 

• Luottamuksen juurruttaminen yrittäjien keskuuteen siitä, että tuottajien 

yhdenvertaisuuden ja alueen elinvoiman tavoitteet ovat aitoja

• Verkoston tuki ideoimisessa ja toiminnan kehittämisessä (esim. innovatiiviset ratkaisut)

Palveluntuottajien ja järjestöjen huomiot strategiaan (2/2)  

• Palveluiden arviointi yhdessä tuottajien kanssa sopimuskauden aikana: yhteinen 

ymmärrys kehityssuunnista (käytännössä esim. tilaaja-tuottaja tapaamisten tai 

yhteistyökoordinaattoreiden kautta)

• Sopimuksen bonus- ja sanktiomalli ei voi itsessään olla mittari tavoitteelle



Erityisesti verkostojen rakentaminen nousi 

haastatteluissa esiin

• Kunnianhimo usean eri toimijan verkoston rakentamisessa: kyvykkyys tarjota laajempia integroituja 

palvelupaketteja ja mahdollisesti erikoistumispalveluja 

• Verkostoa tulee johtaa, hallita ja koordinoida: itsenäisten toimijoiden verkosto tarvitsee 

koossapitävän voiman, joka on prosessin omistaja

• Verkostoituessa sovitaan keskinäisestä työnjaosta mieluiten sopimuksella, jossa osaamisalueet 

täydentävät toisiaan

• Luottamus on pohja pitkäjänteiselle ja systemaattiselle verkostoyhteistyölle

Verkostojen 

tuomia hyötyjä

Verkostojen 

rakentamisen 

ohjaavia 

periaatteita

• Eri toimijoiden asiantuntemus ja erikoisosaaminen voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella 

tavalla asiakaslähtöisen, integroidun palvelukokonaisuuden rakentamisessa

• Yhteistyömallin ja kumppanuuden kehittäminen avain kustannustavoitteiden saavuttamiseen: 

yhteinen ymmärrys kustannusrakenteesta ja keskeisistä indikaattoreista, hallinnollisten kulujen 

minimointi, hankintojen keskittäminen, jne.  

• Toiminnan nopeutumista ja saman työsuoritteen yhtäaikaista tuottamista voidaan saavuttaa 

rinnakkaisella toiminnalla

• Rajallisia henkilöstöresursseja voidaan laajentaa tekemällä yhteistyötä eri yritysten kanssa

• Toiminnan kehittäminen, innovointi ja ideointi toteutuu verkostojen tuen kautta
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Ostopalvelukokonaisuuden hallinta: Vähiten kehitettävää

• IKU, TESA ja YPA saivat tuottajilta keskimäärin hyvän arvion

• PESO:ssa eniten kehitettävää etenkin systemaattisessa 

tuotantotapojen arvioinnissa ja tarkoituksenmukaisen 

tuotantotavan valinnassa kaikissa palvelukokonaisuuksissa

Hankintojen valmistelu ja toteutus: Eniten kehitettävää

• Hankintojen tavoitteet onnistutaan viestimään tuottajille hyvin, 

mutta etenkin sopimusohjauksen vaikuttamismahdollisuuksissa 

parannettavaa 

• Osa-alueen vastauksissa kyselyn suurin vaihtelu, mikä voi olla 

seurausta tarpeesta yhtymän toimintamallien 

yhdenmukaistamiselle

Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta: Toimii kohtalaisesti

• Heikoimmat arviot liittyivät oman ja ostotuotannon valvonnan 

yhteneviin perusteisiin

• Kyselyn perusteella eniten kehitettävää ohjauksessa ja 

valvonnassa on PESO:n kaikissa palvelukokonaisuuksissa

Vuoropuhelu ja yhteistyö: Eniten kehitettävää

• IKU ja YPA saivat paremmat arviot kuin muut – kuitenkin kaikilla 

toimialoilla kyselyn perusteella kehitettävää etenkin vuoropuhelun 
jatkuvuudessa ja selkeissä käytännöissä

Kysely 

palveluntuottajille

Yhteensä 114 vastausta 

palveluntuottajien kyselyyn, jossa 

kartoitettiin Päijät-Hämeen alueen 

tuottajien näkemyksiä PHHYKY:n

monituottajuuden nykytilasta. 

Kyselyssä yksityisen ja kolmannen 

sektorin tuottajat arvioivat, miten hyvin 

tämän hetkinen tilanne vastaa 17 

tulevaisuuden tavoitetilasta esitettyä 

väittämää asteikolla 1-5, jossa arvio viisi 

vastasi väittämää ”samaa mieltä”. 

Yhteenveto vastauksista:



Koonti: Ostopalvelukokonaisuuden hallinta

Eri

mieltä

Samaa

mieltä

421 53

3,5

3,5

3,6

3,7

Vastaukset

Vastausten keskiarvo

Eri

mieltä

Samaa

mieltä

1 52 43

3,4

4,0

4,0

3,7

1Eri

mieltä

2 3 54 Samaa

mieltä

3,4

3,4

3,0

3,2

31Eri

mieltä

52 4 Samaa

mieltä

4,1

4,3

3,5

3,5

PHHYKY:ssä suunnitellaan ostoja 

tavoitteellisesti ja ennakoivasti

PHHYKY:ssä on selkeä käsitys siitä, 

millaisia ratkaisuja ostopalveluilla haetaan ja 

miksi ja miten

PHHYKY:ssä tehdään systemaattista 

tuotantotapojen arviointia (Mitä tehdään itse 

ja mitä ostetaan)

Tuotantotapojen arviointia ohjaa 

PHHYKY:ssä se, mikä ratkaisu/tuotantotapa 

vastaisi kuhunkin tilanteeseen ja 

palvelutarpeeseen parhaiten ja 

tarkoituksenmukaisesti

TESA
(N = 20)

PESO
(N = 52-54)

YPA
(N = 11)

IKU 
(N = 46-47)

Lähde: Päijät-Hämeen alueen tuottajien kysely 4-5/2021, N = 114. Sama tuottaja voi olla useammankin toimialan alla, riippuen tuottamistaan palveluista



Koonti: Hankintojen valmistelu ja toteutus

Eri

mieltä

521 3 4 Samaa

mieltä

3,9

3,4

2,8

3,1

Vastaukset

Vastausten keskiarvo

4Eri

mieltä

1 52 3 Samaa

mieltä

4,0

3,3

2,8

3,0

Eri

mieltä

1 54 Samaa

mieltä

32

3,7

2,5

3,1

2,3

43Eri

mieltä

51 2 Samaa

mieltä

4,0

3,4

3,5

3,5

Palveluntuottajalle muodostuu PHHYKY:n

tekemien hankintojen tavoitteista selkeä näkemys 

(Mitä hankinnalla tavoitellaan?)

Hankintoja valmisteltaessa kartoitetaan aktiivisesti 

myös tuottajien näkemyksiä hankittavasta 

palvelukokonaisuudesta sekä siihen parhaiten 

soveltuvasta hankintamenettelystä, hankintatavasta ja 

korvausperusteista

Tuottajilla on PHHYKY:ssä mahdollisuus 

vaikuttaa sopimusohjauksen malleihin ja 

sisältöihin (esim. bonus-/sanktiomallien määritys, 

reklamaatiokäytännöt)

PHHYKY hakee palveluntuottajilta aktiivisesti 

näkemystä ja tietoa uusista ratkaisuista ja 

mahdollisista innovatiivisista vaihtoehdoista

TESA
(N = 19-20)

PESO
(N = 52-53)

YPA
(N = 11)

IKU 
(N = 44-47)

Lähde: Päijät-Hämeen alueen tuottajien kysely 4-5/2021, N = 114. Sama tuottaja voi olla useammankin toimialan alla, riippuen tuottamistaan palveluista



Koonti: Palvelutuotannon ohjaus ja valvonta

Eri

mieltä

Samaa

mieltä

1 2 3 54

3,7

3,5

3,7

3,1

3,8

3,6

Vastaukset

Vastausten keskiarvo

PHHYKY:ssä tehdään ennakoivaa ohjausta, 

jossa sopimuksen sisältöä ja toimintatapoja 

käsitellään aktiivisesti yhdessä palveluntuottajien 

kanssa

Sopimusehdot ovat PHHYKY:ssä tyypillisesti 

selkeitä

Seuranta- ja reklamaatiokäytännöt ovat 

PHHYKY:ssä tyypillisesti selkeitä

PHHYKY:n tekemä sopimusten toteutumisen 

valvonta ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

viranomaisvalvonta muodostavat selkeän ja 

yhteneväisen kokonaisuuden

5Eri

mieltä

1 3 42 Samaa

mieltä

3,2

3,6

3,4

4,0

3,6

3,7

Eri

mieltä

1 42 3 5 Samaa

mieltä

3,3

3,2

3,0

3,5

3,3

3,0

Eri

mieltä

1 2 3 4 Samaa

mieltä

5

3,2

3,3

4,2

3,6

3,2

3,2

PHHYKY:n omaa ja ostotuotantoa valvotaan 

systemaattisesti yhtenevin perustein

Palvelutuotannon valvonnan käytännöt ja 

yhteyshenkilöt ovat PHHYKY:ssä selkeät ja 

läpinäkyvät

TESA
(N = 20)

PESO
(N = 53-54)

YPA
(N = 11)

IKU 
(N = 47)

Lähde: Päijät-Hämeen alueen tuottajien kysely 4-5/2021, N = 114. Sama tuottaja voi olla useammankin toimialan alla, riippuen tuottamistaan palveluista



Koonti: Vuoropuhelu ja yhteistyö

2 5Eri

mieltä

1 3 Samaa

mieltä

4

3,3

3,7

3,6

TESA
(N = 20)

PESO
(N = 51-53)

YPA
(N = 11)

PHHYKY:ssä käydään jatkuvaa ja tavoitteellista 

vuoropuhelua alueella toimivien 

palveluntuottajien kanssa

IKU 
(N = 47)

Markkinavuoropuhelulle on PHHYKY:ssä 

selkeästi määritellyt käytännöt ja yhteyshenkilöt

PHHYKY:llä on hyvä ja kattava ymmärrys alueen 

markkinoista ja mahdollisista 

yhteistyökumppaneista

Vastaukset

Vastausten keskiarvo

31Eri

mieltä

2 Samaa

mieltä

4 5

3,2

3,4

3,8

Samaa

mieltä

Eri

mieltä

51 2 3 4

3,1

2,8

3,0

42Eri

mieltä

Samaa

mieltä

1 53

3,4

3,2

3,3

Lähde: Päijät-Hämeen alueen tuottajien kysely 4-5/2021, N = 114. Sama tuottaja voi olla useammankin toimialan alla, riippuen tuottamistaan palveluista



Liitteet:

Yhteenvedot valmisteluaineistoista

Toimialojen valmistelutyö

Yhtymän hallituksen jäsenten haastattelut

Palveluntuottajien ja järjestöjen haastattelut

Kysely palveluntuottajille

Benchmark-selvitys



Benchmark-selvitys

Tiivis benchmark-selvitys tukemaan 

strategian valmistelua ja toimeenpanoa:

1) Kirjallisten materiaalien koostaminen

2) Yhteensä 8 benchmark-haastattelua

Haastatteluissa avoin 

kysymyksenasettelu valikoiduista 

strategian teemoista

• Usealla järjestäjällä käynnissä kehityshankkeita strategisten 
hankintojen tunnistamiseen.

• Vain harva järjestäjä toteuttaa systemaattista tuotantotapa-
analyysiä. Make or Buy -päätöksenteosta löytyy kattavasti 
viitekehyksiä ja kansainvälistä aineistoa. 

• Hankintojen valmisteluprosessin kehittämisessä ja uusien 
hankintamenetelmien kehittämisessä on mahdollisuus 
hyödyntää laajasti selvityksessä tunnistettuja muiden 
kuntien ja kuntayhtymien kokemuksia.

• Sopimusohjauksesta on laajasti tutkimustietoa sekä 
parhaita käytäntöjä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

• Useiden suurten kaupunkien kokemuksia 
tuottajaverkostojen rakentamisesta pystytään 
hyödyntämään strategian toimeenpanon tukena.

Esiin nousseet keskeiset teemat:



Selvityksessä tunnistettuja benchmark-kohteita ja -aineistoja (1/2)

2. Systemaattinen 

tuotantotapojen analysointi on 

otettu käyttöön 2022 loppuun 

mennessä

1. Toimintamalli strategisten 

palvelukokonaisuuksien 

suunnitteluun on määritetty ja 

käytössä

Materiaaleja:

• Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020

• KEUSOTE:n strategisten hankintojen kehittämisen hanke

• Uusimaa2019 -hanke liittyen etenkin palvelusopimusten ja -tuottajien luokitteluun

• Vantaan strategisten hankintojen tiekartta 2019

Tunnistetut benchmark-kohteet:

• Kymsote, etenkin: Strategisten hankintojen suunnittelu

• Keusote, etenkin: Strategisten hankintojen suunnittelu ja toimintamalli

• Espoo, etenkin: Strategisen tason monituottajuuden suunnittelu, Strategisten hankintojen suunnittelu ja toteutus sekä 

Monituottajamallin hallinta

Materiaaleja:

• European Centre for social welfare policy and research - The ‘Make or Buy’ Decision - report 2014

• Taponen, S., & Kauppi, K. (2020). Service outsourcing decisions – a process framework. Journal of Global Operations and Strategic 

Sourcing

• Taponen, S. (2017). Improving the Efficiency of Public Service Delivery through Outsourcing and Management

Tunnistetut benchmark-kohteet:

• Helsinki, etenkin: Systemaattinen tuotantotapa-analyysi sekä järjestämis- ja tuotantotapojen arviointi

• Uudenmaan maakuntavalmistelu 2019 (sote-uudistuksen edellinen kierros), etenkin: Systemaattinen make or buy –analyysi sekä 

järjestämistapojen arviointi

Materiaaleja:

• Tampereen innovatiivisten hankintojen tiekartta 2017

• Tampereen innovatiivisten hankintojen työkalupakki

• Kymsoten kokemukset hankintojen kehittämisestä osana Kymsoten kehittämisohjelmaa 2019-2020

Tunnistetut benchmark-kohteet:

• Oulu, etenkin: Hankintojen valmistelu ja toteutus, eri tyyppiset hankintamallit (esim. dynaamiset hankintajärjestelmät, lastensuojelun 

tulos- / vaikuttavuusperusteinen hankinta), asiakkaiden osallistuminen hankintojen valmisteluun

• Tampere, etenkin: eri tyyppiset hankintamallit (mm. Tesoma, suun terveydenhuollon monituottajuus, vaikuttavuusperusteinen 

sosiaalinen kuntoutus & kuntouttava työtoiminta)

3. Hankintojen valmistelu 

on ennakoivaa ja toteutus 

tehokasta



Selvityksessä tunnistettuja benchmark-kohteita ja -aineistoja (2/2)

4. Valvontakokonaisuus ja 

valvontamenetelmät on 

selkiytetty 2023 loppuun 

mennessä

5. Kattavat sopimusohjauksen 

välineet ja toimintamallit on 

määritetty 2022 loppuun 

mennessä

6. Päijät-Sotella on vahva rooli 

markkinoiden ja verkostojen 

rakentamisessa sekä 

innovaatioiden kehittämisessä

Ei suoria nostoja selvityksestä

Materiaaleja

• Uusimaa2019 -hanke liittyen etenkin tuotteistukseen ja tuottajien ohjaukseen

• Tampereen innovatiivisten hankintojen työkalupakki

• Hyvinvointia hankkimassa - Tulosperusteinen palvelujen järjestäminen julkisella sektorilla, Anniina Tirronen 2020, väitöskirja

• Maakunnan ohjausmallit – MOHJU, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018

Tunnistetut benchmark-kohteet

• Uudenmaan maakuntavalmistelu (sote-uudistuksen edellinen kierros), etenkin: Sopimusohjauksen toimintamallit

Materiaalit:

• Hankintakeinon (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen) Hankintojen johtamisen ja

kehittämisen opas

Tunnistetut benchmark-kohteet:

• Tampere, etenkin: Tuottajaohjaus ja -yhteistyö sekä tilaaja-tuottajamallin kokemukset

• Oulu, etenkin: Strategisen tason monituottajuuden suunnittelu ja tuottajayhteistyön rakentaminen

• Espoo, etenkin: Yhteistyö- ja seurantamallin huomiointi valmisteluvaiheessa



Loppu


