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Innovatiiviset julkiset hankinnat 
– miksi nyt?

• Hallitusohjelma: innovatiiviset julkiset hankinnat 
käyttöön (tavoite 5%)

• On parannettava markkinoita avaavien 
innovatiivisten ja kestävien julkisten 
hankintojen (1) strategista johtamista, (2) 
riskienhallintaa ja (3) osaamista

• Innovatiivisten ja kestävien hankintojen 
lisäämiseksi verkostomainen osaamiskeskus
2018 (KEINO)

• KEINO n muodostavat Motiva, Suomen 
Kuntaliitto, VTT, Business Finland, SYKE, 
Hansel, KL-Kuntahankinnat ja Sitra.
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Business Finland tukee 
markkinoita avaavia hankintoja

• Innovatiivisten julkisten hankintojen 
tuki 2018-2019: 4+4m€
• Tuki kohdistuu hankinnan valmisteluun ja 

yhteiskehittämiseen yritysten kanssa

• Rahoituksen fokus
• vauhdittaa digitalisaatiota

• kehittää hankintayksikön osto-osaamista



Alustat ja apit – tavoite tänään?

• Tutustua

•Oppia lisää alustataloudesta ja alustojen 
rakentamisesta

•Ajatella ääneen mitä voidaan ja halutaan 
saavuttaa hankintayksiköiden välisellä 
yhteistyöllä

5



Keskustelu ja jatkoaskeleet
1) Tilanne: Mikä vaihe alustaratkaisussa? oman organisaation 
alustatavoitteet ja nykytila?

2) Strategia: Alustaratkaisuissa on osattava katsoa kokonaisuutta ja 
tulevaisuuteen, onko visio ja sitoutuminen, strategia?

3) Yhteistyö: Miten siilot puretaan&tehdään alustayhteistyötä, tarpeet+ 
toiveet? Miten yritykset hyötyvät?

4) Toimintatapamuutos: Miten kehityshankkeissa voidaan pohjustaa 
muutoksen läpivientiä?

5) Tilaajien yhteiset tarpeet?



Tilaajaryhmien yhteistyötä voisi olla:

1. Yhteiset tarve- ja markkinakartoitukset ja esiselvitykset 

2. Yhteisten strategisten valintojen valmistelu

3. Ennakoivan markkinavuoropuhelun toteuttaminen

4. Työkalujen ja mallien luominen

5. Yhteisten tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen

6. Toteutusskenaariot ja tiekartat

7. Yhteisten kokeilujen ja pilottien toteutus ja tuki 

8. Hyötyjen, vaikutuspotentiaalin ja toteutusedellytysten arviointi 

9. Rahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja tunnustelut 

KEINO
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Business Finlandin
innovatiivistenhankintojentuki

digitalisaationkirittäjäksi



Verkostoista osaamista 

• Hankinnat ovat keskeinen keino kasvattaa kumppaniverkostoa

• Innovatiivisten hankintojen tuki voi kohdistua valmisteluvaiheen verkottamiseen 

• Tuki voi kohdistua hankintoihin integroituun kumppanuuksia syventävään 
yhteiskehittämiseen

• Nykyteknologiat tuovat valtavasti mahdollisuuksia palveluiden parantamiseen

• Julkisten toimijoiden omat resurssit eivät riitä mahdollisuuksien hyödyntämiseen

• Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa



Hölkästä juoksuun

• Hankinnat saatava kirittämään strategisia kehityshaasteita

• Innovatiivisten hankintojen tuen tavoite on saattaa parhaiden yritysten kyvykkyydet 
nopeuttamaan kehitystä 

• Edelläkävijähankintayksiköt voivat saada tukea, kun ratkaisut ovat skaalattavissa 

• Digitaalinen toimintaympäristö rakentuu vauhdilla

• Menestyjät hyödyntävät nopeasti digiajan mahdollisuudet

• Digitaalinen palvelukehitys on saatava vauhdilla maaliviivan yli



Voimaa digimuutokseen

• Uudet hankintamallit tukevat yhteiskehittämistä  

• Yhteiskehittäminen hankinnoissa vauhdittaa asenne- ja toimintatapamuutosta

• Edelläkävijöiden yhteiskehittämishankinnoissa tuki mahdollistaa uusien palveluiden 
testaamisen 

• Uudet ratkaisut pakottavat irti vanhoista toimintamalleista ja siiloista

• Digipalvelut tulee liittää organisaation nykyiseen ytimeen

• Toimenpanokyky ratkaisee
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BF tukea innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Hankinnan valmistelu, BF-tuki 40/50 %
• Sis. Markkinakartoitus, hankinnan määrittely

Esim. Innovaatiokumppanuushankinta, BF-tuki 40/50 %
• Tarvetta ei voida täyttää markkinoilla olevilla ratkaisuilla
• Sis. markkinakartoitus, hankinnan määrittely, kehityskumppaneiden kilpailutus & yhteiskehitys

Syntyikö yrityksille markkinareferenssi ?
Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ?
• Onnistuneen ratkaisun viestinnässä voi 

hyödyntää KEINO- ja BF-verkostoa

• Tieto ja opit edelläkävijähankinnasta 
muille hankintayksiköille KEINO-verkoston 
kautta

• KEINO auttaa hankintayksiköitä  

kansainvälistymään

MARKKINOIDEN 
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Esim. Kilpailullinen neuvottelumenettely, BF-tuki 40/50 %
• Ratkaisun toteutustapaan liittyviä keinoja/ehtoja ei tunneta 
• Sis. Hankinnan valmistelun ja neuvottelumenettelyn, jossa voidaan tuottaa ratkaisun ”MVP”



MASSADATA JA 3D-PAIKKATIETO:  
• tarkkuutta, tiedolla johtamista ja ennakointia  
• mm dronet, satelliitit, laserkeilaus, IoT tuottavat massadataa
• Esim https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-026626

TEKOÄLY JA EDISTYNYT ANALYTIIKKA:  
• perustuu massadataan, algoritmit ratkaisevat ongelmia
• kyky uuden informaation avulla kehittää toimintaa
• mm palvelujen yksilöllistämisen ja prosessiohjaus
• Esim https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-008175

ROBOTIIKKA JA OHJELMISTOROBOTIIKKA
• robotti sisältää fyysis-mekaanisen rakenteen
• ohjelmistorobotti automatisoi rutiiniprosesseja tietotyössä  
• Esim https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000192

LOHKOKETJUT:
• toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää 

tietokantoja hajautetusti ja luottaa toisiinsa
• mm turvaa ja tehostaa asiakirjaprosesseja ja transaktioita
• Esim http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lohkoketjuteknologia-kirittamaan-

hyvinvointipalveluita

Innovatiivisten hankintojen työkaluja

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-026626
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-008175
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000192
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lohkoketjuteknologia-kirittamaan-hyvinvointipalveluita
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Yhteistyötähankintayksiköidenkanssa? 
 KEINO

Innovatiivisenhankinnantuki
 Business Finland


