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Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty 
tieto ja osaaminen
• Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot, 

innovatiiviset liiketoimintakonseptit

• Teknologia – yhteiskunta – ympäristö – liiketoiminta – käyttäjälähtöisyys
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Perusinfra
Tiet, radat, satamat, lentoasemat
Kulkuvälineet – sähköisen liikenteen innovaatiot
Kehittäminen, hoito ja ylläpito

Tieto- ja
sähköliikenneinfrastruktuuri
Mobiilidata 4G/5G 
Laajakaista
Älykkäät verkot, latausinfra

Älyliikenteen infrastruktuuri
Digitaalinen maksaminen ja clearing
Liikenteen hinnoittelu
Reaaliaikainen ja paikkasidonnainen tiedonsiirto
Yhteentoimivat tietopalvelut – liikenteen roaming

Pilvipalvelut, avoimet alustat ja 
rajapinnat
Pilvipalvelut, avoin tieto, lähdekoodi ja avoimet rajapinnat, 
avoin palveluväylä
Internet of Things

Liikennepalvelut
Useita palveluntuottajia liikkumis- ja kuljetuspalvelujen
arvoketjussa.
MaaS –operaattorit, Internet of Traffic
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Maailmaa muuttavia hankintoja 
ja kehittämiskumppanuutta
• Tilaaja
• Toimittaja
• Loppukäyttäjä



Innovaatiot julkisissa hankinnoissa ovat 
väline, tavoitteena
• Kehittää markkinaa ja vauhdittaa 

markkinoiden uudistumista 
• Uudenlainen, entisiä ratkaisuja parempi 

vastaus ostajan tarpeisiin
• Parantaa palveluiden laatua ja 

tuottavuutta



Rahoitusta hankinnan valmisteluun
• Rahoitus on tyypillisesti 50 % 

projektin Kokonaiskustannuksista
• Projektin kokoluokka n. 100 000 –

200 000 e



Kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt, joilla on 

• Kyky ja resurssit toteuttaa innovatiivinen hankinta

• Tahto ja strateginen sitoutuminen laajamittaiseen hankintojen 
uudistamiseen

• Hankinnan kokoluokka ja/tai luonne oltava sellainen, että sillä on 
vaikutuksia toimialan kehittämiseen vähintäänkin alueellisesti 
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Tekesin hankintavalmennus kaupungeille ja sairaanhoitopiireille 2015-2017
• Valmennuksessa 15 kaupunkia ja kaikki 20 sairaanhoitopiiriä
• Valmennettavina kaupunkien johtoa ja hankintoja suunnittelevia
• Tavoitteena parantaa hankintojen johtamista ja osaamista
• Hankinnat keskeisiä strategian toteuttamisen välineitä
• Tuloksina tuottavuuden kasvu, taloudellisuus, parempi palvelutaso ja 

referenssit yrityksille viennin tueksi





Marja-Vantaan palveluarkkitehtuurikilpailu
Tarve
� Uuden kaupunginosan innovatiiviset palveluratkaisut, jotka 

rikkovat totuttuja palvelujen tuottamisen rajoja ja luovat uusia 
tapoja tuottaa ja kuluttaa kestävällä tavalla julkisrahoitteisia 
palveluja. 

Ratkaisu
� Palveluarkkitehtuurikilpailu, jossa hyödynnetään hankintalain 

mukaista suunnittelukilpailua palveluinnovaatioiden edistämisen 
välineenä. 

Hyödyt
• Hankkeella kehitetään palvelumarkkinoita ja luodaan 

asiakastarpeeseen uudella tavalla vastaavia julkisrahoitteisia ja 
yksityisiä palveluja. Uusien ratkaisujen luomisessa käytetään 
innovatiivista kysyntää.

Käyttäjät
• Marja-Vantaan asukkaat

Ehdotukset voivat koskea koko alueen 
hyvinvointipalvelujärjestelmää ja sen 
arkkitehtuuria, yksittäisiä palveluita tai 
palvelukokonaisuuksia, olemassa olevia tai 
uusia palveluita, palveluiden järjestämisen 
tapoja ja teknologioiden hyödyntämistä 
palveluiden järjestämisessä.



Jyväskylän Optimi
Tarve
� Opetuksen ja päiväkodin toimintaympäristön uudet innovaatiot ja 

elinkaaritavoitteet: tilankäytön tehokkuus ja monikäyttöisyys sekä 
tilojen käytettävyys- ja olosuhdetavoitteiden asettaminen, 
seuranta ja raportointi, kestävä kehitys ja energiatehokkuus

Ratkaisu

� Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin toimintaympäristön 
elinkaarihankinta 

Hyödyt

• Elinkaarisopimus mahdollistaa tavoitteisiin pääsemisen 
sopimusaikana, uusia toimintamalleja myös palveluiden 
kehittämiseen

Käyttäjät

• Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin lapset ja nuoret, 
opettajat, muu henkilöstö ja vanhemmat

Tilapalvelussa on arvioitu, että Huhtasuon 
kokonaisuus tulee elinkaarihankkeena noin 4 
miljoonaa euroa omaa investointia ja 
elinkaaripalveluita edullisemmaksi.



Toholammin Energian pienvoimalahanke
Tarve
� Uusi pienen mittakaavan CHP-laitos, jolla kyetään tuottamaan 

nykyisiin laitosvaihtoehtoihin verrattuna laajempi lämpötuotespektri 
(kaukolämpö, erityiskaukolämpö, kuumaöljy) tehokkaasti ja eri 
uusiutuvilla polttoaineilla

Ratkaisu
� Kilpailuttaminen tarpeen pohjalta. Uuden, kehittämistä vaativan 

teknologian hankinta.

Hyödyt
• Hankkeella kehitetään tarjoamaa pienCHP-kattiloiden osalta ja 

luodaan asiakastarpeeseen uudella tavalla vastaavia ratkaisuja. 
Synnytetään tarve tutkimukselle ja kehittämiselle ja osoitetaan 
markkinatarve uusille ratkaisuille.

Käyttäjät
• Kunnan alueen asukkaat, läheinen teollisuus

2011

Vastaavaa yhdistetyn lämmön- ja 
sähköntuotannon (CHP) voimalaitosta ei ole 
aiemmin toteutettu Suomessa. Hankkeessa 
uutta teknologiaa edustaa leijupetikattilan 
kuumaöljysovellus, ORC-voimala (Organic 
Rankine Cycle) ja polttoaineterminaalin 
kuivauslaitteisto. 



Tuottavuuden ja palvelurakenteen kehittäminen
Tarve
� Uudet toimintamallit asiakaspalveluostojen kilpailutusten 

valmisteluprosesseihin ja ostopalvelusopimusten vuosittaisiin 
neuvotteluprosesseihin sekä hankintassopimuksiin kehitysosioita, 
mittareita, yhteisiä tavoitteita ja kannusteita 

Ratkaisu

� Ostamis- ja tarjoamisosaamisen, kumppanuuksien ja verkosto-
osaamisen kehittäminen tilaajan, tuottajaverkoston ja asiakkaiden 
yhteisessä kehittämishankkeessa

Hyödyt
� Kunta kehittää rooliaan toimittajaverkoston 

resurssienkoordinoijana, organisoijana ja kehittäjänä; palvelua 
kehitetään koko sopimusajan asiakaslähtöisesti

Käyttäjät

� Päihdehoitopalvelujen ja vaikeavammaisten palveluasumisen 
asiakkaat

Suomalaiset julkisen sektorin tilaajat ja 
palvelutoimittajat haluavat hankintoihin 
parempaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta. 



Elinvoimamylly – hankintojen strateginen kehittäminen
Tarve
� Nostaa hankintojen johtaminen uudelle tasolle ja tehdä siitä 

työkalu kaupungin elinvoiman kehittämiseen ja elinkeino-
politiikan toteuttamiseen

Ratkaisu

� Hankintatoimen competence centerin luominen ja konkreettisten 
hankintacasien toteuttaminen osana kehitysohjelmaa. 
Hankintojen johtamismalli uudistaminen ja 
loppukäyttäjien/asiakkaiden tarpeen tunnistamisen ja 
määrittämisen uudet toimintatavat

Hyödyt
� Asiakastarpeeseen paremmin vastaavat hankinnat, joissa 

mukana tuotekehitysyhteistyö � uusia ratkaisuja ja referenssejä 
sekä kilpailukykyä yrityksille

Käyttäjät

� Kuntalaiset, muut kunnan palvelusektorit, joille helppo pääsy 
hankintojen asiantuntija-apuun

HIUKKAVAARAN MONITOIMITALO

Kesällä 2017 valmistuva Hiukkavaaran 
monitoimitalo käsittää tilat 
päiväkodille, noin 700 oppilaan 
peruskoululle, koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnalle, 
nuorisotoiminnalle ja liikunnalle.

TOTEUTUKSESTA
• Integroitu projektitoimitus (IPD)  ja 

allianssisopimus – Riskien jako ja 
tilaajan ja tuottajan yhteistyö 
parhaiden ratkaisujen tekemiseksi

• Etsitään täysin uusia ratkaisuja -
Kilpailullisessa 
neuvottelumenettelyssä 
innovatiivisen ratkaisuehdotuksen 
painoarvo 50%

• Painotetaan suunnittelu- ja 
toteutustiimiä –
ongelmanratkaisukyky ja 
luottamus



HANKI - Innovatiivisten hankintojen johtaminen
Tarve
� Uusi strategisen hankintatoimen johtamismalli ja konkreettisia 

näyttöjä siitä, että innovatiivisilla hankinnoilla voidaan toteuttaa 
kaupungin strategiaa

Ratkaisu

� Strateginen tiekartta hankintojen kehittämiseksi, innovatiivisten 
hankintojen työkalupakki sekä 7 innovatiivisten ratkaisujen 
hankintacasea

Hyödyt
� Sopimukset sidotaan tuloksiin ja käyttöön otettavalla jatkuvan 

kehittämisen mallilla parannetaan hankinnan tuloksellisuutta

Käyttäjät

� Kuntalaiset (mm. älyliikenne, valaistus, hyvinvointi-, sosiaali- ja 
terveyspalvelut)

TESOMAN HYVINVOINTIKESKUS

Luodaan integroidun hyvinvointi-

keskuksen toimintamalli, jossa 

sosiaali- ja terveyspalvelut yhdiste-

tään muihin hyvinvointipalveluihin.

TOTEUTUKSESTA
• Toteutetaan allianssimallilla –

Uudenlainen kumppanuus 

• Jatkuva sopimuskauden aikainen 
kehittäminen

• Ostetaan vaikutuksia, ei suoritteita

• Kilpailu hyvinvointia ja terveyttä 
tukevista digiratkaisuista

• Mahdollisesti: 
vaikuttavuusinvestointi-
rahoitusmallin pilotointi



Hyödyntämätön potentiaali:
Esikaupalliset hankinnat ja

pilotoinnit
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ilona.lundstrom@tekes.fi
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@ilonalu


