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Innovatiiviset julkiset hankinnat: 
Miten kurotaan umpeen puolet 

Suomen kestävyysvajeesta? 

 
 

• Kymmenen prosentin tuottavuusloikalla julki-
sissa hankinnoissa kuroisimme kiinni puolet 
Suomen kestävyysvajeesta yhdessä vuodessa. 

• Innovatiivisten julkisten hankintojen mahdol-
listamat voitot kansantaloudelle syntyisivät 
julkisen sektorin toiminnan tehostamisesta ja 
referenssimarkkinoiden avulla kasvavasta 
viennistä. 

• Suurimmat esteet innovatiivisten julkisten 
hankintojen hyödyntämisessä ovat puutteelli-
nen hankintaosaaminen, se että tieto parhaista 
käytännöistä jää jakamatta, sekä toimijoiden 
alhainen kyky ottaa ja sietää riskejä. 
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Pelissä 35 miljardia euroa ja Suomen innovaatiopolitiikka 
 

Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on Suomessa vuosittain 35 mil-
jardia euroa. 1  Suhteutettuna valtiovarainministeriön hallituskaudelle 
2015-2019 laskemaan 6 miljardin euron kestävyysvajeeseen summa on 
huima.2 Kymmenen prosentin tuottavuusloikalla julkisissa hankinnoissa 
kuroisimme kiinni puolet Suomen kestävyysvajeesta yhdessä vuodessa. 

Julkisia hankintoja ei ole aikaisemmin mielletty innovaatiopolitiikan kei-
nona. Vasta viime eduskuntavaalien alla politiikkakeskusteluun tuotiin 
termi innovatiiviset julkiset hankinnat. Mitä innovatiiviset julkiset hankin-
nat sitten ovat? Yksinkertaistettuna ne tarkoittavat sitä, että tarkkaan 
määriteltyjen ominaisuuksien sijaan ostetaan tuloksia ja vaikuttavuutta. 
Ne tarkoittavat yritysten ja sidosryhmien mukaan ottamista hankinnan 
suunnitteluun. Ne myös tarkoittavat sitä, että ostajan tulee olla vaativa, 
pyrkiä kehittämään ostettavaa palvelua sekä valmis tekemään asioita eri 
tavalla kuin on aina ennen tehty. Kuviosta 1 nähdään innovatiivisten 
julkisten hankintojen eri muodot. 

 

 

Kuvio 1. Innovatiiviset julkiset hankintamuodot.3 Kategorioista viimeinen, 
innovaation hankinta, voidaan toteuttaa myös kokeilujen avulla (esim. 
Hackathon). 

 

Eri tapaukset avautuvat ehkä parhaiten esimerkkien avulla. Oululainen 
koulu on hankkimassa uutta lukkojärjestelmää. Tavallisessa hankinnassa 

                                                        
1 European Commission Directorate General Grow 2013. 
2 Valtiovarainministeriö 2015. 
3 Valovirta 2013. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11022/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11022/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://valtioneuvosto.fi/documents/10623/1096506/K%C3%A4rkiviestit+ja+keskeiset+johtop%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset/fee03c69-d451-4bbb-908e-dec684a1da67
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vastuuhenkilö ottaa selvää, mitä vaihtoehtoja on markkinoilla tarjolla, mi-
kä on markkinahinta, ja miten järjestelmän kilpailutus pitäisi tehdä. Hyvä-
nä pohjana kilpailutuksessa toimii edellisellä kerralla käytetty teksti tai 
muilta kouluilta saatu esimerkki. Tarjouspyyntöön määritellään montako 
lukkoa ja avainta koulu tarvitsee, mikä on turvataso ja miten lukkojärjes-
telmää huolletaan tarvittaessa. Tarjousten saavuttua koulu valitsee tilatta-
vaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Tämä järjestely 
toimii hyvin siinä mielessä, että saa mitä tilaa. 

Samassa koulussa harmittava yhden avaimen häviäminen opettajanhuo-
neesta välitunnilla johtaa myöhemmin kalliiseen lukkojen uudelleensarjoi-
tuksiin. Uudelleensarjoituksen jälkeen hintaa järjestelmälle on tullut jo yli 
kaksinkertaisesti, missä arviossa ei ole edes mukana avainten vaihdosta 
aiheutunutta vaivaa koulun henkilökunnalle. Tällaiseen markkinarakoon 
porautui oululainen yritys iLoq.4 Yrityksen toimitusjohtajansa Mika Pukari 
kertoo Talouselämän (21.11.2013) haastattelussa: 
 
”Asiakkaina oli paljon sairaaloita ja kouluja ja näin jatkuvat kipuilut me-
kaanisten lukkojen uudelleensarjoituksen kanssa. Silloin syntyi visio tuot-
teesta, joka tarvittaisiin”. Pukarin johtama yritys valmistaa digitaalisia 
lukkojärjestelmiä, jotka voidaan avainten hävitessä ohjelmoida uudelleen 
ilman, että lukkoja täytyy uusia tai avaimia vaihtaa. Digitaalisten lukkojen 
hinta on 2-3 kertaa kalliimpi kuin mekaanisten lukkojen, mutta jo ensim-
mäisen uudelleensarjoituksen jälkeen hinta on sama.”5 

Julkisista toimijoista iLoqin tuotteita päätyivät ostamaan muun muassa 
Lahden ja Oulun kaupungit, Jyväskylän Laajavuori sekä Senaatti-
kiinteistöt. Nyt firma on yksi Suomen kovimmista kasvuyrityksistä. Se on 
listattuna Deloitte Technology Fast -listalla6 kymmenen parhaan joukkoon 
jo toista vuotta sijoittuen tällä listalla ensimmäiseksi vuonna 20137. Liike-
vaihto on yli kymmenen miljoonaa euroa. Digitaalisia lukkoja on myyty 
neljännesmiljoona. Vientivetoinen kasvu on lähtenyt liikkeelle Ruotsin, 
Saksan ja Hollannin myyntitoimistojen kautta. 

Oululainen iLoq on hyvä esimerkki, että fiksu toimittaja keksi mikä olisi 
asiakkaalle parempi ratkaisu, vuoropuhelulla asiakkaan kanssa. Valitetta-
vasti fiksuista ostajista esimerkkejä on vähemmän. 

Jos esimerkissämme joku suomalaisten koulujen hankintavastaavista oli-
sikin keksinyt perinteisten lukitusjärjestelmien kilpailutuksen sijaan kil-
pailuttaa ratkaisun ongelmaan – lukkojen hintavaan uudelleensarjoituk-
seen – iLoq, tai ehkä kymmenen iLoqia, olisi voinut syntyä jo paljon aikai-
semmin. Jos tämän lisäksi tietoa fiksuista hankintakäytännöistä jaettaisiin 
esteittä koulujen välillä, niin kaikki maamme koulut säästäisivät lukkojär-
jestelmäkustannuksissa melkoisesti.  

Innovatiivinen julkinen hankinta olisi esimerkissämme voitu tehdä kol-
mella eri tavalla. Yksinkertaisemmillaan tarjouspyyntöön olisi voitu määri-

                                                        
4 Iloq 2015. 
5 Talouselämä 2013. 
6 Deloitte 2014. 
7 Deloitte 2013. 

http://www.iloq.com/
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/technology-media-telecommunications/Fast50-tulosesite-kaikki.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/technology-media-telecommunications/Fast%2050%20listaus%202013.pdf
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tellä kilpailutettavaksi elinkaarikustannukset, eli asettaa uudelleenluki-
tuksien hinta kilpailun alle. Tällöin puhuisimme innovaatiomyönteisestä 
hankinnasta. Näin toki tapahtuikin myöhemmin, kun Lahden ja Oulun 
kaupungit päätyivät ostamaan iLoqin innovatiivisia tuotteita, vaikka ne 
hankintahetkellä olivat kalliimpia. On tärkeää huomata, että hankintalaki 
ei estä tällaista menettelyä.  

Jos toimittajilla ei ole valmista ratkaisua ongelmiin, niin parempaa ratkai-
sua voi myös pyytää neuvottelumenettelyllä. Tavatessaan lukitusjärjes-
telmien toimittajia tai potentiaalisia tuotekehittäjä tilaaja voisi kertoa, että 
kilpailutus aiotaan tehdä sen perusteella, kuka ratkaisee uudelleenluki-
tusongelmat parhaiten. Jos fiksua ratkaisua ei tarjota, niin kilpailutus teh-
dään vuoden kuluttua uudestaan. Tämä jättää aikaa toimittajien tuotekehi-
tykselle. Jos markkinat ovat tarpeeksi isot (vaikka Oulun kaikki koulut) 
niin toimittajille syntyy kannustin kehittää ratkaisujaan tilaajan tarpeisiin 
vastaaviksi. 

Mitä pitemmälle ketjussa mennään, sitä enemmän se vaatii panostusta 
sekä ostajalta että myyjältä. Vaaditaan valmiutta tehdä kehitystyötä yh-
dessä, perinteisten hankintayksiköiden viitekehyksen ulkopuolella. Tarvi-
taan myös aikaa, sillä uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto vie 
pitempään, kuin valmiiden hankinta. 

Viimeinen vaihtoehdoista on, että julkinen tilaaja ostaa ongelmaansa rat-
kaisun esikaupallisen tutkimus ja kehitys (t&k) -hankinnan kautta. Tämä 
voidaan tehdä esimerkiksi niin, että tilaaja kilpailuttaa tuotekehitysideat ja 
valitsee niistä kolme parasta. Näistä kolmelle parhaalle rahoitetaan esi-
kaupallista t&k-työtä. Lopullinen ratkaisu ostetaan sitten parhaan uuden 
tuotteen kehittäjältä, eli kilpailutus tehdään kaksivaiheisesti. Toki tämä 
menettely on raskaampi siksi, että kilpailutus joudutaan tekemään kaksi 
kertaa: tuotekehitysideoiden ja valmiin ratkaisun hankinnan vaiheessa. 

Innovaation hankinta voidaan pedata myös tarjoamalla kehittäjille mah-
dollisuus kokeilla ratkaisujaan hankkijan tiloissa rahan liikkumatta. Täs-
tähän hyviä esimerkkejä ovat Hackathonit. Niitä voisi hyödyntää julkisella 
sektorilla paljon paremmin.  

Palaamme myöhemmin vielä neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neu-
vottelumenettelyn käsitteisiin. Ne ovat hankintalain tarjoamia mahdolli-
suuksia innovatiivisten ratkaisujen hankinnalle. On hyvä huomata, että 
hankintalaki ei estä kuvaamiemme fiksujen hankintojen tekemistä. Inno-
vatiivisten hankintojen tyypittely älykkäiden toimintatapojen suhteen on 
erilainen kuin hankintalain mahdollistamien hankintamuotojen mukaan. 
Näillä tyypittelyillä on toki paljon yhteistä.  

Kaikissa käsittelemässämme kolmessa esimerkkitapauksessa hankinta 
vaatii enemmän työtä, osaamista, ja hyvää kommunikointikykyä toimitta-
jien ja sidosryhmien kanssa. Mutta työ on useassa tapauksessa vaivan 
väärtti. 
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Voittajina veronmaksajat, julkinen sektori sekä yritykset 
 

Esimerkkimme valottaa, että innovatiivisista julkisista hankinnoista on 
hyötyä niin julkisen sektorin toiminnan tehostamisessa kuin menestyk-
sekkäitten yritysten kasvualustana. Yhteiskunnalliset hyödyt fiksusti teh-
dyistä hankinnoista voivat olla parhaimmillaan maailmaa mullistavia: Ne 
ovat olleet avainasemassa muun muassa Internet-protokollan, GPS-
paikannusteknologian ja kosketusnäyttöteknologian kehittämisessä.  

Viittaan kiinnostuneen lukijan tutustumaan tarkemmin aiheeseen Susse-
xin taloustieteen professorin Mariana Mazzucaton teoksesta The Entrepre-
neurial State (2013) tai katsomaan kiteytyksen aiheesta hänen TED talk –
esityksessään8. Ilman fiksua julkista hankintaa meillä ei olisi Internetiä, 
Facebookia, iPadeja tai navigaattoreita. 

Yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi innovatiivisista julkisista hankinnoista 
on välittömiä hyötyjä niin yrityksille kuin julkiselle sektorille. Yrityksille 
ne voivat tarjota ensimmäisiä kaupallisia referenssejä, parempaa asiakas-
tarpeen ymmärtämistä ja kumppaneita kehittämiseen. Yrityksille ensim-
mäiset kaupalliset referenssit ovat tärkeitä osoittamaan uuden konseptin 
toimivuutta niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisiä markkinoita silmällä 
pitäen. Suomessa toimivien yritysten kokonaisliikevaihtoon on n. 400 mil-
jardia euroa9 Verrattuna tähän julkisten hankintojen arvo on lähes 10 %. 
Julkinen sektori on siis merkittävä hankkija. 

Julkiselle sektorille innovatiiviset hankinnat tarjoavat keinoja uudistumi-
seen ja tuottavuuden parantamiseen yritysten innovatiivisuuden kautta. 
Mikäli pystyisimme saavuttavamaan 10 % tehokkuusloikan tekemällä jul-
kiset hankinnat fiksummin, kuroisimme kiinni yli puolet Suomen kestä-
vyysvajeesta yhden vuoden aikana. Tässä onnistuessamme voittaisimme 
3,5 miljardia euroa vuosittain. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjel-
maan onkin kirjattu tavoite, että vuonna 2019 viisi prosenttia julkisista 
hankinnoista tehtäisiin innovatiivisesti.10 

Suomen talouden kokonaiskuvaa on viime vuosina hallinnut tuottavuuden 
heikkeneminen ja suurten yritysten viennin kääntyminen laskuun. Globaa-
leissa arvoketjuissa syy-seuraussuhteet ovat entistä monimutkaisempia ja 
maakohtainen kilpailu arvonlisästä on raakaa. Referenssimarkkinoita ja 
pilotointialustoja yrityksille tarjoamalla voisimme edistää vientiä. Tämän 
vaikutus kansantalouteen voisi olla jopa suurempi kuin julkisen sektorin 
tehostaminen. Hankintoja tehdessä ei missään nimessä pidä rajoittua pai-
kallisiin ratkaisuihin: Parhaat ideat syntyvät yleensä yhteistyössä ja yh-
teistyötä pitäisi olla myös kansainvälisesti. 

Tilastokeskuksen tutkimuksen11 mukaan lähes kolmasosalla suomalaisista 
yrityksistä on hankintasopimuksia julkisen sektorin organisaatioiden 

                                                        
8 Mazzucato 2013. 
9 Tilastokeskus 2012a. 
10 Valtioneuvoston kanslia 2015. 
11 Tilastokeskus 2012b. 

http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator
http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_kat_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_kat_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_kat_005_fi.html
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kanssa. Vaikka hankintasopimuksia on paljon, vain suhteellisen harvoin 
niiden toteuttamiseen liittyy innovaatiotoimia. Ainoastaan kaksi prosent-
tia kaikista yrityksistä harjoitti innovaatiotoimintaa sopimuspohjaisesti. 
Vain viisi prosenttia yrityksistä ilmoitti hankintasopimusten toteuttami-
seen liittyneistä innovaatiotoimista, vaikka tätä ei edellytetty sopimukses-
sa. 

Julkisia hankintoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan (t&k&i-
politiikan) keinona on hyvä peilata perinteisen t&k&i-politiikan kustan-
nuksiin12 Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kiinteään t&k&i-rahoitukseen 
(n. 850 miljoonaa euroa), innovaatiorahoituskeskus Tekesin (n. 500 mil-
joonaa euroa) ja Suomen Akatemian kilpailtuihin t&k&i-tukiin (n. 400 mil-
joonaa euroa) sekä verohelpotuksiin13 mm. kehittyville energiateknolo-
gioille (n. 400 miljoonaa euroa) verrattuna julkisten hankintojen arvo on 
mittava. 

 

KutsuPlus, Kalasatama ja kumppanit 
 

Oululaisen iLoqin lisäksi toinen hyvä esimerkki julkisten hankintojen 
merkityksestä yrityksen kansainvälisen kasvun vauhdittajana on Dream-
Broker. 

DreamBroker14 on pääkaupunkiseudulta lähtöisin oleva oppimis- ja vies-
tintävideoyritys. Heidän ideansa on käyttää pilvipalveluna toimivaa oh-
jelmistoa ja siirtää sen avulla oppiminen ja viestintä nykyaikaan. Heidän 
ohjelmistoaan käyttämällä voi esimerkiksi tehdä videoita joko kännykällä 
tai nauhoittamalla suoraan tietokoneen työpöydältä ja jakaa nämä videot 
kollegoidensa kanssa. Käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi nauhoitus siitä, 
miten joku ohjelma asennettaan tietokoneelle ja kuinka sitä käytetään.  

Kun ohjelmaan perehtynyt käyttäjä on tehnyt videon aiheesta, voi säästää 
huimasti työaikaa sillä, että uusien ohjelmien käytön laajempi opettelu ei 
tapahdu opettamalla ohjelmiston käyttö muille tai kirjoittamalla moni-
mutkaiset ohjeet. Ehkä vanha sananlasku nykyaikaan käännettynä kuului-
si: Video kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa. 

DreamBroker pilotoi tuotteensa puhtaasti kotimarkkinoilla ennen maail-
malle menoa. Julkisten sektorin innovatiivisten hankintojen merkitys oli 
heille käänteentekevä: Yhteensä peräti 40 virastoa ja 50 kuntaa on han-
kinnoillaan luonut DreamBrokerille referenssimarkkinat Suomesta. Esi-
merkkejä heidän asiakkaistaan ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, 
Tekes, Finnvera ja Vantaan kaupunki. 

Nyt DreamBroker on vientivetoinen kasvuyritys, joka on sijoittunut sekä 
Deloitten kymmenen parhaan kasvuyrityksen listalle että Red Herring Eu-
rope top 10015-listalle. Se on saanut myös Tietoviikon Vuoden kasvuyritys 

                                                        
12 Tilastokeskus 2015. 
13 Valtioneuvosto 2015. 
14 Dreambroker 2015. 
15 Red Herring 2013. 

http://tilastokeskus.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_kat_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/tkker/2015/tkker_2015_2015-02-26_kat_001_fi.html
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1043924/listaus.pdf/91832458-d89e-49f6-a854-d9c0446de65b
https://dreambroker.com/
http://www.redherring.com/events/red-herring-europe/2013-red-herring-europe-top-100-2/
http://www.redherring.com/events/red-herring-europe/2013-red-herring-europe-top-100-2/
http://www.tivi.fi/Uutiset/2013-12-13/Dream-Broker-on-Vuoden-kasvuyritys-3206372.html
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palkinnon16 vuonna 2013. He ovat Pohjoismaiden markkinajohtaja ja ovat 
perustaneet tytäryhtiöt Tukholmaan, Kööpenhaminaan ja Osloon. Seuraa-
vaksi he laajentuvat Keski- ja Länsi-Euroopan markkinoille. Yritysasiakkai-
ta DreamBrokerilla on jo yli kuusi sataa. 

Esimerkkinä innovatiivisista julkisista hankinnoista voidaan myös mainita 
kaupunkikyytipalvelu KutsuPlus, joka syntyi teknologiayritys Ajelon ja 
Helsingin Seudun Liikenne (HSL) –kuntayhtymän yhteistyönä. KutsuPlus 
on pääkaupunkiseudulla toimiva älybussi, joka tarjoaa taksin kaltaista pal-
velua halvemmin ja älykkäästi. Se liikkuu bussipysäkkien välillä ja sen voi 
tilata tekstiviestillä tai internetissä. Kehotan pääkaupunkiseudulla liikku-
via lukijoita kokeilemaan KutsuPlussaa.17 

Viime aikoina18 ongelmat KutsuPlussan kannattavuudessa ovat nousseet 
esiin ja taksipalvelu Überiä pidetään esimerkkinä siitä, miten liikkumison-
gelmat ratkaistaan paremmin. Mielestäni tämä keskustelu unohtaa ehkä 
tärkeimmän kysymyksen: Olisiko KutsuPlussasta voinut tulla Über? Voi 
olla, että olimme vuoden myöhässä ja liiketoimintamalli oli väärä. Ehkä 
Kutsuplussan olisikin pitänyt olla yksityisen toimijan hallinnoima. Julkisen 
riskin ottaminen yrittäessä luoda tämän mittakaavan menestystä on täysin 
perusteltua. 

Vuoden 2014 lopulla yhdysvaltalainen Split Technology osti Ajelo Oy:n. 
Keskusteltavaksi voidaan jättää onko ulkomainen yritysosto onnistunut 
tapaus suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta. Ottamatta tähän 
enempää kantaa voidaan kuitenkin sanoa, että ulkomaalaisen ostajan 
kiinnostus ja sijoittaminen suomalaiseen teknologiaan on selvä merkki 
siitä, että innovatiivinen julkinen hankinta toimi. Tuloksena on kehittämis-
riskin ottaneille Ajelon yrittäjille menestystarina, jonka he voivat vapaassa 
markkinataloudessa hyödyntää niin kuin parhaaksi näkevät.  

KutsuPlus on hyvä nostaa esiin senkin takia, että valtion suurimmat yksit-
täiset hankkijat ovat Puolustusvoimat ja Liikennevirasto. On tärkeää, että 
liikenteessä keskitytään toiminnallisten ratkaisujen kehittämiseen eli sii-
hen, miten päästään pisteestä A pisteeseen B, eikä siihen miten rakennet-
taan tie pisteestä A pisteeseen B. 

Neljäs esille nostamisen arvoisen esimerkki on Helsingin Kalasatama19 
Kalasataman rakentamisesta on yritetty tehdä joustavaa, kokeilujen kautta 
kehittyvää ja avointa dataa hyödyntävää. Hanke on Helsingin kaupungin 
tilaama ja siinä on luotu kaupungin haasteiden, palvelukehittämisen ja 
asukkaiden tarpeiden pohjalta kehittämisympäristö yritysten uusille 
ideoille. 

Kalasataman rakentamisessa halutaan saada aikaiseksi referenssimarkki-
noita yrityksille mm. energiatehokkaassa ja älykkäässä rakentamisessa ja 
uusissa palvelumalleissa. Esimerkkejä näistä ovat ajantasainen joukkolii-
kenteen info, kaupunkipyörät, yhteiset kyytipalvelut, digitalisoitu raken-
nusten kuntoseuranta ja sisäilman laadunvalvonta. Tällaiset kehitystoiveet 

                                                        
16 Tietoviikko 2013. 
17 Kutsuplus 2015. 
18 Yle 2015. 
19 Fiksukalasatama.fi 2015. 

http://www.tivi.fi/Uutiset/2013-12-13/Dream-Broker-on-Vuoden-kasvuyritys-3206372.html
https://kutsuplus.fi/tour
http://yle.fi/uutiset/espoo_haluaa_eroon_kutsuplus-jarjestelmasta_saastojen_toivossa/8248198
http://fiksukalasatama.fi/
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tarjoavat rakennusalan yrityksille mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja 
uuden innovointiin. 

Kalasataman rakentamisessa mukana olevien yritysten kirjo on laaja. Osal-
listujia ovat mm. digitaalisten palvelujen edelläkävijä Futurice, Nokia-
lähtöinen tavarakimppakyytipalvelu PiggyBaggy, suomen suurimpiin tuo-
tekehittäjiin kuuluva ABB, sähkö- ja energiayhtiö Helen, rakennusyhtiö 
SRV ja nesteytetyn maakaasun uusiin mahdollisuuksiin hiljattain vahvasti 
investoinut kaasuyhtiö Gasum.  

Koska Kalasataman rakentaminen on vielä käynnissä, niin tämän lippulai-
vaprojektin tulokset ja hyödyt paljastuvat seuraavien vuosien aikana. Kut-
suPluskin on vielä pilotointivaiheessa. Mutta kuten iLoq ja DreamBroker 
osoittavat, menestystarinoita julkisen sektorin uudistajista ja referenssi-
markkinoiden luomisesta siis löytyy. Hyvät esimerkit antavat meille toivoa 
– mutta niiden valossa ei pidä tuudittua siihen, että kokonaiskuva toimii. 
Sekä julkisella sektorilla että yksityisillä puolella on paljon parannettavaa 
innovatiivisten julkisten hankintojen käytössä. 

 

Fiksuja hankintoja ei tehdä Suomessa riittävästi  
 

Tekesillä on ollut käytössään innovatiivisten julkisten hankintojen rahoi-
tusinstrumentti vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2013 alkanut Huippuosta-
jat-ohjelma20 on ollut ehkäpä mittavin kansallinen panostuksemme inno-
vatiivisen hankintaosaamisen kehittämiseen Suomessa. Ohjelma jatkuu 
vuoden 2016 loppuun asti. 

Huippuostajat-ohjelmassa on ollut tähän mennessä noin 50 projektia, joita 
on yhteensä rahoitettu noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Tekesin ra-
hoituksen osuus on ollut projektien kokonaiskustannuksista tyypillisesti 
puolet, eli ohjelmassa rahoitettujen projektien kokonaisvolyymi oli 16 mil-
joonaa euroa. Tällöin verrattuna koko julkisen hankinnan volyymiin Suo-
messa (140 miljardia euroa neljän vuoden aikana), ohjelman piiriin kuu-
luu arviolta vain 0,01 % maamme julkisista hankinnoista. 

Ohjelman tulevaisuus on epävarmaa: Juha Sipilän hallituksen kohdistamat 
n. 140 miljoonan euron leikkaukset Tekesin myöntövalmiuksiin osuvat 
myös ohjelman tontille. Toisaalta hallitukselle on esitetty yhtenä kärki-
hankkeista, ohjelmakokonaisuutta innovatiivisille julkisille hankinnoille. 
Kun tämä paperi julkaistaan, budjettikeskustelut aiheesta ovat juuri käyn-
nissä. Esitänkin artikkelin lopussa politiikkatoimia, kuinka innovatiivisia 
julkisia hankintoja voisi mielestäni parhaiten tukea maassamme. 

Huippuostajat-ohjelman projekteilla tavoitellaan merkittäviä välillisiä 
hyötyjä. Ohjelman tavoitteena on ollut kehittää fiksuja hankintoja, luoda 
yrityksille referenssimarkkinoita ja parantaa julkisen sektorin tuottavuut-
ta uusien innovaatioiden avulla. Ohjelmassa on keskitytty rahoittamaan 
nimenomaan edelläkävijöitä. Jakamalla heidän kokemuksiaan pyritään 
saamaan aikaan asennemuutosta julkisiin hankintoihin Suomessa. Tällä 

                                                        
20 Huippuostajat 2015. 

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/huippuostajat/
http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/huippuostajat/
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tavoin tavoitellaan huomattavasti laajempaa yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta kuin mitä 0,01 % osuudella julkisista hankinnoista voitaisiin muu-
ten odottaa. Esimerkkejä Huippuostajat-ohjelmassa rahoitetuista 
hankkeista nähdään kuviosta 2. 

 

 

Kuvio 2. Esimerkkejä innovatiivisista julkisista hankinnoista Tekesin 
Huippuostajat–ohjelmasta. 

 

Avoimen datan hengessä olemme myös sijoittaneet kaikki rahoittamamme 
hankkeet Google Maps –kartalle. Niitä voi käydä tutkimassa täältä.21 

Mitä ohjelmassa on saatu aikaan? Koska Huippuostajat on vasta vuonna 
2013 alkanut ohjelma, niin emme voi vielä katsoa ns. kovia talousmittarei-
ta ja luetella toiminnan tuloksena syntyneitä menestyviä yrityksiä. On kui-
tenkin selvää, että yhä useampi menestystarina saa alkunsa uudistuneiden 
markkinoiden ja älykkään kysynnän siivittämänä. Tässä vaiheessa par-
haan osviitan toiminnan onnistumisesta antavat osallistuneiden julkisten 
hankintayksiköiden ja yritysten kokemukset. Ohjelmassa toteutetun haas-
tattelututkimuksen mukaan22 sekä julkiset tilaajat että yritykset ovat ol-
leet tyytyväisiä. Rahoitetut innovatiiviset hankinnat ovat sujuneet selvästi 
paremmin kuin perinteisesti tehtynä.  

Tutkimuksessa kuitenkin huomautetaan, että kyseessä on ollut oppimis-
prosessi puolin ja toisin. Joissain tapauksessa tulokset ovat olleet vaihtele-
via, koska hankintaosaamisen ja markkinavuoropuhelun rakentamiseen 

                                                        
21 Huippuostajat 2015. 
22 Owal Group 2014. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=ze8YXNURhOW0.kTMqjDFf0ymA
http://www.tekes.fi/contentassets/a2109264d85e47a18e7406bf39bd45dd/toimiala--ja-yrityshaastattelut-yhteenveto-6.pdf
http://www.tekes.fi/contentassets/a2109264d85e47a18e7406bf39bd45dd/toimiala--ja-yrityshaastattelut-yhteenveto-6.pdf
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menee aikaa. Kuten aikaisemmin todettiin, tie on kivinen, mutta se kannat-
taa kulkea. Toimintatapojen muuttaminen on pitkä prosessi, mutta sitä voi 
tukea esimerkiksi johtamiskäytännöillä ja paremmalla henkilöstön liikku-
vuudella julkisen sektorin ja yksityisen puolen välillä.  

Osana Huippuostajat-ohjelmaa olemme luoneet tilannekuvan innovatiivis-
ten julkisten hankintojen asemasta Suomessa.  

Tilannekuvamme mukaan julkisten hankintojen menetelmät eivät tyypilli-
sesti tue riittävästi innovaatioita, eivätkä johda yritysten uusien ratkaisu-
jen käyttämiseen. Investointikustannusten painoarvo hankintakriteereissä 
on usein korkea, eikä elinkaaren aikaisia kokonaisvaikutuksia huomioida 
riittävästi, mikä johtaa usein perinteisten ratkaisujen ja teknologioiden 
käyttämiseen. Hankintoja tarkastellaan usein operatiivisena toimintana ja 
painotetaan juridista kilpailutusprosessia, ei tätä edeltävää todellisen tar-
peen määrittämistä, markkinakartoituksia tai myöskään sopimuksen ai-
kaista valvontaa ja yhteistyötä. Nämä ovat kuitenkin juuri niitä vaiheita, 
joissa parhaiten tuetaan innovaatioita. 

Useassa tapauksessa hankinnan maaliin vieminen edellyttää tarkkaa so-
pimusseurantaa ja julkisen toimijan omaa sitoutumista projektissa. Ei ole 
epätavallista, että kun hankinta on tehty, niin sopimusseurantaan ja pro-
jektiin ei panosteta tarpeeksi. Toiminta ei ole ennaltaehkäisevää: Vahin-
koihin ja alisuoriutumiseen puututaan vasta sitten, kun ne ovat jo sattu-
neet. 

Innovaatioita edistävät toimintatavat ja kokemukset eivät melkein kos-
kaan siirry julkiselta toimijalta toiselle, edes kunnan sisällä. Innovaatioi-
den edistäminen hankinnoissa edellyttää strategista johtamista, halua ot-
taa hallittua riskiä sekä monipuolista hankintaosaamista. Puutteita näissä 
on useilla julkisilla tilaajilla. Yritysten ja julkisen sektorin yhteistyö ja vuo-
ropuhelu on usein liian vähäistä, eivätkä julkiset hankkijat tunne riittävästi 
markkinoilla olevia innovaatioita, potentiaalisia toimittajia tai yritysten 
kehitystyötä. Toisinpäin yritykset eivät tunne riittävästi julkisen sektorin 
todellisia tarpeita. 

Valitettavasti hankintojen mahdollisuuksia ei riittävästi ymmärretä julkis-
ten palveluiden uudistamisen keinona. Samoin hankintojen vaikutuksia 
alueen elinvoimaisuuteen ei ole ymmärretty laajasti, vaikka asia on nostet-
tu agendalle useissa kaupungeissa. 

Suomessa kuitenkin alkaa olla hyviä esimerkkejä kaupungeista, joissa osa-
taan tehdä innovatiivisia julkisia hankintoja laajemmin koko kaupungin 
mittakaavassa. Tällaisia esimerkkejä ovat Oulu (ks. Kaupunkistrategia Ou-
lu 2020 -julkaisu23), Tampere ja Jyväskylä. 

Osaamisen täytyy olla läsnä joka hankintaketjun osassa. Eli kaupungin 
johdon, teknisen ja sivistystoimen johdon sekä hankintatoimen pitää kaik-
kien olla kartalla. Tämän suhteen toimialoilla on eroja ja ne eivät keskuste-
le keskenään monesti edes kaupungin tai kunnan sisällä. Innovatiivisia 

                                                        
23 Oulun kaupunki 2013. 

http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=3cd43780-be77-4bd9-9f09-96d93811cd9a&groupId=52058
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=3cd43780-be77-4bd9-9f09-96d93811cd9a&groupId=52058
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=3cd43780-be77-4bd9-9f09-96d93811cd9a&groupId=52058
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=3cd43780-be77-4bd9-9f09-96d93811cd9a&groupId=52058
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ratkaisuja olisi syytä etsiä myös hallinnonaloja leikkaavasti, mikä edellyt-
tää strategista suunnittelua ja totuttujen rakenteiden muuttamista. 

Tekesin rahoittamassa VTT:n Procu-inno-tutkimushankkeessa24 ilmeni, 
että yrityksiä innovatiivisiin hankintoihin kannustaneet hankintamene-
telmät ovat vähiten hyödynnettyjä. 

 

 

Kuvio 3. Hankintamenetelmien ja -käytäntöjen vaikutus yritysten innovaa-
tiotoimintaan (Juha Oksanen ja Ville Valovirta VTT 2014 )25 

 

Innovatiiviset julkiset hankinnat eivät ole jonkun muun on-
gelma 
 

Huippuostajat-ohjelman yhteydessä toteutetusta haastattelututkimukses-
ta ja väliarvioinnista (Owal Group 2014) paljastuu myös mielenkiintoisia 
toimialakohtaisia eroja sekä asenneongelmia yhteistyön esteenä. Seuraa-
vat huomiot perustuvat haastattelututkimuksen tuloksiin. 

Sote-sektorin julkisissa hankinnoissa puhutaan usein kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista ja asiakaslähtöisyydestä, vaikka näitä arvoja ei kilpailutuk-
sissa olekaan juuri vielä nähtävissä. Palveluiden tuotantoa ohjaavat alue-
hallintoviranomaisten valvomat säädökset sen sijaan, että palvelua kehi-
tettäisiin nimenomaan asiakaskokemuksen ja tulosten kautta. Tässä on 
paljon uudistettavaa niin tilaajien kuin tuottajien puolella. 

                                                        
24 VTT 2014. 
25 VTT 2014. 

http://www.vtt.fi/sites/procuinno/en
http://www.vtt.fi/sites/procuinno/en
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Rakennusala ei ole perinteisesti tunnettu innovatiivisuudestaan tai dy-
naamisuudestaan. Ulkomaisen kilpailun puute alalla on tarkoittanut tähän 
mennessä sitä, että kannusteet uudistumiseen puuttuvat. Asiat tehdään 
hintakilpailulla ja niin kuin ne on aina ennen tehty. Tuoreet markkinatoi-
mijat ovat kuitenkin havainneet tässä liiketoimintamahdollisuuden ja al-
kaneet haastaa perinteisiä tapoja toimia. 

Teknologia-alalla julkista sektoria pidetään hitaana ja vanhanaikaisena 
hankkijana, eikä sitä yleensä mielletä uusien ratkaisujen hankkijaksi. Yksi 
keskeinen haaste on tilaajien heikko markkinatuntemus. Erityisesti tekno-
logisissa ratkaisuissa olisi tärkeää tuntea muissa maissa tehtyjä vastaavia 
ratkaisuja. Nyt markkinakartoitus jää monissa hankinnoissa kuitenkin lii-
an vähälle huomiolle. Aidot tarpeet voivat jäädä teknologiahankinnoissa 
monesti yksittäisten teknisten ominaisuuksien jalkoihin. Tilaajat saattavat 
tehdä hyvin yksityiskohtaiset tekniset määritykset hankinnalle, vaikka ne 
eivät olisi hankinnan näkökulmasta lainkaan tarpeen. Tuottajille jää tällöin 
hyvin rajatusti tai ei ollenkaan mahdollisuuksia ratkaista tarvetta innova-
tiivisella tavalla, laadun ja kustannusten kannalta parhaan ratkaisun kehit-
tämiseksi. 

Erityisesti teknologia-alalla tilaajan tulisi uskaltaa ottaa nykyistä enem-
män hallittuja riskejä. Jos haetaan täysin uusia tuottavuutta ja laatua vah-
vistavia ratkaisuja, tulisi myös uskaltaa kokeilla erilaisia malleja. Riskien 
jakoon ja kannustavuuteen tulisikin löytää uusia ratkaisuja. Nyt esimer-
kiksi terveysteknologian alalla voidaan kannustavuuden tai riskien jaka-
misen sijaan siirtää uusien ratkaisujen riski toimittajalle. Esimerkkinä täs-
tä on hinnoittelun sitominen palvelun käyttöön. 

Toimialasta riippumatta yritykset ovat kokeneet myös hankintaa edeltä-
vän kehittämistä koskevan vuoropuhelun tai kehittämistyön riskiksi. Par-
haita ratkaisuja ei haluta paljastaa tilaajille ennen sopimusta. Innovaatioi-
den pelätään tulevan kopioiduiksi, jos yritys ei itse voita hankintaa. Imma-
teriaalioikeuksien omistaminen onkin haaste monissa hankinnoissa. Mo-
net startup-yritykset ovat kuitenkin sitä mieltä, että innovaatioiden han-
kinta on yritysten näkökulmasta usein yritystukia tehokkaampi tukikeino. 

Osa yrityksistä haluaisi kilpailla uusilla innovaatioilla ja soveltaa julkisten 
hankintayksiköiden tarpeisiin uusia toimintamalleja, mutta tämä ei yleen-
sä ole julkisissa hankinnoissa mahdollista. Hankintayksiköiden osaamisen 
puutteet sekä koko asenneympäristön nojaaminen juridiikkaan ja totut-
tuihin hankintatapoihin ovat hidastaneet yritysten kilpailukykyä vahvista-
vien, elinkeinopoliittisilta vaikutuksiltaan vahvojen hankintojen toteutta-
mista. 

Valtiohallinnossa resurssipulan takia uudenlaiset hankinnat toteutetaan 
usein hankerahoituksella. Yksittäistä hankintahanketta tärkeämpää olisi 
kuitenkin luoda hankinnat läpäisevää asennemuutosta. Julkisten organi-
saatioiden tulisi kannustaa yksiköitään innovatiivisiin, kokonaistaloudelli-
suutta ja yritysten palvelutuotantoa kehittäviin hankintoihin. Yksiköille 
pitäisi antaa lupa ja kannuste tehdä fiksuja hankintoja. Samalla tulisi 
myöntää, että uudella tavalla tehtyihin hankintoihin liittyy riskejä.  
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Yksi asennemuutosta vaativa tavoite on se, että hankinnan määrittelyyn 
osallistuisivat kaikki keskeiset osapuolet. Innovatiivisten ratkaisujen han-
kinta ei synny vain juridiikan ja talouden asiantuntijoiden työnä. Heidän 
panoksensa on tärkeä, mutta mukaan tarvitaan myös laaja-alaista sub-
stanssiosaamista. Nyt monet ammattilaiset eivät koe hankintojen määrit-
telyä omaksi työkseen. Esimerkiksi terveydenhuollossa on esimerkkejä 
siitä, että lääkärit eivät halua osallistua hankintojen määrittelyyn, vaikka 
juuri heidän osaamisensa olisi vaikuttavuuden hankinnassa keskeistä. 

Hankintaosaamisen vahvistamisen ja asenteiden muuttamisen keinoja 
voisivat olla mm. koulutus, hankinnoista vastaavien henkilöiden tehtävän-
kierto julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä kansallisen fiksu hankinta 
-neuvontapalvelun perustaminen. 

 

Ratkaisut: kulttuurimuutos, koulutus ja rahoitus! 
 
Tilannekuvasta paljastuvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan paljon 
työtä. Procuinno-tutkimusprojektin tulokset sekä Huippuostajat-ohjelman 
tilannekuva ja väliarviointi antavat kuitenkin hyvän pohjan ehdottaa as-
kelmerkkejä tulevaan. Parannusehdotuksia on syytä kuunnella herkällä 
korvalla, sillä panoksena on 35 miljardin potti ja mahdollisesti Suomen 
innovaatiopolitiikan tulevaisuus. 

Valtion ja kuntien pitäisi olla julkisissa hankinnoissa riskinottaja, ja tällai-
sen kulttuurimuutoksen aikaansaaminen lähtee johdosta. Mitkä ovat ris-
kinottoon kannusteet hankintoja tekeville virkamiehille? Ajatellaan, että 
jos hankinta menee pieleen, niin virkamiehen pää joutuu vadille ja hänellä 
on ainoastaan menetettävää. Tässä tilanteessa on luontevaa, että hankin-
toja tehdessä ei haluta pistää itseään likoon. Huomio hankinnassa keskit-
tyy siihen, miten minimoidaan epäonnistumisen mahdollisuudet. Tässä 
ilmapiirissä ei luoda uutta eikä tehdä innovatiivisia ratkaisuja. Ilmapiiriä 
vaikeuttaa julkisuudessa esiintyvä yksityisen ja julkisen sektorin vastak-
kainasettelu: virheet virkamiesten toiminnassa päätyvät herkästi iltapäi-
välehtien otsikoihin tai sosiaalisen median keskustelupalstoille, mutta on-
nistumisia ei uutisoida.  

On hyvin vähän asioita, joiden toteuttamista hankintalaki estää. Innovatii-
visten julkisten hankintojen tekemisessä on kyse rohkeudesta ja kulttuu-
rimuutoksesta.  

Julkisissa hankinnoissa voidaan kannustaa innovaatioita useilla eri kei-
noilla. Oleellista on: 

1. Nostaa julkisten hankintojen arvostusta, lisätä hankintaosaamista sekä 
lisätä vuoropuhelua julkisten tilaajien ja yritysten välillä. 

2. Hankinnoissa tulee antaa yrityksille kannusteet ja mahdollisuudet rat-
kaista tilaajan todellinen tarve hyödyntäen innovatiivisia ratkaisuja. Tämä 
tarkoittaa usein toiminnallisten vaatimusten käyttämistä ja tuloksellisuu-
den painottamista hankintakriteereissä. 
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Valtio voi parhaiten tukea tätä kehitystä näyttämällä esimerkkiä. Valtio voi 
asettaa tavoitteita ja kannusteita valtion hankintayksiköiden innovatiivis-
ten ratkaisujen hankintaan sekä siihen liittyvän osaamisen kehittymiseen. 
Tavoitteiden asettaminen innovaatioiden edistämiseksi tai innovatiivisten 
julkisten hankintojen osuuden määrittäminen eivät kuitenkaan ole yksin-
kertaisia asioita. Jos tavoitteita ei pystytä yksiselitteisesti seuraamaan, ei 
yleisillä tavoitteilla saada aikaan todellista vaikuttavuutta. Ehdotus on 
keskittyä muutamiin avaintoimijoihin, joiden kanssa yhdessä sovitaan ta-
voitteet ja kannusteet innovatiivisten ratkaisujen hankintaan. 

Tavoitteet kannattaa kohdistaa todennettaviin asioihin kuten: 

1. Hankintojen innovaatiotavoitteisiin, 

2. Tuottavuuden parantumiseen, 

3. Tuloksellisuuden ostamiseen tai 

4. Pienten ja keskisuurten yritysten osuuteen hankinnoissa. 

 

Tavoitteellisuudella nostetaan hankintojen arvostusta ja hankintojen ke-
hittämiseen aletaan panostaa systemaattisesti. Tätä kautta yhä suurempi 
osa hankinnoista tulee olemaan innovaatiomyönteisiä tai innovaatioita 
edistäviä, minkä tulisi näkyä myös parempina ja tuottavampina palveluina 
suomalaisille. 

Julkiset tilaajat tarvitsevat myös kannusteita hallitun riskin ottamiseen, 
millä tähdätään tuottavuuden ja palveluiden laadun parantamiseen. Ta-
voitteiden ja vaatimusten lisäksi voidaan tarkastella suorien tai epäsuori-
en kannustemallien hyödyntämistä innovatiivisten ratkaisujen hankinnas-
sa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa suoraa tukea kriteerit täyttäviin inno-
vatiivisiin hankintoihin tai riskirahaston perustamista jakamaan osaa uu-
den ratkaisun hankintaan liittyvästä riskistä. Molempiin liittyy useita juri-
disia ja muita avoimia kysymyksiä, joita tulee ennakkoluulottomasti selvit-
tää. Samoin kannustevaikutukset tulee arvioida. 

Julkiset hankintayksiköt tarvitsevat tukea ja apua innovatiivisten ratkaisu-
jen hankintaan. Suomessa on erilaisia toimintamalleja ja aloitteita. Hyvänä 
esimerkkinä toimii työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Motivan clean-
tech-hankintojen neuvontapalvelu26 ja Innokylä-toiminta27, joka on laajen-
tunut innovatiivisiin hankintoihin. Kuntaliiton hankintojen neuvontapal-
velu tarjoaa neuvontaa hankintayksiköille hankintojen toteutukseen. In-
novaatioiden edistämisen näkökulmasta olemassa olevat palvelut eivät 
kuitenkaan ole riittäviä. 

Esimerkiksi Ruotsissa hankintoihin liittyvä neuvonta on keskitetty kilpai-
luvirastoon. Aktiviteetit liittyvät niin kestäviin hankintoihin, juridiikkaan, 
sosiaalisin näkökulmiin kuin innovaatioihin hankinnoissa. Alankomaissa 
taas Pianoo, the Dutch Public Procurement Expertise Centre28 on vuodesta 

                                                        
26 Motiva 2015. 
27 Innokylä 2015. 
28 Pianoo.nl 2015. 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/hankintapalvelu/cleantech-hankintaneuvonta
https://www.innokyla.fi/
http://www.hankinnat.fi/
http://www.hankinnat.fi/
https://www.pianoo.nl/about-pianoo
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2005 asti edistänyt julkisen sektorin hankintaosaamista ja tarjonnut neu-
vontaa ja tietoa julkisten hankintojen toteutukseen. Pianoo ylläpitää yli 
3500 hankinta-ammattilaisen verkoston sekä edistää julkisten tilaajien ja 
tarjoavien yritysten välistä vuoropuhelua. Pianoo on osa paikallista elin-
keinoministeriötä. 

Suomessa tarvitaan Ruotsin ja Hollannin mallin mukainen keskitetty toi-
mija tukemaan julkista sektoria innovatiivisten julkisten hankintojen te-
kemisessä. 

Koordinoidun neuvontapalvelun tai verkoston kautta voitaisiin jakaa ko-
kemuksia ja osaamista parhaista käytännöistä ja samalla tukea myös tilaa-
jien hankintatoimen kehittymistä. Tarvitaan myös yhteiset mittarit, joilla 
voidaan lainmukaisesti ohjata hankintatoimen kehittymistä ja innovaati-
oiden edistämistä julkisissa hankinnoissa. Lain ja innovaatiotoiminnan 
tulee kulkea käsi kädessä, mutta neuvonnan fokus on tällä hetkellä hankin-
talain noudattamisen ohjeistamisessa. Avun pitäisi myös ottaa kantaa sii-
hen, minkälaisella toiminnalla saamme parhaat tulokset pitkällä aikavälil-
lä. 

Neuvontapalvelu ei saa olla esteenä yksityisen puolen neuvontapalvelui-
den kehittymiselle, mutta emme saa myöskään joutua tilanteeseen, jossa 
esimerkiksi kunnilla ei ole varaa maksaa kalliista neuvontapalveluista ja 
sen takia hankinnat tehdään huonosti. Uskon, että parhaaseen tulokseen 
päästään julkisen ja yksityisen puolen yhteistyöllä ja tällä hetkellä markki-
noilla on huutava pula hankintaosaamisesta – vaikka sitä ei ehkä itse ym-
märretä.  

 

Hankintalaki ei ole este  
 

Loppuun on ehkä hyvä sanoa muutama sana neuvottelumenettelystä lai-
naten Ilona Lundströmin väitöskirjaa.29 Hankintamenettelyistä juuri neu-
vottelumenettely nimittäin jättää eniten vapauksia hankinnan 
läpiviemiselle ja tukee innovatiivisia hankintoja. Hankintalaki 
mahdollistaa neuvottelumenettelyn. 

Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää palveluhankinnoissa, jos 
hankittavan palvelun luonne tai asiaan liittyvät riskit eivät 
poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoittelua tai jos 
hankittavien palvelujen luonteen vuoksi sopimuserittelyjä ei voida laatia 
niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua 
menettelyä käyttäen. 

Kilpailullista neuvottelumenettelyä taas voidaan käyttää erityisen moni-
mutkaisissa hankinnoissa, joissa hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti 
ennakolta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja 
taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteidensa toteuttamiseksi.  

                                                        
29 Lundström 2011. 
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Neuvottelumenettelyissä neuvotteluja hankinnan sisällöstä ja ehdoista 
voidaan käydä vapaasti yhdessä tai useammassa vaiheessa. Tarjoajien 
määrää voidaan vähentää myös vaiheittain. Neuvotteluvaiheen päätyttyä 
pyydetään lopulliset tarjoukset ja niistä valitaan paras.30 

Toisaalta hankintamenettelyn vapaus tekee siitä myös haasteellisen 
sovellettavan, koska ohjeistusta on niukalti. Tämä on osasyy siihen, että 
kunnat ovat käyttäneet neuvottelumenettelyä suhteellisen säästeliäästi 
hankinnoissaan. 

Neuvottelumenettely on olemassa oleva, hankintalain mahdollistama 
toteutuskeino innovatiivisille julkisille hankinnoille. Sitä tulisi käyttää 
paljon enemmän. Tietoa neuvottelumenettelyiden käytöstä tulisi myös 
levittää (katso hankinnan prosessi neuvottelumenettelyllä: Hankinnat.fi.31 

Hankintalakia ollaan myös uudistamassa.32 Uuteen lakiehdotukseen on 
kirjoitettu uutena menetelmänä innovaatiokumppanuus. On hienoa, että 
laki uudistetaan ja tehdään innovaatiomyönteisemmäksi! Mutta kuten 
olemme useasti jo todenneet, hankintalaki ei nykymuodossaankaan mi-
tenkään estä innovatiivisia julkisia hankintoja. Pidän uutta innovaa-
tiokumppanuuspykälää myönteisenä asiana nimenomaan sen kannalta, 
että tällainen uudelleenbrändäys kannustaa toimijoita tekemään asioita 
fiksummin. Aikaisemmin käsittelemämme esikaupallinen t&k-hankinta ja 
innovaatiokumppanuus ovat tosin pitkiä prosesseja, jotka saattavat vaatia 
esimerkiksi pk-yritysten näkökulmasta liikaa sitoutumista. 

Hankintalain uudistuksessa kansallisia kilpailutusrajoja on ehdotettu nos-
tettavaksi. Nykyinen 30 000 euron raja-arvo ollaan nostamassa 60 000 
euroon. Rakennusurakoiden sekä sosiaali- ja terveyspuolen rajojakin ko-
rotetaan, jos esitys menee läpi. Euroopan mittakaavassa Suomeen pätee 
Euroopan komission määräämät vähimmäisarvot hankintojen kilpailutuk-
selle. Suomessa, kuten useassa verrokkimaassamme, on päätetty kuitenkin 
asettaa kansallinen raja komission kansainvälistä rajaa alemmaksi. Eri 
sidosryhmillä on eri mielipiteet siitä mikä kansallisen rajan tulisi olla: Suo-
sittelen lukemaan hankintalain uudistuksen lopusta löytyvät sidosryhmä- 
ja asiantuntijalausunnot kokonaiskuvan saamiseksi. 

Näissä raja-arvoissa tasapainotellaan reilun kilpailun takaamisella sekä 
kilpailutuksesta koituvan vaivan ja hallinnollisten kustannusten välillä. 
Toki myös korruption kitkeminen liittyy asiaan: Liian suuri hankintabud-
jetti liian pienen määrän ihmisiä käytössä ilman kilpailutusta mahdollistaa 
väärinkäytökset. 

Sinänsä euromääräisesti raja-arvojen muutokset eivät vaikuta merkittä-
västi: Hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien noin 19 miljar-
din euron hankinnoista raja-arvojen noston jälkeen lainsäädännön ulko-
puolelle siirtyisi hankintoja noin 90 miljoonan euron arvosta eli muutos 
vaikuttaisi euromääräisesti 0,5 % kaikista hankinnoista. Kappalemärälli-
sesti tämä toki on enemmän ja vastaa 2600 yksittäistä hankintaa, mikä on 

                                                        
30 Laki julkisista hankinnoista 2007. 
31 Hankinnat.fi 2015. 
32 Työ- ja elinkeinoministeriö 2015. 

http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/neuvottelumenettely/Sivut/default.aspx
https://www.tem.fi/files/42893/TEMjul_37_2015_web_13052015.pdf
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noin 17 % kansallisessa HILMA-palvelussa julkaistujen hankintailmoitus-
ten vuosittaisesta määrästä. 

Mielestäni ongelmallinen kohta hankintalaissa on, että jos esimerkiksi Te-
kesin rahoittama yritys käyttää alihankintaa yli 50-prosenttiseti julkisella 
tuella rahoitetussa projektissa, hankintalain mukaan tämä yritys on julki-
nen hankintayksikkö eli sen täytyy tehdä alihankinnasta kilpailutus julki-
sen toimijan tavoin. Julkisen t&k-rahoituksen tarkoituksena on monesti 
saada pk-yrityksiä toimimaan yhdessä alihankinnan kautta ja verkottaa 
pk-yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Siksi haluamme, että tällaista alihan-
kintaa tapahtuu. 

Ongelmaksi muodostuu se, että pk-yrityksellä ei ole hankintaosaamista 
eikä resursseja perehtyä pitkällisesti hankintalakiin. On epäreilua vaatia 
julkisen hankintaosaamisen hallitsemista heiltä. Kyse on kansallisesta 
lainsäädännöstä, jota ei vaadita näin tiukasti Euroopan komission taholta. 
Näin ollen suomalaiset pk-yritykset ovat eriarvoisessa asemassa verrattu-
na eurooppalaisiin kilpakumppaneihinsa. Hankintalain uudistuksessa tätä 
kauneusvirhettä ei kuitenkaan tällä hetkellä esitetä korjattavaksi. 

Mutta kuten sanottu, hankintalaki tai sen uudistus eivät ole pullonkauloja 
innovatiivisille julkisille hankinnoille. Neuvottelumenettely ja muut ku-
vaamamme puitteet antavat erinomaiset mahdollisuudet fiksujen hankin-
tojen tekemiseen julkisella sektorilla. Kysymys onkin enemmän kulttuu-
rimuutoksesta, osaamisen puuttumisesta sekä riskinottokyvystä. Näihin 
kaikkiin voimme vaikuttaa. Muutos on meistä itsestämme kiinni. 

 

Viisi teesiä tulevaisuudelle 
 

Tiivistettynä uskomme, että lisäämällä innovatiivisia julkisia hankkintoja 
pystyisimme sellaiseen tuottavuusloikkaan kansantaloudessamme, että 
kuroisimme umpeen puolet Suomen kestävyysvajeesta. Voitot syntyisivät 
julkisen sektorin toiminnan tehostamisesta ja referenssimarkkinoiden 
avulla kasvavasta viennistä. Suurimmat esteet innovatiivisten julkisten 
hankintojen hyödyntämisessä ovat puutteellinen hankintaosaaminen, se 
että tieto parhaista käytönnöistä jää jakamatta sekä toimijoiden alhainen 
riskinotto- ja sietokyky. Nämä pullonkaulat saisimme parhaiten korjattua 
seuraavilla toimenpiteillä: 

1. Innovatiivisten julkisten hankintojen käytännöt tulee saada käyttöön 
laajasti. Suomessa tarvitaan Ruotsin ja Hollannin mallin mukainen keski-
tetty toimija tukemaan innovatiivisten julkisten hankintojen tekemisessä. 
Toimijan tulee jakaa tietoa parhaista käytännöistä, selvittää ennalta vai-
kuttavasti ongelmakohtia ja parantaa toimintakulttuuria julkisella sekto-
rilla sekä tarjota koulutusta innovatiivisten hankintamenettelyjen käytös-
tä. 

2. Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kirjattu tavoite innovatiivisten han-
kintojen 5 % osuudesta kannattaa toteuttaa niin, että 
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 Keskitytään edelläkävijöihin, joille annetaan aiheeseen liittyvät 
suorat tulostavoitteet. 

 Edelläkävijöiden kokemuksia jaetaan muille ja tuetaan oppien siir-
tymistä henkilöstöliikkuvuudella. 

 Edelläkävijöiden lisäksi otetaan laajasti valtion virastoja ja ministe-
riöitä mukaan erittäin kevyeen koulutus- ja suunnittelutyöhön siitä, 
miksi fiksut hankinnat ovat tärkeitä ja miten innovatiivisia julkisia 
hankintoja voitaisiin hyödyntää heidän toimialoillaan paremmin. 
Tavoitteena on luoda ’early adopters’ -ryhmä, joka voisi hypätä 
seuraavaksi kelkkaan edelläkävijöiden esimerkin perusteella. 

 Luodaan henkilökohtaiset kannusteet innovatiivisten hankintojen 
tekemiseen. Palkitaan parhaimmat suoritukset esimerkiksi tunnus-
tuspalkinnoilla.  
 

3. Tuetaan Tekesin rahoituksella innovatiivisten ratkaisujen hankintoja. 
Rahoitus on suoraa tukea hankintoihin ja se jakaa uuden kehittämiseen 
liittyvää riskiä. Tuen saajia voivat olla niin julkiset hankintayksiköt kuin 
innovatiivisia palveluja tarjoavat yritykset. Tekesin Huippuostajat-
ohjelmaa tulee jatkaa ja laajentaa. Huippuostajat-ohjelmasta syntyvien 
parhaiden ratkaisujen levittämistä koko maahan tuetaan suuremmalla 
EFSI-rahoituksella (Juncker-Katainen-kasvurahasto).33 

4. Lainsäädännöllisiä esteitä uusien markkinoiden kehittymiselle tulee 
purkaa. Hankintalaki itsessään ei ole este, vaan kehitettävät osa-alueet 
liittyvät muusta kokeilukulttuuria rajoittavasta lainsäädännöstä. Vastuulli-
sena toimijana tässä ovat ministeriöt, joiden toiminnalle innovatiivisten 
julkisten hankintojen ja sitä myötäilevän lainsäädännön edistämiseksi tu-
lee asettaa tulostavoitteet, joita seurataan aktiivisesti. Nimetään vastuu-
mies motivoimaan kehitystä ja rikkomaan ministeriöiden välisiä rajoja 
valtioneuvoston kansliaan. Tavoitteena on vauhdittaa hankinnoilla kokei-
luympäristöjen syntymistä sekä tehdä Suomi tunnetuksi uusien ratkaisu-
jen testimaana ja fiksun kysynnän mallimaana.  

5. Neuvottelumenettelyiden ja uuden hankintalain ehdotuksessa määritel-
lyn innovaatiokumppanuuden käyttöönottoa tulee edistää ja tietoa niistä 
levittää. Esimerkiksi näin: Lue hankinnan prosessi neuvottelumenettelyllä 
osoitteesta Hankinnat.fi.34 Neuvottelumenettely mahdollistaa pilottihan-
kinnat myös pieniltä innovatiivisilta toimijoilta ja startupeilta. 

  

                                                        
33 Euroopan komissio 2015. 
34 Hankinnat.fi 2015. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://www.hankinnat.fi/fi/hankintaprosessi/hankintamenettelyt/neuvottelumenettely/Sivut/default.aspx
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