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• Suomen julkinen sektori hankkii 

rakennusurakoita, tavaroita ja 

palveluja 35 miljardilla eurolla

vuodessa.

• Julkisten hankintojen arvo vuonna 

2014 oli 17 prosenttia Suomen 

bruttokansantuotteesta.

Julkisten hankintojen merkitys on valtava



• Hallitusohjelma: ”innovatiivisten hankintojen osuus 5 % kaikista 

julkisista hankinnoista”.

• Mahdollisuudet: lähes kaikissa julkisissa hankinnoissa pystytään 

parempaan hyödyntämällä palvelutuottajien osaamista ja 

innovaatiokykyä.

Kymmenen prosentin parannus julkisten hankintojen 

elinkaaritaloudellisuudessa poistaisi lähes puolet Suomen 

kestävyysvajeesta. Se on täysin realistinen tavoite.

Hallitusohjelmatavoite vs. mahdollisuudet



• Tilaaja määrittelee tarjouspyynnössä yksityiskohtaisesti miten

hankittava tuote tai palvelu tulee tuottaa

• Tarjoushinnan painoarvo valinnassa on merkittävä

• Tarjouspyynnöstä ei saa poiketa tai esittää vaihtoehtoista 

toteutustapaa tai tulee hylätyksi

➢Palveluntuottajien on pakko tarjota tarjouspyynnön mukaisesti, 

vaikka tietävät että se johtaa kompromisseihin ja parempikin 

ratkaisu/tapa tuottaa se olisi olemassa

➢Toteutuksen aikana riidellään sisällöstä ja toimintatavasta: 

yhteistyön sijaan ajaudutaan vastakkainasetteluun

➢Hankkeessa ei synny yhtään uutta innovaatiota, tulokset ja 

asiakastyytyväisyys jäävät korkeintaan keskinkertaisiksi

TARVITAAN AJATTELUTAVAN MUUTOS

Liian tyypillinen hankintatarina



”Köyhällä ei ole varaa 
kuin hyvään”



• Annetaan markkinoille mahdollisuus tarjota parasta osaamistaan. 

Hankintayksikön tehtävä on mahdollistaa innovaatioiden 

syntyminen.

• Tehdään valinta laatupainotteisesti, esim. osoitetun 

laaduntuottokyvyn ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella: 

minimiratkaisusta parhaaseen ratkaisuun. 

• Edistetään yhteistyötä kaikkien osapuolten osaamisen 

hyödyntämiseksi.

• Palkitaan tulosten perusteella. 

On opeteltava ostamaan hyvää



0,2 %
80-90 % 
kustannuksista 
sidotaan tässä 
vaiheessa

Esimerkki: Sairaalahankkeen 
elinkaarikustannukset

Lisäpanostus 

suunnitteluvaiheeseen 

parantaa aina hankkeen 

elinkaaritaloudellisuutta



Case: PPSHP Tulevaisuuden sairaala 2030 - säästöpotentiaali elinkaarikustannuksissa 20 %
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• Hyvä laatu maksaa itsensä takaisin –

moninkertaisesti.

• Innovaatioiden avulla tehdään asiat 

tehokkaammin tai kokonaan uudella 

tavalla.

• Ekologinen kestävyys on investointi 

tulevaisuuteen.

• Positiivinen yhteistyö edistää innovaatioita, 

vastakkainasettelu estää niiden syntymistä.

• Kokonaistaloudellisuus valinnan peruste

Uuden hankintalain tavoite: edistää laadukkaiden, 

innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä



Innovaatiohankintoja on monenlaisia 

Lähde: Jussi Pyykkönen, Hansel



• Määrittele tavoitteet / toiminnalliset ominaisuudet / lopputuotevaatimukset 

=> tarjoajat voivat esittää uudenlaisia ratkaisukeinoja

• Valitse palvelun laadun ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella

• Kerro markkinoille tarpeesi => tarjoajat luovat ratkaisun (kilpailullinen 

neuvottelumenettely – tarjouspalkkiot!)

• Sitoudu ostamaan tietty määrä tulevaa tuotetta/palvelua

• Tee pieniä nopeita kokeiluja – on OK epäonnistua

• Avaa tietovarantosi markkinoille => yritykset kehittävät uusia tuotteita ja 

palveluja (sinulle ja muille asiakkaille)

• Muodosta kumppanuuksia palvelutuottajien kanssa ( allianssi)

• Hyödynnä kaikkien osapuolten osaamista (vuorovaikutteinen/ osallistava 

hankinta)

• Käytä tulokseen/laatuun/asiakastyytyväisyyteen perustuvia palkkiomalleja

Miten edistät innovaatioita?



Askeleet vaikuttavaan hankintaan

• Määrittele ratkaistava haaste 

• Käy keskusteluja markkinoiden kanssa

• Määrittele miten vaikuttavuutta mitataan

• Mieti oman organisaatiosi ja palvelutuottajien roolitukset

• Valitse hankintatapa – julkissektorilla neuvottelumenettelyt ja 

suunnittelukilpailu antavat enemmän mahdollisuuksia 

• Mieti kompensaatiomalli - miten tuloksista (vaikuttavuudesta) 

maksetaan ja mitkä ovat bonus-/malusperiaatteet
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• Ajattelutavan muutos julkisissa hankintayksiköissä.

• Yhteistyöhenkeä hankintayksiköiden ja palvelutuottajien välillä. 

• Ison kuvan hallintaa – pitkän aikavälin vaikutukset hankintapäätösten pohjaksi.

• Elinkaarikustannusten parempaa hallintaa.

• Esimerkkejä hyvistä hankintamenettelyistä, tarjouspyyntömalleja ja -ohjeita, 

arviointityökaluja. 

• Markkinointia, hyviä tarinoita onnistuneista hankinnoista.

• Uutta osaamista ja merkittävästi koulutusta.

Miten eteenpäin? 
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KANNUSTIMET, VIESTINTÄ JA TOIMIALAN MERKITYS
OIKEIDEN TOIMENPITEIDEN VALINNASSA

• Kilpailutilanteella ja toimialalla merkitystä siihen, kuinka paljon
kannustimia yritykset kaipaavat
• Start-up yritykset valmiita tekemään ”ilmaista työtä” – vakiintuneet toimijat pohtivat
enemmän liiketaloudellisin perustein, rahallisten kannusteet tärkeitä;
• Palkkioiden maksaminen kehitystyöstä tärkeää – kannustinvaikutus, kun kaikki eivät
voi saada hankintaa.
• Rahapalkkioiden ohella muut kannustimet tärkeitä:
• 1) Mahdollisuus testata ratkaisua todellisessa ympäristössä;
• 2) Oikeus käyttää kehitysvaihetta referenssinä;
• 3) HY:n innovaatiokumppaneille tarjoama mahdollinen medianäkyvyys;
• 4) lopullista ratkaisua koskevan sopimuksen saamisen todennäköisyys (selkeä 
viestintä)
• 5) jatkokaupallistamismahdollisuudet: ratkaisun kiinnostavuus muille ostajille ja
immateriaalioikeuksien säilyminen kumppanilla
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INNOVAATIOKUMPPANUUDEN ERITYISPIIRTEITÄ

• Riittävän pitkä aikataulutus ja hyvä etukäteissuunnittelu
• Tarjoajat usein konsortioita, kun kohteena innovaatio / merkittävästi
paranneltu tuote / uusi yhdistelmä
• → vaatii runsaasti valmistautumisaikaa / aikaa etsiä kumppaneita
• Hankkeen onnistuminen epävarmaa
• hyväksyttävä, ettei loppuratkaisua välttämättä hankita, mutta
kehitysvaiheeseen palaa rahaa
• Yksi vai usea kumppani? (Useissa hankkeissa VAIN yksi kumppani)
• Yksi: rajatut varat kehitysvaiheeseen / kumppanilta vaadittavat runsaat
investoinnit jo kehitysvaiheessa
• miksi ylipäätään ryhdytään, jos kehitetään ratkaisua vain yhden kanssa?
• Usean kumppanin malli parantaa onnistumisen mahdollisuuksia, ylläpitää
kilpailua ja ei sitouta HY:ä liian aikaisin yhteen ratkaisuun
• Hankintarengas avuksi resurssipuutteeseen?
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KÄYTETTYJÄ VALINTAKRITEEREITÄ
• Ratkaisun ominaisuudet
• Laadulliset lupaukset ja asetettujen toiminnallisten tavoitteiden täyttyminen
• Prototyyppien / demoversioiden tekniset ja laadulliset ominaisuudet
• Innovatiivisuuden aste verrattuna markkinaratkaisuihin
• Aiemmat innovaationäytöt
• Aiempi kokemus tuotteiden tai palveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
• Aiempien referenssikohteiden innovatiivisuus
• Resurssit: onnistumisen todennäköisyys? Panostus kumppanilta ja HY:ltä?
• Suunnitelmat / prototyypit / demot
• Ratkaisun skaalattavuus
• Energiatehokkuussuunnitelmat
• Loppukäyttäjien huomiointi / osallistaminen
• Loppukäyttäjän kokemuksen parantaminen (miten vastaa eri tarpeisiin, helppokäyttöisyys, 
miten käyttäjät osallistetaan palvelun kehittämistyöhön)
• Toteutuskelpoisuus (realistisuus) ja aikataulu
• Kehityksen aste ja jatkokehityksen tarve
• Lupaus siitä, milloin toimiva ratkaisu olisi tuotantokäytössä
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Kiitos!

matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi

www.skolry.fi

www.hankintakeino.fi

227.3.2019

mailto:matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi
http://www.skolry.fi/

