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Sparrauksen tavoitteet

Auttaa saamaan realistinen, 
mutta riittävän innovatiivinen 
hankinta, joka tukee 
digitalisaatiota ja organisaation 
toimintaa
Välittää oppeja muista 
sparrauksista

Erityisesti tukea API- ja 
alustatalouden 
huomioimisessa ja 
integraatiokyvykkyyksissä



Toiminnan kuvaus, 
tavoitteet ja strategia

Tarjoajille olennaista on tietää perustoiminta, prosessit ja 
lähitulevaisuudessa tulevat muutokset

Toiminnan esittely
Strategia (pääkohdat)
Lainsäädäntö ja tiedossa olevat muutokset
Nykytila ja sen haasteet
Käyttäjät ja tärkeimmät nykyiset ja uudet
käyttötapaukset (ylätasolla, jos ostetaan
ohjelmistokehitystä, tarkalla tasolla, jos ostetaan
valmisohjelmistoja)



Hankintaa ennen ja hankittavana 
osana laadittava iteroiden - 
keskeistä kuvata toiminnan 
tavoitetila ennen muita 
arkkitehtuuri tasoja

Kokonais-
arkkitehtuuri

Ennen 
hankintaa

Järjestelmä- / 
kehitys 
hankinnan 
osana tai 
omanaan

Kehitys-
projektin aikana

http://www.kiradigi.fi/media/hanke

materiaali/rakennetun-

ympariston-

kokonaisarkkitehtuuri_nyky_ja_ta

voitetila_083.pdf

Mitä toimittajana 

haluaisit nähdä 

tarjouspyynnössä, 

missä raja?



ei voi innovoida, eikä löytää mutkia 
suoristettavaksi. Myöskään 
integraatioiden teknisten 
toimintojen tunnistaminen ei ole 
mahdollista

Ilman 
prosesseja...

http://www.kiradigi.fi/tiedonhallint

a-

yhteentoimivuus/kokonaisarkkite

htuuri-ja-ekosysteemi.html



Ensimmäisiä sparrauksessa 
syntyneitä keskusteluversioita

Mitä toimittajana 

haluaisit nähdä 

tarjouspyynnössä, 

missä raja?



Tehtävänlaatijan polun työstöä - 
KARVI-digisparraus

Salon liikennepalveluiden 
innovointia asiakaslähtöisesti 

Todellisia prosessi-innovaatioita ja 
digitalisaatiota syntyy kuitenkin vasta, kun 
lähdetään avaamaan käyttäjien tarpeita 
ekosysteemin yli ja unohdetaan hetkeksi 
kuvitelmat teknisistä rajoitteista

Digisparrauksessa oivallettiin, että ajatukset julkisen 
liikenteen arkkitehtuurista perustuivat vanhentuneeseen 
käsitykseen siitä, mitä asiakkaat ja liikennepalveluiden 
tarjoajat tarvitsevat ja miten liikenne pitäisi järjestää

Digisparrauksessa 
oivallettiin, että mallinnetut 
prosessit ja suunniteltu 
arkkitehtuuri lähti täysin 
viraston omistatarpeista, ja 
ekosysteemin toiminnan 
muutos digitalisaatiota 
kohti edellyttää ensin 
resurssien vapauttamista 
kehittämiseen, sen jälkeen 
parempaa ymmärrystä 
kaikkein toimijoiden 
tarpeista



Esimerkki 
prosessi-
innovoinnista
Miten kiinteistön
vuokrasopimusta voi
kehittää aidosti
digitaaliseksi?

Keskustellaan
sopimuksesta

Vuokranantaja
laatii
sopimusasiakirjan

Lähetetään
postitse
allekirjoi-
tettavaksi

Taloushallinto lukee
tiedot dokumentista ja
tallentaa laskutusta
varten omaan
järjestelmään

Kommentointia
sähköpostilla

Arkistoi-
daan

Keskustellaan
sopimuksesta ja
samalla täytetään
kohdat
sähköiseen
sopimuspohjaan

Linkki sähköiseen
sopimukseen ja
sähköinen
allekirjoitus

Automaattinen
arkistointi
molemmille
osapuolille

Vuokrasopimuksen
tiedot siirtyvät
rakenteisena datana
suoraan
taloushallinnon
järjestelmään ja
synnyttävät
laskutuserät

Perinteinen

Digitaalisempi



Mikä on 
"dokumentti"?

Aidosti digitaalisessa
ratkaisussa dokumentin
sisältö ja muoto
käsitellään erikseen

Versio 1.0 Versio 2.0

Versio 3.0

https://developer.akamai.
com/api/core_features/c

ontract/v1.html#getcontr
acts



Digitaalisin?

Mutta miten ottaa
huomioon innovatiiviset
ideat, joita yritykset
voisivat kehittää osana
julkista hankintaa?
- Markkinavuoropuhelut
- Innovaatiokumppanuus

Tunnistetaan
potentiaalisia
vuokrauskumppa
neita
automaattisesti -
lähetetään
ehdotuksia

Muodostetaan
osapuolten
tiedoista ja
tavoitteista
sopimusehdotus
automaattisesti

Automaattinen
arkistointi
molemmille
osapuolille ja
välitys eri tahoille
rakenteisena (esim.
huolto, isännöinti,
taloushallinto)

Sähköinen
hyväksyntä



https://www.businessfinland.fi/48cd19/globalassets/julkaisut/innovaatiokumppanuus-kasikirja.pdf

Innovaatiokumppanuus?



Avoimet rajapinnat, datan omistajuus ja 
mahdollisesti myös avoin lähdekoodi 
innovatiivisuuden mahdollistajana

https://fi.osaango.com/blog/what-is-an-open-api



Thank You!
www.osaango.com
info@osaango.com


