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HYVÄ HALLINTA JA HALLINTO – PROSESSI

Strategia

HHH

Hallintosääntö

Konserni-, omistaja 
ja sopimusohjaus

Hallinnan ja hallinnot 
arvopohja

Läpinäkyvyys, avoimuus ja
todennettavuus 

Ajassa eläminen, ihmisen 
arvostaminen ja vastuun 
kantaminen

Kokonaisvaltainen sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta

Muut 
ohjaavat 
instrumentit

Sisäinen 
valvonta ja 
riskienhallinta

Henkilöstö-
politiikka

Hankinta-
politiikka



HYVÄ HALLINTA JA HALLINTO 
MAAKUNTAKONSERNISSA

M aakunta- ja soteuudistus edellyttää sam anaikaista konsernin organisointia 
ja hyvän hallinnan ja hallinnon toim intatapojen m äärittelyä

Tavoitteena on varmistaa edellytykset sille, että
• Hyvä johtaminen ja johtajuus toteutuu,
• Maakuntakonsernissa on yhtenäinen hallinta-, hallinto- ja johtamiskulttuuri, 

selkeät menettelytavat ja roolit,
• Toimijat tuntevat omasta näkökulmastaan lakivelvoitteet ja niitä täydentävät 

maakunnan hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteet,
• Maakuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuvat parhaalla 

mahdollisella tavalla ja
• Maakunta saavuttaa tavoitteensa. 
• Luottamus ja onnistuminen sekä strategian täytäntöönpanon varmistuminen

MAAKUNTAKONSERNIN 
HALLINTA- JA HALINTO 
KULTTUURI

Tavoitteiden toteuttaminen
• Mitä maakuntastrategian 

toteuttaminen edellyttää 
organisaatio- ja 
konsernirakenteilta?

• Millaisia hyvän hallinnon 
ja johtamisen periaatteita 
tarvitsemme 
lainsäädännön 
velvoitteiden 
tarkentamiseksi?

• Perustana mm. 
maakuntalaki, hallintolaki, 
laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta

TOIMIJOIDEN ROOLIT

Toimijat, vastuut, 
työskentelytavat, tavoitteet, 
yhteistyön edistämisen 
periaatteet

Toimintatapaohjeen 
tavoitteena on mm. 
tilivelvollisuuden osoittaminen
• mm. maakuntavaltuusto
• maakuntahallitus
• muut toimielimet
• ylin johto/johtoryhmä(t)
• esimiehet

Sisäisen 
valvonnan 

järjestäminen

Toiminnan 
riskienhallinnan 
järjestäminen



HHH
- Oikeanlaisten käsitteiden ymmärtämistä ja käyttämistä korostettava

Hallinta
• Miten maakunta hallitsee 

organisaatiokokonaisuuttaan ja sen 
vuorovaikutussuhteita 
organisaation sisäisiin ja ulkoisiin 
sidosryhmiin
Mitä maakunta hallitsee, eli 
organisaatiokokonaisuuden rajat, 
vastuut ja johtamisen periaatteet 
sekä menettelytavat.
Hyvä hallinta tarkoittaa, että 
maakunta muodostaa erilaisista 
periaatteista ja menettelytavoista 
kokonaisuuden, jolla se kykenee 
ennakoivasti, tuloksellisesti ja 
vaikuttavasti vastaamaan 
toimintaympäristön asettamiin 
haasteisiin.

Hallinto
• Hallinnon käsitteellä määritellään

Miten maakunta vastaa 
kansalaisten, asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien vaatimuksiin 
ja tarpeisiin muuntamalla niitä 
hallinnon sisäisessä toiminnassa –
rakenteissa, säännöissä, 
järjestelmissä, prosesseissa, 
taloudellisissa ja henkisissä 
voimavaroissa – tuotoksiksi, eli 
palveluiksi, päätöksiksi, 
kannanotoiksi ja valinnoiksi. 
Tuotoksia arvioidaan muun muassa 
taloudellisuuden, tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden kriteerein eri 
sidosryhmiltä koottavan palautteen 
avulla.



ARC IMS intra

Strateginen

Operatiivinen

Lainsäädäntö:
ISO9001:2015

Suunnitte
lu Toteutus

Uusi suunta Mittarointi

Johtajuus ja jatkuvan 
kehittämisen tahtotila



Kolme instrumenttia, samat 
strategiset tavoitteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

• Kaikenlaisten sopimusten hallinta
- yhte istyö-, vuokra -, lea sing -, p a lve lu - ta va ra -
ja  ha llinno llise t sop im ukset sekä  ha llin top ä ä tös
• Hankinta-, sopimus- ja YSE –ehdot
• Ohjaa 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 
järjestäminen ja 

valvonta

Selkeä 
vuorovaikutus ja 

pelisäännöt

Sopimusohjaus
Omistajan etu ulospäin

Konserniohjaus
Omistajan etu konsernissa

Omistajaohjaus
Omistajan etu konsernissa

Valtuuston 
strateginen 
vastuu

Hallituksen ja maakuntajohtajan 
täytäntöönpano- ja 
valvontavastuu

Esimiehet ja 
työntekijät



Sopimusohjaus

Maakunnan tehtävänä ohjata 
ja seurata palvelutuotantoaan
1) Oma toiminta 2) Hankinnat 

ja 3) HP/SVV-palvelut

Järjestäjän 
strategian ja 
talousarvion 

toimeenpanoväline. 

Toimivuuden kannalta tärkeää 
määritellä vastuuhenkilöt sekä palvelun 
tilaajan että toimittajan puolelta

Ennakoiva sopiminen Sopimus- ja hankintapolitiikka

Yhteistyön 
suunnittelu, 

rakentaminen ja 
ylläpito

Ongelmien 
ennaltaehkäisy ja 

riskien hallinta

Onnistuessaan johtaa päätöksenteon 
läpinäkyvyyteen ja parempaan riskien 

ehkäisyyn

Pelisäännöt: 
edistäminen, 

ohjaaminen ja 
valvominen

Tulevaisuuden tarpeet huomioiva
ja häiriötekijöitä ehkäisevä

asenne. 

Toiminnanvarmistajina

Selkeät 
toimintaohjeet Valtuudet Koulutus Viestintä

Sopimuksen ehtojen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta tiiviissä yhteistyössä 
palveluntuottajien kanssa koko sopimuskauden

Taktinen Operatiivinen Strateginen

Strategisen tason sopimusohjauksen 
lisäksi operatiivisen tason hankinta, 
tarkemman tason seuranta sekä 

maksatus esimerkiksi liikelaitokseen 
hallintosäännön avulla.



Tavoitteet

Keskeiset erot
•Jokaisella on eri mielenkiinnon 

kohde
•Sopimusohjauksessa 

substanssi
•Konserniohjauksessa 

konsernin toiminnan ja 
valvonnan järjestäminen

•Omistajaohjauksessa 
keskiössä toiminnan 
taloudellinen tulos, 
liiketoiminnan kannattavuus 
ja se, miltä toiminta näyttää 
ulospäin: vuorovaikutuksen 
korostaminen

Työkalut
Sopimusohjauksessa sopimus ja 

sen sisältämät ehdot
Järjestäjän ja toiminnan ohjaus 

sopimuksien avulla
Markkinat ja houkutteleva 

hankintayksikkö
Konserniohjaus pitkälti 

määräysvaltaperusteista
Omistajaohjauksessa työkaluina 
ovat mm. selkeä vuorovaikutus 

johdon ja hallituksen välillä, 
omistamisen sijoittamisen, 

rahoittamisen ja yhteistoiminnan 
periaatteet, oikeiden 

henkilöiden nimeäminen 
tehtäviin sekä selkeiden 
pelisääntöjen luominen. 

Omistajaohjaus perustuu myös 
määräysvaltaan

Yhtäläisyydet
•Maakuntavaltuusto 4:16 ja 7:42 

ja 43§
•Konsernijohdon tehtävä
•Päätöksenteon  systemaattisuus 

ja pitkäjänteisyys
•Oikeusvarmuus
•Ohjausvälineitä
•Toiminnan strategian ja ohjeiden 

mukaisuus
•Ennakoitavuus
•Toteutumisen seuranta, valvonta 

, korjaaminen ja puuttuminen
•Yhteistyö
•Kohdistuu yhdenvertaisesti 

kaikkiin tahoihin
•Toiminnan ottaminen haltuun
•Sisäisen valvonta ja riskienhallinta



SopimusDD ja Hankintojen 
määrän merkitys

Tehokkaasti vai tehottomasti? 2/10 M€ / vuosi on
• 40/200 sosiaalityöntekijää
• 20/100 lääkäriä
• 60/120 laitoshuoltajaa

Mitä hankinnoista halutaan tietää?
•Kenelle?
•Koska?
•Kuinka paljon? 
•Mitä?
•Miksi?
•Miten hallitaan?

Yhteiset periaatteet
•Sopimusohjaus
•Johdon raportointi ja ohjaus
•Resurssien jakaminen
•Oman toiminnan ja hankintojen suhde

EP maakunnan 
hankinnat yli 

200.000.000 euroa

- 5 % -10 000 000 €
-1 % -2 000 000 €
+ 5 % + 10 000 000 €
+ 1 % + 2 000 000 €



Yhtenäiset hankinta- ja sopimuskäytännöt Vaatii yhtenäiset toimintamallit (merkittävä työ)

Yhtenäiset sopimuspohjat
Ø maakunnan edun turvaaminen
Ø sekä juridinen että taloudellinen

Substanssityön monipuolisuus

Hankintamenettelyn oikeaperusteinen käyttö
Ø suorahankintojen väheneminen

Ohjeet yhteisestä sopimuksentekotekniikasta
Ø koulutusvaade ja osaamistason merkittävä nostaminen

Kattavat sopimusehdot ja liitteet
Ø Maakunnan omat YSE:t

Vaatii erinomaisesti tunnetut käyttösuositukset kaikilla tasoilla

Eri hankintamenettelyjen osaaminen ja ohjaus Hankinta osa yksikön toiminnallisuutta

Maakuntaan siirtyvien sopimusten taso puutteellista ja 
riittämätöntä

Hankinta lähempänä organisaatiota

Sopimusten ja sopimuskauden hallinta Tarpeiden tunnistaminen nopeampaa

Systemaattinen arkistointi Mahdollinen nopeus joka muodostuu väliportaita välttämällä

Hankintarenkaat
Kustannussäästöt
Oikeudellinen varmuus
Maakunnan houkuttelevuus sopimuskumppanina
Ø selkeys
Ø luotettavuus
Ø ehtojen tunnettavuus

Tehokas hallinnollinen työ
Innovatiivisuus ja vaikuttavuus
Keskitetyt tietojärjestelmät

Keskitetty hankinta Edut Hajautettu hankinta Edut

Sopimustarkastuksen johtopäätökset



Sopimusarkistoinnin keskittäminen ja valvominen
Ø Vuorovaikutus helpottuu 

Osana riskienhallinnan turvaamista

Vuorovaikutuksen selkeyttäminen/keskittäminen

Vanhaa osaamista hyödynnetään edelleen

Kokonaisvaltainen tehokkuus

Toimittajat joutuvat tehostamaan panostustaan
tarjouskilpailuun 

Enemmän isomman organisaation ehdoilla vrt. 
pienempi organisaatio tulee sidotuksi helpommin 
toimittajan sopimusehtoihin

Kun toiminta keskitettyä joka toimintakentällä, on joka 
osa-alueelle varattu oma aikansa ja resurssinsa = 
toiminnan tehostuminen ja laatuvarmuus 

Valvonta tehostuu: toimittajien mahdollisuuksia 
hyödyntämiseen vaikeutetaan ja hyviä käytänteitä 
korostetaan

Keskitetty hankinta Edut Hajautettu hankinta Edut 

Sopimustarkastuksen johtopäätökset



Keskitetty hankinta  Riskit Hajautettu hankinta  Riskit

Sopimustarkastuksen johtopäätökset

Substanssin mukanaolon puutteet Osaamisen kapeus
Liian kaukana palvelun käyttäjästä Resurssien kapeus hankintoihin
Tiedon kulku Oikeudellisen osaamisen taso
Yhteistyömuodot Linjaesimiehet johtavat hankintoja
Etäisyys kasvaa substanssiosaamiseen Kokonaisuuden hallinnan puute

Pienemmät kokonaisuudet
Ø Kalliimpi hinta

Kokonaisuuden kehittämisen resurssit

Lisää perusteettomien suorahankintojen määrää

Sopimuksia tehdään väärällä kilpailumenettelyllä

Tiedonkulku maakuntakonsernissa
Sopimuksia tehdään väärässä muodossa/muotomääräysten 
vastaisesti

Henkilöt ylittävät tällä hetkellä valtuuksiaan/muut 
hallinnolliset virheet

Lisää merkittävästi valvonnan tarvetta ja 
konserniohjauksen toteutumisen haasteet



Riskianalyysi Riskien 
käsittely

Riskien 
seuranta

Riskienhallintaprosessi

H enkilöstö
Konserni-, om ista ja- ja 
sopim usohjaus

H H H , Kokonaisarkkitehtuurinm ukaisuus
ja laadunhallin taprosessien 
noudattam inen

Kokonaisturvallisuus
T ietoturva ja tie tosuoja

Talous Järjestä jä- ja 
tuotantoto im innan 
kehittym inen

Jatkuva valvontaprosessi osana sopimusohjausta

Hankinta-
politiikka

Hankinta-
valtuudet

Uusien 
toimintatapojen 

käyttö
Elinkaaren 

hallinta
Muut menettelytavat

ja asiakirjapohjat
Sopimus-

ohjaus
Sopimusaikainen
kehittäminen

Riskien
arviointi

Riskitason
hyväksyntä Raportointi Tilanne

-kuva
Valitut

toimenpiteet
Suojattavat 
kohteet

Uhkien 
keruu



Ennakointi ja lainmukaisuus
1) promotiivinen ulottuvuus: keskitytään sen edistämiseen mikä 

on toivottavaa ja hyvään käyttäytymiseen rohkaisemiseen: 
proaktiiviset keinot sekä

2) preventiivinen ulottuvuus: pyritään ehkäisemään sitä mikä ei 
ole toivottavaa ja estämään oikeudellisten riskien 
toteutuminen.

Tehtävät
1. sopimusten tavoitteiden, kriteerien ja mittareiden määrittäminen

2. sopimusten strateginen ohjaaminen ja seuranta
raportoinnin perusteella tehtävä seuranta

asiakasreklamaatioihin puuttuminen

3. sopimuksen seurantaneuvottelut

4. sopimuksiin liittyvän palautteen kerääminen
5. hankinnan analyysi sopimuksen muuttamisen tai päättämisen yhteydessä: tietoa voidaan 
käyttää edelleen uutta strategista hankintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

6. kattavuus: hankintasopimukset vain yksi kokonaisuus, vastuu ja    valvonta kaikkien 
sopimusten osalta.



Osaaminen
Toimittajaohjaus ja –hallinta (prosessi)     Sopimusjuridiikka – hankintaosaaminen

Yhteiskunnallinen tehtävä ja Markkinaosaaminen
- M arkkino iden ha llin ta , to im ivuus ja  ed istäm inen

- To im itta jien ha llin ta

Konsernin sisäisten toimintatapojen ja ohjeiden noudattaminen 

Juridinen ja substanssi
- Yhte istyö  ja  osaam isen käyttäm inen ->  laatu ja  h inta

- Hankinta - ja  m uu sop im usosaam inen sä ilyte ttävä  ja  ede lleen keh ite ttävä

Muut huomiot
O m a to im inta/ u lko istam inen va linnanvapauden lisäksi, Laa ja  sop im usm aa ilm a, 

Lakisääte ise t ja  vapaaehto ise t yhte istyösop im ukset, Ha llin topäätökset ja  
Tukipa lve lu ih in  liittyvät asia t

Poliittinen rooli à O m a po litiikan la ji

Johtamisosaaminen
- Ede llyttää  uutta  osaam ista  ja  ym m ärrystä  riippuvuussuhte ista

- Ta loude llinen to im inta

Strateginen
- Yhte ise t pe lisäännöt ja  sen m uka ise t vaatim ukset

- O sta jan asem an hyödyntäm inen ja  kokona isuuden ha llin ta

- Sisä inen va lvonta  ja  R isk ien ha llin ta

Keskitettyä ja  yhteistyöllä 
ylläpidettävää

TIETOTAITO

eri juridiikan alat tunnistetaan 
ja tunnetaan, 
sopimusvälineiden käytännöt 
tunnistetaan, Oikeudellisista 
tietoutta, sopimusoikeudellinen 
osaaminen, vahva 
substanssiosaaminen (mitä 
hankintaan), asiakkaan 
jäsentymätön tarve, oikea 
tuottamisen tapa, 
innovatiiviset hankinnat, 
vaihtoehtojen näkyväksi 
tekeminen, tukifunktio, 
hankintamenettelyn valinta, 
muutoksen hallinta, 
sopimusaikainen kehittäminen 
ja elinkaariajattelu, 
sopimusaikainen 
seurantamenettely, asiakkaan 
oikeudet turvataan, hankinnan 
jälkihoito tehdään, 
ydinosaaminen itsellä, 
osaaminen karttuminen, 
lisäarvon tuottaminen 
asiakkaalle/toiminalle
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