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SOPIMUSTEN JOHTAMISEN TAVOITTEET JA TUOTTAVUUS 

• Hankintojen arvo €
• Strategia
• Sopimusjohtamisen periaatteet
• Oma toiminta
• Ulkoistaminen

• Säästöä saatavissa €
• Toiminnallistaminen
• Sopimushallintaohje
• Osaaminen
• Resurssit
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Lähde: Johanna Sorvettula
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Sopimus pöytälaatikossa vai 
käytössä?

Jos sopimuksen olemassaolosta tai sisällöstä 
eivät tiedä ne organisaation henkilöt, joita 
sopimus koskee, ei hyväkään sopimus auta.

Sopimuksen hyödyt ja tuottavuus jäävät 
saavuttamatta, jos sopimusta ei 
käytännössä sovelleta / ehtoja ei 
noudateta.

Valvonta ja reklamaatiot
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Riskianalyysi
Riskien 
käsittely
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HHH, Kokonaisarkkitehtuurinmukaisuus
ja laadunhallintaprosessien 
noudattaminen

Kokonaisturvallisuus
Tietoturva ja tietosuoja Talous Järjestäjä- ja 
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kehittyminen
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Juridiikka

Hankinta-
prosessit

Sisältö-
osaaminen

Strategia ja 
Sopimusten 
johtaminen

Yhteistyö

Toimintamallit

Vaikuttavuus

Sopimusten 
johtaminen

Toimenpiteet

viestiminen

käyttäjälähtöisyys

Etapit / 
määräajat 

Hankintalain 
poissulkumahdollisuus

Ostotoiminta kehittyy 
-Tuottavuus paranee

Reklamaatio

Mallipohjat

Systemaattinen 
seuraaminen -
Valvonta

Oma työ 
helpottuu ja 
kehittyy 

Varhainen 
puuttuminen 
ongelmiin
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Kiitos! 

Minna Eskola
PTCServices Oy
minna.eskola@ptcs.fi

Johanna Sorvettula
UNA Oy
johanna.sorvettula@unaoy.fi


