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  Innovaatiokilpailut - mitä ne ovat? 

Haastekilpailu? 

Ideakilpailu? Innovaatiokilpailu? 

Hackathon 
(hacking marathon)? 
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Innovaatiokilpailujen hyödyntäminen julkisissa 
hankinnoissa 

o Hankintalaki (1397/2016) ei tunne 
termiä ”innovaatiokilpailu”. Ideointi voidaan tilata osana 

o Hankinnan kohde ja tarve palveluhankintaa tai urakkaa, jolloin 
määrittelevät sen, miten kilpailutus ei järjestetä erillistä kilpailua 
on tarkoituksenmukaisin toteuttaa Vaihtoehtoisesti 

innovaatiokilpailusta voi järjestää 
oman kilpailunsa 
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Markkinavuoropuhelu ennen hankintaa 

o Markkinakartoituksen sisältöä ei määritellä 
tyhjentävästi hankintalaissa (65 §) 

o Vaihtoehtoina esimerkiksi 
o esittelytilaisuudet 
o tiedotustilaisuudet 
o tietopyyntö Hilmassa 
o tekninen vuoropuhelu 

o Markkinavuoropuhelun käyminen ei saa 
vaarantaa hankintamenettelyvaiheen 
tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua 

Innovaatiokilpailu 
markkinakartoitusvaiheessa voisi olla 
mahdollista, kun hankintayksikkö 
kartoittaa eri toteutusvaihtoehtoja 
hankintatarpeen täyttämiseksi. 

Tällöin ko. innovaatiokilpailusta olisi 
syytä ilmoittaa Tietopyyntö-
lomakkeella Hilmassa. 
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Neuvottelumenettelyt 

o Yhteistä neuvottelumenettelylle ja 
kilpailulliselle neuvottelumenettelylle 
o TÄRKEÄÄ! 

o Hankintayksikön on huolehdittava, ettei se 
paljasta neuvotteluihin osallistuvan ehdokkaan 
tai tarjoajan luottamuksellisia tietoja ilman 
tämän antamaa suostumusta. 

o Hankintalaki ei sääntele, miten 
neuvottelut käydään 

o Neuvottelumenettely (34-35§) 
o Neuvottelut käydään tarjousten parantamiseksi 
o Innovaatiokilpailu voitaisiin toteuttaa esim. 

yhtenä neuvotteluna 

o Kilpailullinen neuvottelumenettely (36-
37§) 

o Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä 
tavoitteena neuvotellen löytää ratkaisumalli 

o Innovaatiokilpailu mahdollista toteuttaa osana 
neuvotteluja, esim. ratkaisuvaihtojen 
kartoittamis- tai valintavaiheessa, tai 
toimittajan valintavaiheessa 
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Innovaatio-
kumppanuus 

o Hankintayksikkö voi valita 
innovaatiokumppanuuden (38-39§), jos 
hankinnan tarvetta ei voida täyttää 
hankkimalla markkinoilla jo saatavilla 
olevia tavanomaisia tavaroita, palveluita tai 
rakennusurakoita. 

o Hankintalaki ei sääntele, miten neuvottelut 
käydään 

o Huomioitava, että kilpailuun osallistuvan tahon 
luottamuksellisia tietoja ei saa paljastaa ilman 
tämän suostumusta. 
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Suunnittelukilpailu 

o Suunnittelukilpailu (54 § ja 55 §) on 
menettely, jolla hankintayksikkö voi 
hankkia suunnitelman tai hankkeen, 
jonka tuomaristo valitsee 
kilpailulla (perinteisesti esim. 
kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, 
arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun 
tai tietojenkäsittelyyn suunnitelman). 

o Suunnittelukilpailu on hankintalain 
menettelyistä löyhimmin säännelty 

o Erityispiirteitä: 
o tuomarien pätevyys: väh. 1/3:lla 

tuomaristosta oltava vaadittu pätevyys, 
mikäli osallistujilta vaaditaan tiettyä 
ammatillista pätevyyttä 

o Tuomarien anonyymiusvaatimus 
suhteessa kilpailuun osallistuviin 

o Kilpailusäännöt 
o Palveluhankintasopimus 

suorahankintana (40.1§ 8 kohta) 
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Muut menettelyt innovaatiokilpailujen 
järjestämisessä? 

o Lähtökohtaisesti 
innovaatiokilpailuissa voi käyttää 
myös muita hankintamenettelyjä 

o Valitun menettelyn sopivuus on 
arvioitava tapauskohtaisesti 

Esim. Avoimessa ja rajoitetussa 
menettelyssä (32 ja 33 §) 
toimitettavat tarjoukset ovat 
lopullisia, jolloin tarjouksissa 
esitetyistä ideoista ei voi 
neuvotella 
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Muut kuin EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 

Kansalliset ja sote-hankinnat 

• Hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa 
sellaista menettelyä, joka on hankintalain yleisten periaatteiden 
mukainen. 

• Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely 
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä (100 §, 109§) 

• Hankintalain kilpailuttamissääntöjä ei lähtökohtaisesti sovelleta 

Pienhankinnat, alle 60 000 e 

Loistava mahdollisuus tehdä 
kilpailutus 
innovaatiokilpailuna tai ottaa 
innovaatiokilpailu osaksi 
hankintaa 
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Hyödyllistä 

o Julkishankkijat innostuvat hankintahaasteiden ratkaisemisesta - mutta vain 
teoriassa?: 
o http://www.paikkatietoalusta.fi/ajankohtaista/paikkatietoalustan-

innovaatiokilpailu-epaonnistui-mita-siita-opittiin 

o Käsikirja innovaatiokumppanuudesta: 
o https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/uutiset-2017/uuden-

hankintalain-innovaatiokumppanuudesta-kasikirja/ 
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Kiitos mielenkinnostanne! 

Sanna-Mari Suojanen, sanna-mari.suojanen@kuntaliitto.fi, p. 050 505 0946 
Eriika Autio, eriika.autio@businessfinland.fi, p. 050 5577 514 
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