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Julkisten hankintojen merkitys on valtava

• Suomen julkinen sektori 
hankkii rakennusurakoita, 
tavaroita ja palveluja 
35 miljardilla eurolla
vuodessa.

• Julkisten hankintojen arvo 
vuonna 2014 oli 17 prosenttia 
Suomen 
bruttokansantuotteesta.



Hallitusohjelmatavoite vs. mahdollisuudet

• Hallitusohjelma: ”innovatiivisten hankintojen osuus 5 % 
kaikista julkisista hankinnoista”.

• Mahdollisuudet: lähes kaikissa julkisissa 
hankinnoissa pystytään parempaan hyödyntämällä 
palvelutuottajien osaamista ja innovaatiokykyä.

Kymmenen prosentin parannus julkisten 
hankintojen elinkaaritaloudellisuudessa poistaisi 
lähes puolet Suomen kestävyysvajeesta. Se on 
täysin realistinen tavoite.



Liian tyypillinen hankintatarina
• Tilaaja määrittelee tarjouspyynnössä yksityiskohtaisesti 

miten hankittava tuote tai palvelu tulee tuottaa
• Tarjoushinnan painoarvo valinnassa on merkittävä
• Tarjouspyynnöstä ei saa poiketa tai esittää vaihtoehtoista 

toteutustapaa tai tulee hylätyksi
Palveluntuottajien on pakko tarjota tarjouspyynnön 

mukaisesti, vaikka tietävät että se johtaa kompromisseihin 
ja parempikin ratkaisu/tapa tuottaa se olisi olemassa
Toteutuksen aikana riidellään sisällöstä ja toimintatavasta: 

yhteistyön sijaan ajaudutaan vastakkainasetteluun
Hankkeessa ei synny yhtään uutta innovaatiota, tulokset ja 

asiakastyytyväisyys jäävät korkeintaan        
keskinkertaisiksi



”Köyhällä ei ole varaa kuin 
hyvään”



0,2 %80-90 % 
kustannuksista 
sidotaan tässä 
vaiheessa

Esimerkki: Sairaalahankkeen 
elinkaarikustannukset

Panostus 
suunnitteluvaiheessa 
parantaa aina hankkeen 
elinkaaritaloudellisuutta



Sairaalainvestointien tarkastelunäkökulmia

• Investoinnin tarve ja laajuus koko valtakunnan 
perspektiivistä arvioituna

• Tilojen toimivuus, tilatehokkuus, energiatehokkuus, 
käyttökokemus, huollettavuus, muuntojoustavuus…

• Prosessien tehokkuus, henkilöstötarve, digitaalisuuden 
optimaalinen hyödyntäminen hoidossa ja valvonnassa

• Tuotettuun lisäarvoon perustuvat laitteistojen 
hankintaparametrit diagnostiikan, helppokäyttöisyyden, 
ergonomian, nopeuden ja kytkettävyyden (IoT) kautta. 

• Vaikuttavuuden mittaus (potilastyytyväisyys, turvallisuus, 
huoltotarve/käyttöaikaprosentti, taloudelliset tunnusluvut)

• Hoitopolkujen optimointi



• Hyvä laatu maksaa itsensä 
takaisin – moninkertaisesti.

• Innovaatioiden avulla tehdään 
asiat tehokkaammin tai 
kokonaan uudella tavalla.

• Ekologinen kestävyys on 
investointi tulevaisuuteen.

• Positiivinen yhteistyö edistää 
innovaatioita, 
vastakkainasettelu estää niiden 
syntymistä.

Uuden hankintalain tavoite: edistää laadukkaiden, 
innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä



Innovaatiohankintoja on monenlaisia 
Lähde: Jussi Pyykkönen, Hansel



Miten edistät innovaatioita?

• Valitse palvelun laadun ja elinkaaritaloudellisuuden perusteella
• Määrittele tavoitteet / toiminnalliset ominaisuudet / 

lopputuotevaatimukset => tarjoajat voivat esittää uudenlaisia 
ratkaisukeinoja

• Kerro markkinoille tarpeesi => tarjoajat luovat ratkaisun 
(kilpailullinen neuvottelumenettely – tarjouspalkkiot!)

• Sitoudu ostamaan tietty määrä tulevaa tuotetta/palvelua
• Tee pieniä nopeita kokeiluja – on OK epäonnistua
• Avaa tietovarantosi markkinoille => yritykset kehittävät uusia 

tuotteita ja palveluja (sinulle ja muille asiakkaille)
• Muodosta kumppanuuksia palvelutuottajien kanssa ( allianssi)
• Hyödynnä kaikkien osapuolten osaamista (vuorovaikutteinen/ 

osallistava hankinta)
• Käytä tulokseen/laatuun/asiakastyytyväisyyteen perustuvia 

palkkiomalleja

Presenter
Presentation Notes
Mitä tarkoitetaan innovatiivisella hankinnalla? Se ei ole sama asia kuin innovaatiokumppanuus, vaan koskettaa suurta osaa hankinnoista. Tavoitteena on siis lisätä hankintojen innovatiivisuutta. Tehdä asioita paremmin, tehokkaammin, uudella tavalla.  Osaaminen, kokemus, asiantuntemus, mahdollisuus, yhteistyö ja hyvä fiilis synnyttävät innovaatioita. Tämä pitää osata jatkossa huomioida julkisissa hankinnoissa entistä paremmin.



Miten eteenpäin? 

• Ajattelutavan muutos julkisissa hankintayksiköissä.
• Yhteistyöhenkeä hankintayksiköiden ja 
palvelutuottajien välillä. 

• Ison kuvan hallintaa – pitkän aikavälin vaikutukset 
hankintapäätösten pohjaksi.

• Elinkaarikustannusten parempaa hallintaa.
• Esimerkkejä hyvistä hankintamenettelyistä, 
tarjouspyyntömalleja ja -ohjeita, arviointityökaluja. 

• Markkinointia, hyviä tarinoita onnistuneista 
hankinnoista.

• Uutta osaamista ja merkittävästi koulutusta.



Innovaatiot, kumppanuudet ja tulokseen 
perustuva palkitseminen tuottavat eniten arvoa 
tilaajalle.



INNOVATIIVISET 
HANKINNAT
- Tarua vai todellisuutta?

Harri Jaskari
Kansanedustaja KOK

Talousvaliokunnan varapj.
Tampere 17.5.2016



JULKISET HANKINNAT
- Valtava mahdollisuus

• Pelissä 35 miljardia euroa vuosittain
• vertaa 6 miljardin kestävyysvajeeseen (10% tehostus/puolet

kestävyysvajeesta kurottu umpeen)
• Julkisen sektorin toiminnan tehostaminen – huima mahdollisuus, ei uhka ja häpeä
• Tieto parhaista käytännöistä avoimuuden ansiosta jakoon
• Referenssimarkkinat – kasvava mahdollisuus vientiin



JULKISET HANKINNAT
- Miksi innovatiivisuus takkuaa?

• Ei edelleenkään mietitä innovaatiopolitiikan keinona
• Olemme innovaatiopolitiikassa yliresursoitu alisuoriutuja

• Edelleen puutteellinen hankintaosaaminen – heikko markkinatuntemus
• Lakimieslähtöisyys – pelko epäonnistumisesta – nojautuminen juridiikkaan

• Toimijoiden alhainen kysy sietää riskejä
• SOTE-puolella hankintoja ohjaavat aluehallintoviranomaisten valvomat säännökset

- palvelua ei riittävästi kehitetä asiakaskokemusten ja tulosten kautta
• Yksityiskohdat korostuvat aitojen tarpeiden sijasta
• Hankintaa ei viedä loppuun asti – case Hanko ja Lupapiste.fi



JULKISET HANKINNAT
- Mitä ovat innovatiiviset hankinnat?

• Hankintalaki ei estä fiksujen hankintojen tekemistä  
• vaatii vain enemmän työtä, osaamista, kykyä keskustella

• Ilman fiksua julkista hankintaa meillä ei olisi internetiä, facebookia ja navigaattoria

• Kaiken perustana on innostus – miten ihmiset saadaan ajattelemaan uutta?
• Kyky kummastella – kyky siirtyä nopeasti ajatuksista tekoihin

• Uuden liiketoiminnan tajuaminen – kyky tehdä asioita eri tavalla
• Uuden liiketoimintakonseptit – jakamistalous
• Oma tase tuottamaan – vuokraat käyttämätöntä autoasi
• Uudet työt ja ammatit – kanssakulkija



JULKISET HANKINNAT
- Mitä ovat innovatiiviset hankinnat?

• Kokeilukulttuuri – epäonnistumisen sietäminen – riskinoton kannuste virkamiehille?
• Tarpeen viestintä markkinoille – ratkaisut asiakkailta

• Tarkkaan määriteltyjen ominaisuuksien sijaan ostetaan tuloksia ja vaikuttavuutta
• Elinkaarikustannusten laskeminen – case Iloq sarjoitus, Viron pesulapalvelut
• Sidosryhmät tulevat mukaan hankinnan suunnitteluun
• Esikaupalliset t&k hankinnat – kolme parasta tuotekehityshankkeeseen
• Hackathonit – mahdollisuus esitellä ratkaisuja lopulliselle käyttäjälle
• Kustannusten ja riskien jako



JULKISET HANKINNAT
- Mitä ovat innovatiiviset hankinnat?

• Digitalisaation hyödyistä on ulosmitattu vasta mikro-osa  - alustatalous
• Kauanko meni sähköisessä reseptissä?
• Sähköinen henkilötunnus?
• Sähköiset potilastiedot
• Uudet oppimisen tavat 

• Euroopan paras laitekanta kouluissa – vähiten käytetty
• Ainoastaanko reissuvihko Vilmalla?



JULKISET HANKINNAT
- Mitä ovat innovatiiviset hankinnat?

• Robotisaatiostrategia
• Birminghamin sairaala 
• Palvelurobotit 
• Watson tekoäly

• Kaikkialla maailmassa start upit törmäävät regulaation kattoihin – uusi lainsäädäntö



JULKISET HANKINNAT
- Hallituksen tavoitteet

• Hankintalakiesitys eduskunnalle kesäkuussa 2016
• Pohjautuu EU-direktiiviin 2014 – hankintojen yksinkertaistaminen, pk-yritysten

aseman parantaminen

• Vuonna 2019 viisi prosenttia julkisista hankinnoista on oltava innovatiivisia
• Innovaatiokumppanuus
• Enemmän viittauksia ympäristö- ja sosiaalisista näkökohdista sekä

elinkaarikustannuksista
• Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous – laatutekijät korostuvat
• Perustelu jos valinnassa käytetään vain halvinta hintaa



JULKISET HANKINNAT
- Hallituksen tavoitteet

• Yksinkertaistamista
• Vain tarjouskilpailun voittajalta tarkistetaan taustaselvitykset
• Kynnysarvon alle olevissa hankinnoissa täysi vapaus päättää millaista

hankintamenettelyä käyttää

• Suuria keskusteluja 
• Sidosyksiköiden ulosmyynti (%-raja, markkinaehtoinen kilpailu)
• Siirtymäajat tietyillä toimialoilla
• Kilpailutusten pilkkomiset
• Henkilökohtaiset budjetoinnit - palvelusetelit
• Kansalliset kynnysarvot



JULKISET HANKINNAT
- Hallituksen tavoitteet

• Referessitaloutta ja pilottialustoja
• Terveystietoalustat 
• Kansallinen tulorekisteri
• Liikennekaari

• Normien ja sääntöjen purkamistalkoot

• Valtio esimerkiksi uusissa innovatiivisissa hankinnoissa



KIITOS MIELENKIINNOSTA



Innovatiivisuus kaupungin käytäntönä; 
strateginen näkökulma 

17.5.2016 

Anna-Kaisa Ikonen, pormestari, Tampereen kaupunki

25.5.20161



Miksi tarvitsemme innovatiivisia hankintoja?

• Tarvitsemme lisää vaikuttavuutta ja tuottavuutta julkiseen palvelutuotantoon.

• Kaikkien hankintojen lähtökohtana on jokin tarve, ei tuote tai palvelu.

• emme tarvitse valaisimia vaan valoa
• emme tarvitse autoa vaan liikkumista
• emme tarvitse lääkkeitä vaan terveyttä
• emme tarvitse koulutunteja vaan oppimista 

25.5.20162



Tampere on iso hankkija 

• Tampereen kaupungin investoinnit, palvelujen ja materiaalien 
ostot olivat vuonna 2015 lähes 800 m€.

• Tampereen kaupungin talousarvio 2016: ”Kaupungin 
hankinnoilla edistetään innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan 
syntymistä. Kaupunki laatii innovatiivisten hankintojen tiekartan, 
jossa asetetaan tavoitteita ja keinoja innovatiivisten hankintojen 
toteuttamiselle.”

• Innovatiivisten hankintojen kehittäminen tukee hallitusohjelman 
linjausta siirtymisestä resurssiohjauksesta tulosohjaukseen.

• Lisäksi hallitusohjelmassa tavoitellaan, että 5 % kaikista 
julkisista hankinnoista toteutetaan innovatiivisina hankintoina.



Innovatiivisten hankintojen tiekartan teemat  
luonnos

Itse- ja omahoito

Digitali-
saatio

Terveys ja 
hyvinvointi

Oppimis-
ympäristöt

Rakennettu 
kaupunki-
ympäristö

Energia- ja 
materiaalitehokkuus

Kotona asumisen
tukeminen

Liikkuminen Sujuvat ja puhtaat 
ratkaisut

- esim. liikkuminen palveluna 
(MaaS)

- sähköbussit ja katuraitiotie

Älykäs 
kaupunki

- esim. Tesoman hyvinvointikeskus

- esim. Kotitori

- esim. Tesoman elinkaarikortteli
- Älykäs valaistus

Avoimet 
oppimisympäristöt

Digitaaliset 
oppimisympäristöt

- esim. virtuaalinen oppimisympäristö

- Pelillinen oppiminen



25.5.20165
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Tesoman hyvinvointikeskus

Tesoman hyvinvointikeskus -hankkeessa sote-palvelut integroidaan muihin 
hyvinvointipalveluihin ja asiakkaan palvelutarpeisiin etsitään ratkaisuja 
monituottajamallilla.  

• Pilotti käynnistyi markkinavuoropuheluilla 
sekä henkilöstön kuulemisella

• Toteutetaan ideakilpailu 
• Selvitetään toteutusta allianssi- tai muulla 

kumppanuusmallilla, joka perustuu 
vaikuttavuusperusteiseen 
sopimusohjaukseen

• Pilotoidaan vaikuttavuusinvestoimisen 
rahoitusmallia



Älykäs valaistus
Pilotissa innovoidaan kaupunkivalaistuksen uusia ulottuvuuksia yhdistämällä 
valaisimeen mm. tietoliikenteeseen, päästöjen mittaukseen, turvallisuuteen, 
mainontaan ja mahdollisesti sähköautojen lataukseen liittyviä mahdollisuuksia ja 
tekniikoita.

• Pilotissa toteutetaan yhdellä Tampereen kaupungin kadulla ja torialueella uusi  
valaistusjärjestelmä hyödyntäen älykkään valaistuksen tekniikoita.

• Pilotti toteutetaan Tekes-projektina,
jossa yrityskonsortio kehittää 
valaistukseen älykkäitä 
ominaisuuksia.

• Tampereen kaupunki asettaa 
tavoitteet alueen valaistukselle 
ja sen muille ominaisuuksille 

ja hankkii tuloksia, ei suoritteita.
• Konkreettinen hankintamalli

valmistellaan projektissa. 



Positiivista palautetta  

"Älykkään liikenteen esikaupallisessa hankinnassa 
tekemisen mielekkyys on ollut aivan uudella tasolla. 
Hankintaa ei tehty perinteisen jäykästi, millä oli monia positiivisia 
vaikutuksia. Yritykset aktivoituivat kehittämään,
ja tarjousten määrä osoitti kiinnostuksen runsauden. Kaupunki sai 
paljon hyviä ideoita muidenkin toimintojen ja palvelujen 
kehittämiseksi. 
Kaiken kaikkiaan tämä kokeilu oli onnistunut ja mielenkiintoinen."

25.5.20169



Mikä on innovatiivinen 
hankinta ja miten 
innovaatio hankitaan? 

Veli Sinda, Asiantuntija, OTM 
Teknologiateollisuus ry



 Hankintalakiuudistusta koskeva työ- ja elinkeinoministeriön mietintö 
05/2015 tarkoittaa innovaatiolla: 

Sellaisen uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen, palvelun tai menetelmän, 
uuden markkinointimenetelmän tai uuden organisatorisen menetelmän toteuttamista 
liiketoimintatavoissa, työpaikkaorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa.

 Tarkoituksena on esimerkiksi auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita 
tai tukea älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 –
strategiaa.

 Menetelmiin kuuluvat muun muassa tuotanto- ja rakennusprosessit.

Innovaatio julkisten hankintojen asiayhteydessä

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Innovatiivisella hankinnalla mietintö puolestaan tarkoittaa varsinaisten 
innovaatioiden hankkimisen ohella: 
– innovaatiomyönteisiä hankintoja, jossa hankintayksikkö määrittelee tarpeensa 

standardeihin viittaamisen sijasta toiminnallisina ominaisuuksina ja jossa tarjoajat 
voivat esittää myös uudenlaisia ratkaisukeinoja tarjouksissaan. 

– Innovatiivisella hankinnalla voidaan edelleen tarkoittaa innovaatioihin sysäävää 
hankintaa, jossa hankintayksikkö viestii tarpeensa markkinoille ja jossa tarjoajat 
joutuvat tuotekehittelyn kautta luomaan tarpeeseen vastaavan tarjouksen. 

 Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan tehostaa julkisia palveluja ja parantaa niiden 
laatua. Innovatiiviset hankinnat voivat auttaa hankintayksikköjä saavuttamaan 
laajempia taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä tuottamalla 
uusia ideoita, muuttamalla ne innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja edistämällä 
siten kestävää talouskasvua ja uutta liiketoimintaa. 

Innovaatio julkisten hankintojen asiayhteydessä

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Direktiivien keskeisenä tavoitteena lisätä joustoa menettelyissä
 Nykyään neuvottelumenettely edellyttävät että hankinnan kohde on etukäteen 

hankalasti määriteltävissä tai että muilla menettelyillä ei ole saatu aikaan 
vertailtavia tarjouksia
– Uuden direktiivin perusteella neuvotteluja voidaan käydä aina, kun 

hankintayksikön tarpeita ei voida tyydyttää markkinoilta suoraan löytyvillä 
ratkaisuilla
 Eli neuvottelumenettelyjen käyttö aina mahdollista paitsi ostettaessa ”tusinatavaraa”.  

 Tarjousperusteisen neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
käyttöedellytykset ovat täysin samat.

 Innovaatiokumppanuuden käytännön menettelynä on neuvottelumenettely
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Innovaatiokumppanuudesta yleisesti 

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Hankintalakiehdotuksen 38 § (hankintadirektiivin art. 31) 
 Innovaatiokumppanuuden määritelmä ja tavoite on (1.mom.)

I. innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja 
II. tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palveluiden tai rakennusurakoiden 

hankkiminen. 
– Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, johon 

kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua.

 Käyttöedellytykset (2.mom)
– Hankintayksikkö voi valita innovaatiokumppanuuden, jos hankintayksikön tarvetta ei 

voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo saatavilla olevia tavanomaisia tavaroita, 
palveluja tai rakennusurakoita.
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Innovaatiokumppanuus hankintalaissa (38 §)

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden 
ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. (3.mom.)
– Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä tarvittaessa 

enimmäismäärä ilmoitettava hankintailmoituksessa. 
– Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa 

esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä vertailuperusteita. 
– Ehdokkaiden valinnassa on arvioitava ehdokkaiden valmiuksia tutkimukseen ja 

kehittämiseen sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.

 Ehdokkaita on kutsuttava neuvotteluihin hankinnan kokoon ja laatuun nähden 
riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. (4.mom.) 
– Innovaatiokumppanuudessa ehdokkaita on kutsuttava vähintään kolme. 
– Jos soveltuvia ehdokkaita alle kolme, hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyytämällä 

soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat esittämään alustavan tarjouksen.

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.
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Innovaatiokumppanuus hankintalaissa (38 §)
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Innovaatiokumppanuuden kulku (mm. 65 § ja 39 §)

Markkinakartoitus Hankintailmoitus Hakemus

TarjousKumppanivalinta Vertailu

Tulosten hankinta

HY halutessaan 
keskeyttää

Aloitus (välitavoitteet) HY karsii kumppaneita

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 hankintailmoituksessa on määriteltävä innovatiivisen tavaran, palvelun tai 
rakennusurakan tarve. (1.mom)
– Tarvetta ei voida täyttää hankkimalla markkinoilla jo olevia tavaroita, palveluja tai 

rakennusurakoita. 
– Myös yksilöitävä hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten 

on täytettävä. 
– Vaatimukset on esitettävä riittävän täsmällisesti, jotta toimittajat voivat arvioida 

hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumishakemuksen.
 Hankintayksikkö voi päättää perustaa innovaatiokumppanuuden joko yhden tai 

useamman sellaisen tarjoajan kanssa, jotka toteuttavat erillisiä tutkimus- ja 
kehittämistoimintoja. (2.mom)
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Innovaatiokumppanuuden kulku (39 §)

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Hankintayksikkö aloittaa valittujen tarjoajien kanssa neuvottelut innovatiivisen 
tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittämiseksi sekä kehitystyön tulosten  
hankkimiseksi (neuvottelumenettely 35§). (2.mom)
– Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena paras hinta-laatusuhde (93§). 
– Innovaatiokumppanuus on jaettava peräkkäisiin vaiheisiin, jotka vastaavat tutkimus- ja 

innovaatioprosessin eri vaiheita. 
– Hankintayksikön on asetettava kumppanille tai kumppaneille välitavoitteita ja määrättävä 

korvauksen suorittamisesta.

 Hankintayksikkö voi kumppanuuden tavoitteiden perusteella kunkin vaiheen 
jälkeen päättää innovaatiokumppanuuden. (3.mom)
– Mikäli innovaatiokumppanuus on perustettu useiden toimittajien kanssa, hankintayksikkö 

voi vähentää kumppanien lukumäärää päättämällä yksittäisiä kumppanuutta koskevia 
hankintasopimuksia. Edellytyksenä on, että vaiheittaisuudesta ja sen käyttämisen ehdoista 
on ilmoitettu hankinta-asiakirjoissa.
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Innovaatiokumppanuuden kulku (39 §)

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön 
tulosten hankinnassa (4.mom.), jos
I. Hankinta tehdään menettelyyn otetuilta kumppaneilta, ja jos 
II. kehitystyön tulokset sekä niitä koskeva hankinta vastaavat hankintayksiköiden ja 

menettelyyn osallistujien sopimaa suoritustasoa ja sovittuja enimmäiskustannuksia.

 Hankintayksikön on määriteltävä hankintailmoituksessa, 
tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa teollis- ja tekijänoikeuksien 
siirtymisestä. (5.mom.)
– Hankintalaki vaikenee immateriaalioikeuksista. IPR:n kirjaaminen tarjoajan intressit 

huomioivalla tavalla hankintaprosessin alussa  sen parhaat tarjoavat osallistuvat. 
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Innovaatiokumppanuuden kulku (39 §)

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Mikäli hankintayksikkö on valinnut menettelyyn useita kumppaneita, 
hankintayksikkö ei saa ilmaista toisille kumppaneille ratkaisuja, joita 
yksi kumppaneista on ehdottanut, eikä muita menettelyn aikana 
saatuja luottamuksellisia tietoja ilman kyseisen kumppanin yksilöityä 
suostumusta. (5.mom.)

 Innovaatiokumppanuuden rakenteen sekä eri vaiheiden keston ja 
arvon tulee vastata ehdotetun ratkaisun innovatiivisuutta sekä 
tutkimus- ja innovaatiotoimien kokonaisuutta sellaisten innovatiivisten 
ratkaisujen kehittämiseksi, joita ei ole vielä saatavilla markkinoilla. 
Tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden ennakoitu arvo ei saa 
olla kohtuuttoman suuri suhteessa niiden kehittämiseksi tehtyyn 
investointiin. (6.mom) 
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Innovaatiokumppanuuden kulku (39 §)

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Kumppanuusmenettelyn ja sopimuskauden raja on epämääräinen. 
– Avoin kysymys ja tullee saamaan tulkinta-apua soveltamiskäytännön 

kehittyessä. 
 Kumppanuuden pituus ja rakenne ei saa olla kohtuuttoman pitkä 

suhteessa innovaation uutuusarvoon – ei saa rajata markkinoita.
 Immateriaalioikeuksien kaupallinen hyödyntäminen avainkysymys. 

– Kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuus on tärkeä toimittajalle; 
kynnys tarjota on matala jos mahdollisuus kaupalliseen 
hyödyntämiseen pysyy myös hankinnan jälkeen
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Innovaatiokumppanuus (huomioita) 

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



 Myös innovaatiokumppanuus saattaa kärsiä jäykkyydestä
– Aika näyttää.

 Menettelyjen huomattava keventyminen
– HY:n on noudatettava kilpailuttamisessa menettelyä, joka on tarkoituksenmukainen 

hankinnan koon ja kohteen toteuttamiseksi

 Innovaation mahdollisuuksia myös:  
– Kansalliset hankinnat, 11 luku
– Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat, 12 luku
– Käyttöoikeussopimukset, 13 luku

 Hankintamenettelyissä mahdollista olla innovatiivinen menettelyissä mutta myös 
mahdollista hankkia menettelyillä innovaatioita.
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Innovaatiokumppanuus (huomioita) 

16.5.2015, Veli Sinda, 
Teknologiateollisuus ry.



Lisätietoja 

Veli Sinda
Asiantuntija, OTM, yritysjuridiikka
Tel.: +358451116541
Email: veli.sinda@techind.fi
Twitter: @thisgoes211
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KIITOS! KYSYMYKSIÄ?
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NAANTALIN 
CHP LAITOS 
ALLIANSSI

Innovatiivisella
yhteistyöllä
parempiin tuloksiin

Jyrki Keinänen, A-Insinöörit

Anne Piiparinen, YIT 

17.5.2016
yit.fi
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Allianssiosaaminen leviää Suomessa

• Mallin tutkimus aloitettu 
Suomessa 2007

• Ensimmäiset hankkeet 2010
• Nyt toteutettu, toteutuksessa 

tai suunnitteilla noin 40 
hanketta

Presenter
Presentation Notes
Casen esittely:ANNE kertoo rakentamisen allianssien taustan ja toteuttajan esimerkitHANNU jatkaa Liikenneviraston kokemuksesta ja esimerkeistäKYSYMYSTuliko vastaan maailmalta mitään isoa läpimurtoa ja esimerkkiä joka olisi yleisesti tunnettu josta suomalaisetkin voisivat ottaa oppia vai onko tämä vain mahdollista pienissä ja straup yrityksissä toteuttaa?Anne: Otan tämän! Tulee luontevasti tuon taustan esittelyn yhteydessä.KYSYMYSMinkä toimialan näkisitte hyötyvän erityisesti allianssitoiminnasta rakennusteollisuuden lisäksi ja miksi?HANNU – poikkihallinnollista toimintaa ja uudenlainen yhteistyön muoto sopii moneen. Voisi ajatella esim. osaamisallianssien tekemistä, jne Tänne lisää ajatuksia.JARI: Allianssitoiminta sopisi hyvin suuriin kansallisiin tietojärjestelmähankkeisiin. Esimerkkinä on pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-hanke, joka on 500 miljoonan kokonaisuus, jonka ohjelmisto ollaan tilaamassa amerikkalaiselta ohjelmistotalolta. Suomalainen ohjelmistoyritysten konsortio on tekemässä omaa ehdotustaan, miten hanke pelastelemalla ja konsortion toimesta avoimen lähdekoodin avulla rakentamana hanke voitaisiin toteuttaa paremmin ja halvemmalla. Lisäksi yhteiskunnan varoin toteutettavan hankkeen rahat jäisivät Suomeen.KYSYMYS”Suomessa on toteutettu, toteutuksessa tai suunnitteilla 29 allianssihanketta.” Onko teillä tietoa ovatko kaikki nämä olleet menestyksiä? Mitkä tekijät ovat yleisimmin allianssihankkeen epäonnistumisen takana?Anne: Mulla on tähän vastaus valmiina
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Allianssin ominaisuuksia: lisätään avoimuutta, parannetaan 
tuottavuutta, vähennetään sopimusriitoja

• Allianssin muodostavat Tilaaja ja hankkeen menestyksen kannalta 
keskeiset palveluntuottajat

• Kaikki osapuolet ovat mukana yhteisessä sopimuksessa
• Tavoitteet ovat kaikille yhteiset – osapuolet käyttävät parasta 

osaamistaan ”hankkeen parhaaksi”
• Yhteistyötä tukevat toimintatavat käytössä: Big Room, Target Value 

Design, Last Planner System, Innovaatioprosessi, Open Book
• Yhteinen riskien ja hyötyjen jako eli ”kaikki voittavat tai kaikki 

häviävät” 
• Keskeiset ohjauksen elementit yhdessä sovittu tavoitekustannus ja 

tilaajan tavoitteista määritetyt avaintulosalueet = 
kannustinjärjestelmä

• Kaupallinen malli kannustaa palveluntuottajia tavoitteiden 
täyttämiseen ja samalla tilaaja saa maksimaalisen hyödyn eli arvoa 
rahalle

Presenter
Presentation Notes
Casen esittely:ANNE kertoo rakentamisen allianssien taustan ja toteuttajan esimerkitHANNU jatkaa Liikenneviraston kokemuksesta ja esimerkeistäKYSYMYSTuliko vastaan maailmalta mitään isoa läpimurtoa ja esimerkkiä joka olisi yleisesti tunnettu josta suomalaisetkin voisivat ottaa oppia vai onko tämä vain mahdollista pienissä ja straup yrityksissä toteuttaa?Anne: Otan tämän! Tulee luontevasti tuon taustan esittelyn yhteydessä.KYSYMYSMinkä toimialan näkisitte hyötyvän erityisesti allianssitoiminnasta rakennusteollisuuden lisäksi ja miksi?HANNU – poikkihallinnollista toimintaa ja uudenlainen yhteistyön muoto sopii moneen. Voisi ajatella esim. osaamisallianssien tekemistä, jne Tänne lisää ajatuksia.JARI: Allianssitoiminta sopisi hyvin suuriin kansallisiin tietojärjestelmähankkeisiin. Esimerkkinä on pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-hanke, joka on 500 miljoonan kokonaisuus, jonka ohjelmisto ollaan tilaamassa amerikkalaiselta ohjelmistotalolta. Suomalainen ohjelmistoyritysten konsortio on tekemässä omaa ehdotustaan, miten hanke pelastelemalla ja konsortion toimesta avoimen lähdekoodin avulla rakentamana hanke voitaisiin toteuttaa paremmin ja halvemmalla. Lisäksi yhteiskunnan varoin toteutettavan hankkeen rahat jäisivät Suomeen.KYSYMYS”Suomessa on toteutettu, toteutuksessa tai suunnitteilla 29 allianssihanketta.” Onko teillä tietoa ovatko kaikki nämä olleet menestyksiä? Mitkä tekijät ovat yleisimmin allianssihankkeen epäonnistumisen takana?Anne: Mulla on tähän vastaus valmiina
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Naantalin monipolttoainevoimalaitos –
innovatiivista yhteistyötä ja paras lopputulos
• Turun Seudun Energiantuotanto, 

A-insinöörit Suunnittelu, 
Insinööritoimisto Ax-LVI ja YIT 
toteuttavat Turun seudun CHP-
voimalaitoksen rakentamisen 
allianssimallilla.

• Hankkeen arvo n. 50 MEUR. Koko 
hankkeen arvo n. 260 MEUR.

• Tarjouskilpailu käytiin 5 – 8/2014, 
kehitysvaihe käynnistyi 9/2014 ja 
toteutusvaihe 4/2015, hanke 
valmistuu 12/2017.

• Tavoitteena 60 % biopolttoaineosuus.
• Monipolttoainevoimalaitoksen

polttoaineteho on n. 430 MW. 
• Tästä tuotetaan 92% hyötysuhteella 

396 MW energiaa, josta saadaan 146 
MW sähköä ja 250 MW lämpöä. 

• Lämpö käytetään pääosin Turun alueen 
kaukolämmöksi.

Presenter
Presentation Notes
Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava teollisuuskohde.Yksi keskisistä tavoitteista on lisätä uusituvan energian käyttöä.Uuden voimalaitoksen avainsanoja ovat ympäristöystävällisyys, luotettavuus, joustavuus, korkea hyötysuhde ja kokonaistaloudellisuus.Voimalaitos varmistaa Turun seudun kaukolämmön saannin vuosikymmeniksi eteenpäin.
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Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava 
teollisuushanke

34

EPCM: Pöyry

Kattilatoimittaja: 
Valmet

Turbiinitoimittaja: 
Siemens

Kuljettimet: 
Raumaster

Tilaaja: TSE

ARK ja RAK 
suunnittelu:
A-Insinöörit

LVIAS 
suunnittelu:

AX-LVI

RAK-
urakoitsija ja 
päätoteuttaja:

YIT 
Rakennus

Ali-
urakoitsijat

Materiaalin 
toimittajat

Muut 
alihankkijat

Sopimukset:
• Allianssiosapuolten nimiin
• Perinteisillä malleilla
• Voivat sisältää kannustimia

Tilaajan perinteiset sopimukset + 
kannustinjärjestelmä

Rakentamisen 
allianssi-
sopimus
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Avaintulosalueet – tavoitteena 
”Täydellinen onnistuminen tai läpimurto”

35

Avaintulosalue Mittarit Paino-
arvo

Yhteistoiminta
Max ± 100p

1. Yhteistyökyky ja johtaminen
2. Toteutuneiden tehtävien %
3. Innovaatiot

15 %

Aikataulu
Max ± 100p

1. Hankkeen valmistuminen
2. Välitavoitteiden valmistuminen

25 %

Turvallisuus ja ympäristö
Max ± 100p

1. MVR/TR mittaus
2. Turvallisuus- terveys-laatu-ympäristöhavainnot
3. Tapaturmataajuus

25 %

Laatu
Max ± 100p

1. Luovutuksen virheettömyys
2. Suunnitteluvirheiden määrä
3. Poikkeamaraporttien käsittely

20 %

Julkisuuskuva
Max ± 100p

1. Häiriövalitusten määrä
2. Myönteinen tiedottaminen julkisuuteen
3. Turun talousalueen palveluiden ja työvoiman käyttäminen
4. Harmaan talouden torjunta

15 %

Bonuspoolissa alkupanoksena 1 m€, 
pooli kasvaa tai pienenee 

tavoitekustannuksen alituksen / ylityksen 
mukana. 

Menestyminen sovittujen tavoitteiden 
osalta määrittää palveluntuottajien saman 

bonuksen.
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Esimerkkejä kustannuksia säästävistä ideoista

1. Louhimon perustaminen TSE:n tontille edesauttamaan täydellisen 
massatasapainon saavuttamista ja kiviaineksen saantia läheltä työmaalle. Lisäksi 
tilaaja saa louhittavasta alueesta työn jälkeen esimerkiksi ajoneuvoyhdistelmien 
odotusalueen.

2. Kuumien vesien altaan koon pienentäminen. 
3. A-ladon lattiaratkaisun muutos. 
4. A-ladon tukimuurin lyhentäminen. 
5. Kaapelihyllytukien asentaminen runkoasennusten yhteydessä, mikä poistaa 

jälkiasennustarpeen. 
6. Turbiini- ja kattilalaitoksessa peruspulttien asennus anturavalujen yhteydessä, mikä 

poistaa pilarinostojen tarpeen. 
7. Louhimon ja tuhkamäen välisen metsäalueen käyttäminen kaivu- ja pintamaiden 

varastoalueena. 
8. Olemassa olevan lentotuhkan hyötykäyttäminen rakennekerroksissa, putkien alku-

ja vierustäytöissä ja asfaltin alla. Samalla käytetään pois TSE:n tuhkavarantoa. 
9. Pilariraudoitteiden asentaminen suoraan anturaan kokonaisina elementteinä. 

Samalla vältetään jatkospituuden asentaminen anturan ja pilarin työsaumaan.
10. Kuumien vesien purkuputkien materiaalin vaihtaminen rosterista betoniksi. 

36
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Esimerkki idea 1: Louhimo tontille

37

Kustannusvaikutus n. 100 000 €
• Kehitysvaiheessa tutkittiin, 

voisiko tilaajan omistaman 
viereisen alueen muuttaa 
louhimoksi tarvittavalle 
kiviainekselle ja käyttää aluetta 
lisäksi työnaikaisena 
varastoalueena

• Tilaaja hyötyy tilavarauksesta 
myös jälkeen päin käyttäessään 
aluetta Kuorma-autojen 
odotusalueena.

• Vireillä olleeseen rakennusluvan 
lupapäivitykseen idea saatiin 
viime hetkellä mukaan ”Kuorma-
autojen odotusalueena”. 
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Esimerkki idea 2: Kuumien vesien altaan pienentäminen

38

Kustannusvaikutus n. 90 000 €
• Voimalaitoksen ulostulovesien ns. kuumienvesien betonialtaan 

kokoa pienennettiin alkuperäisestä koosta 410 m3 kokoon 
180m3-150m3

• Allas oli alkujaan ylimitoitettu ”edellisistä 
kohteista tuttuun tapaan” kestämään 
epätodellisia samanaikaisia 
ulostulosveden juoksuttamistilanteita

• Kukaan ei ollut haastanut tai 
kyseenalaistanut mitoitusta aiemmin

Ideointi jatkui vielä pumppaamon pienentämisen osalta:
”Ei voida pienentää koska pumput pysyvät samoina”  

”Itseasiassa voidaankin , jos laitetaan pumput limittäin”
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Esimerkki idea 3: A-ladon rakenteet

39

• A-ladon lattiaratkaisun huomattava muutos, jossa 
poistettiin yhtenäisen betonilaatan tarvetta

• A-ladon tukimuurin lyheneminen, paalutuksen ja 
betonimäärän väheneminen 

Kustannusvaikutus n. 120 000 €
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Esimerkki idea 4: Huoltoluukut valetaan suoraan aukkoon 

• Biovastaanoton pihakannen 
nostettavat huoltoluukut 
valettiin suoraan holvissa 
oleviin aukkoihin

• Aukon reuna viistettiin 
kahdelta sivulta 45 asteen 
kulmaan, jolloin se tukeutui 
kiilamaisesti aukkoon

• Päästiin eroon hankalista 
konsolirakenteista laatan 
reunalla

40
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ICT-hankinnat
korkean
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Click to add titleNeljäs teollinen vallankumous vaikuttaa meihin kaikkiin

Lähde: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/

Presenter
Presentation Notes
The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize production. The Second used electric power to create mass production. The Third used electronics and information technology to automate production. Now a Fourth Industrial Revolution is building on the Third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres.
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Avanaden teknologiavisio: 
Neljä tapaa menestyä digitaalisessa maailmassa

Mind the ethical fault line: 
Building trust in a digital world

Data is dead: Long live data currency

Embrace the digital mesh: Leveraging 
the power of borderless platforms 

Be the maestro: Orchestrating 
an augmented workforce 
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Onko yhdenmukaisuus 
sitä, että putoaa läpi 
pykälien samalla tapaa 
vai sitä, että ongelmat 
tunnistetaan 
(predikatiiviset 
algoritmit ja 
puuttuminen) 
joustavasti ja osataan 
puuttua tehokkaasti?

Yhdenvertaisuus – pitäiskö tämäkin pohtia uusiksi?
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“How to make the car 
faster?”

Graeme Hackland, 
IT Director 
Williams Martini Racing

Mikä IT:n perimmäinen tarkoitus on julkiselle sektorille?
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Click to add titleOppia yritysmaailmasta – ”enabling platforms”

“KONE is creating a new API for 

the People Flow Intelligence 

applications of future. We want to 

establish a development 

community capable of introducing 

new exciting applications that 

enable smoother, smarter people 

flow, and offer third party 

developers access to People Flow 

Intelligence information to 

enhance their applications.”

Picture: Copyright © KONE Corporation
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1. Tarjouskilpailu 
hackathonista 
Kriteereinä: 
• osaaminen,
• hackathon/ 

innovatiiviset 
hankinnat, 

• toimituskyky

Yksi tapa hankkia innovatiivisesti

2. Hackathon - 3 
toimittajaa

Kriteereinä: 

- Ratkaisun innovatiivisuus ja 
toteutettavuus

- Kyky kommunikoida ja 
ymmärtää asiakasta

3. MVP
(minimum viable product)

Kriteereinä:

- Idean toimivuus 
käytännössä

- Toteutus-
kelpoisuus 
laajemmin 

- Kompentenssin ja 
laadun 
osoittaminen

4. Ketterä toimitus 
ml. tulosten 
lisensiointi

Hanke kilpailutettuna 
tai suorahankintana
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Digietiikka

Kuinka onnistua innovatiivisissa hankinnoissa?

Kokeilukulttuuri

Kariko
t

Johdonmukaisuus
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Janne Järvenoja
Director, Legal Counsel
Avanade
Twitter @jannejarvenoja 
LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/jannejarvenoja

Blogit: ”New Taylorism Redefined”, ”System Clipping”
EK:n/Teknologiateollisuuden asiantuntija- ja taustaryhmät:
- JIT-työryhmä
- Hankintalakityöryhmä
- Immaryhmä (vpj.)

Kirjoituksia ja kirjallisuutta:
- Kohtuuden rationalisuudesta, teoksessa Kanniainen, Vesa & Matti Sintonen 

(toim.): Etiikka & talous. Helsinki: WSOY, 2003.
- Agile Procurement, International In-house Counsel Journal Vol. 7, No. 25, 

Autumn 2013, 1
- JIT 2015 –ehdot, käytännön käsikirja,  TalentumPro, 2016

https://fi.linkedin.com/in/jannejarvenoja


► Innovatiivisuus sairaalakalusteiden 
hankinnoissa – hankinko tavaraa 
vaiko ratkaisun?

Jouni Maksimainen
myyntijohtaja



LOJER GROUP –
asiantuntijasi sairaalakalusteissa
► Suomalainen teknologia- ja palveluosaaminen sekä 

valmistus toiminnan avaintekijöinä

40%
25 MEUR

60%
140

► MARKKINA-
OSUUS

► LIIKEVAIHTO ► VIENNIN
OSUUS

► HENKILÖSTÖ

80% 20%

Keski-ikä 38v





Lojer tuotteet palvelevat
sadassa maassa

60%

VIENNIN
OSUUS

Skandinavia

63%

Muu
Eurooppa

11%

Amerikat

1%

ME

4%

Venäjä
IVY

10%

Aasia

11%



Case: Hankinko sairaalasängyn vai 
toimivan vuodepaikan?

Lähtötilanne:

- Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sotesi) 
hoitokalusteet olivat osin vanhentuneita. Huoltojen tilaaminen eri 
paikoista oli kallista ja hidasta.

- Yksiköllä ei organisaatiomuutosten jäljiltä ollut omia resursseja 
kaluston ja kiinteistöjen huoltoon

- Kunnossapito oli korjaamista eikä ennakoivaa huoltoa. 
Kustannukset olivat vaikeasti budjetoitavissa

- Toiminta oli jakaantunut useaan toimipisteeseen, joiden 
kuormitus vaihteli merkittävästi. Toisaalla kalustoa oli liikaa ja 
toisaalla liian vähän.



Ratkaisu:

- Palvelutuottajan ei tarvitse omistaa sairaalasänkyjä, mutta sillä on 
oltava jatkuvasti käytössään potilas- ja asukasmääriä  vastaava 
määrä laitteita.

- Lojer otti vastuulleen vanhan kaluston, ja vastaa sen hallinnasta, 
käytettävyydestä ja turvallisuudesta kiinteään kuukausivuokraan. 

- Vastuiden siirto edellytti, että Lojer osti vanhan kaluston itselleen.

- Kustannukset joustavat potilaspaikkojen mukaan, eikä yllättäviä 
kustannuseriä voi tulla.

- Nykyisin Sotesi itse vuokraa sänkyjä eteenpäin kotihoidon 
asiakkaille.

- Sosiaali- ja terveyspalvelut pystyy nyt keskittymään omaan 
ydintehtäväänsä. ”Emme haluaisi enää palata vanhaan”



Case: Helsingin kotisaattohoidon logistiset palvelut

- Noin puolet saattohoidon potilaista haluaa viettää viimeiset 
päivänsä kotona. Tämä edellyttää kotisairaanhoitoa ja hoitoon 
soveltuvaa kalustoa.

- Sängyn tekniset ratkaisut mahdollistavat laadukkaan 
saattohoidon mm. kipua lievittävät asentohoidot, helpomman 
hengittämisen ja avustajan ergonomian hoitotilanteissa. 

- Lojer toimittaa 24h varoitusajalla hoitovuoteen sekä 
erikoispatjan Helsingin kotisairaaloiden potilaiden koteihin.

- Lojerin patentoima, sähköisesti kokoontaittuva Modux -
hoitosänky soveltuu tähän erinomaisesti - se mahtuu pieneen 
hissiin ja kapeista oviaukoista.



Case: Saattohoidon logistiset palvelut
- Palvelu veloitetaan kiinteällä päivävuokralla, joka sisältää 

laitevuokran lisäksi kaiken palvelun (kuljetukset, varastoinnin, 
puhdistukset ja huollot)

- Lojerin Helsingin kaupungille toteuttaman hoitosänkyjen 
vuokraus- ja kuljetuspalvelun avulla hoitohenkilökunta voi 
keskittyä tärkeimpään: potilaan hyvään hoitoon



Kokemuksia
 Terveydenhuollossa ja hoivassa on valtavasti mahdollisuuksia 

innovaativisille tuotteille, palveluille ja näiden yhdistelmälle.

 Tällaisilla tuotteilla ja palveluilla päästään usein merkittäviin 
säästöihin elinkaarikustannuksissa. Kotimaiset tuotteet ovat 
elinkaarikustannuksissa erittäin kilpailukykyisiä.

 Onnistuminen edellyttää muutoshalua ja toimittajan kanssa 
yhteistä ideointia ja sitoutumista prosessiin. Käyttäjien ja 
hankintayksiköiden on tehtävä yhteistyötä.

 Nykyisin sairaalakalusteiden kilpailutuksessa 2/3 päätöksistä 
perustuu vain ja ainoastaan hankintahetken halvimpaan 
hintaan.

 Kotimaisten tuotteiden vienti edellyttää menestystä ja 
kokemusta kotimaan markkinoilta



Innovatiivinen rakennusten 
jäähdytys kaupungeissa, 
case Tampereen 
kaukojäähdytys

Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa innovatiivisilla hankinnoilla –seminaari

17.05.2016, Tampere

Timo Pesonen



 Energiatehokas -> pienemmät päästöt.

 Pieni tilantarve -> pienet tilakustannukset.

 Äänetön ja tärinätön.

 Julkisivua rumentavia lauhdutusyksiköitä ei tarvita.

 Huolto- ja kunnossapidon tarve vähäinen.

 Toimintavarma.

25.1.2016Timo Pesonen

Kaukojäähdytyksen hyötyjä asiakkaalle



 Jäähdytyksen 
toimitukset 
ensimmäisille 
asiakkaille 
aloitettiin syksyllä 
2012.

 Jäähdytyssopi-
muksia on tehty 
yli 20 kpl 
yhteensä n.
20 MW.

25.1.2016Timo Pesonen

Asiakkaat



 Kesäaikana ja syksyllä 
tarvittava lämpötilan priimaus
(toimituslämpötilaan 8 astetta) 
tehdään jäähdytyskoneilla.

 Järvestä saatavan vapaajääh-
dytyksen osuus on n. 80 % 
energiasta.

 => Energiatehokkuusluku < 0,2

 Jo ensimmäiset vuonna 2003 
tehdyt selvitykset päätyivät 
järven syvänteestä saatavan 
kylmän veden hyödyntämiseen 
vapaajäähdytyksenä.  

Tähän Tampereella on 
luonnostaan erinomaiset 
olosuhteet.

25.1.2016Timo Pesonen

Vapaajäähdytys järvestä



25.1.2016Timo Pesonen

Näsijärvi Kaupinojan edustalla



25.1.2016Timo Pesonen

Kaukojäähdytysverkko ja tuotantolaitokset



25.1.2016Timo Pesonen

Kaukojäähdytysjohtotyömaa DN 600 Kaupinojalla



25.1.2016Timo Pesonen

Siirrettävät jäähdytyskontit keskustassa



 Kaupinojan järvijäähdytyspumppaamo 
osana Tampereen Veden pintavesilaitoksen  
pumppaamorakennusta otettiin käyttöön 
maaliskuussa 2016, josta lähtien 
kaukojäähdytysenergia on saatu 
vapaajäähdytyksenä järvestä. Rakennus on 
viisikerroksinen, joista kaksi alinta on 
Näsijärven pinnan alapuolella. 

 Imu- ja purkuputki ovat yhteisiä Tampereen 
Veden kanssa ja ne on pääosin rakennettiin 
2013.

 Jäähdytystuotantolaitos  rakennetaan 
pumppaamorakennuksen välittömään 
läheisyyteen pääosin maan alle mutta järven 
pinnan yläpuolelle. 

 Jäähdytyslaitos valmistuu keväällä 2017 
jolloin laitoskokonaisuus on valmis.

 Laitoksen teho on n. 40 MW

25.1.2016Timo Pesonen

Kaukojäähdytyspumppaamo ja -tuotantolaitos



25.1.2016Timo Pesonen

Järvivesiputkien asennusta elokuussa 2013



20.11.2015Timo Pesonen

Pumppaamorakennus toukokuussa 2016



20.11.2015Timo Pesonen

Kaukojäähdytyspumppaamon pumppuja



20.11.2015Timo Pesonen

Kaukojäähdytyslaitoksen rakennustyömaa toukokuussa 2016



25.1.2016Timo Pesonen

Kaupinojan pumppaamo ja jäähdytyslaitos 2017



17.5.2016Tekijä

Paluusta
+12-16°C

+10-30°C

+40-65°C

Tekninen tilaMenoon
+6°C

Uintikeskus 
ja

maauimala

Jäähdytys-
asiakkaat

Järvijäähdytys

Lämpöä jäähdytysverkosta Uintikeskukseen



Erityistä lämpöä 

Juha Aaltola R&D director  

 

 

Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa  

innovatiivisilla hankinnoilla –seminaari 17.5.16  

Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere 



• Vuonna 1961 perustettu perheyritys 

• Hallituksen puheenjohtaja: Päivi Leiwo 

• Toimitusjohtaja: Eero Pekkola 

• Liikevaihto: 70 miljoonaa EUR 

• Henkilöstöä 360 

• Valmistamme ja markkinoimme  
– polttimia ja polttojärjestelmiä nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille 

tehoalueille 10 kW – 80 MW 

– maalämpöpumppuja kotitalouksien ja kiinteistöjen lämmitykseen 

– teollisuuslämpöpumppuja ja –kylmälaitoksia 

– aurinkolämpöjärjestelmiä 

• Käyttökohteita 
– voimalaitokset , teollisuus, laivat, jätteenpoltto, lämpökeskukset, kiinteistöjen sekä 

suurempien alueiden lämmitys ja viilennys sekä omakotitalojen lämmitys 

OILON LYHYESTI 



LAHTI, SUOMI 

WUXI, KIINA KOKKOLA, SUOMI 

THOMASVILLE, USA 



LÄMPÖPUMPPUPERHE 55 - 2000 kW 



 

 

Maailma on täynnä kohteita 



Tampereen kaukojäähdytys 
 

 
Perustuu suurelta osin järvijäähdytykseen 

Koneellinen osuus (kylmäaineena NH3) 

• 1. vaihe 10 MW 

• Kokonaisuus 40MW 

• Lauhdutus: Järvivesi 



 

 

Hiukkaskiihdytinlaboratorio 
Ruotsissa 

Vaihe 1, 2014, 3.6 MW 

• 5 P-sarjan lämpöpumppua 

• 2 S-sarjan lämpöpumppua 

 

Vaihe 2, 2016, 1.7 MW 

• S-sarjan lämpöpumppu 

• 3 P-sarjan lämpöpumppua 



 

 

 

Montevideon lentokenttä 
Uruguayssa 

 Jäähdytys ja lämmitys lämpöpumpulla 



 

 

 

Sakarinmäen koulu 
Oma laitos: aurinkokeräimet, lämpöpumput ja 

kattila 



 

 

 

  Tate Modern 
 Taide tasalämpöiseksi lämpöpumpulla 



Uusi markkina-alue kaiken kokoisille kaukolämpöyhtiöille – LÄHIJÄÄHDYTYS 

o Myydään jäähdytystä yksittäiseen tai useampaan kiinteistöön 

• Sairaalat, virastotalot, kauppa- ja urheilukeskukset…  

o Jäähdytyksestä syntyvä lauhdelämpö otetaan talteen kaukolämpöverkkoon 

• Lämpölaitoksessa lauhdelämpö kannattaa siirtää paluuverkkoon 

 COP 5-9 (Jäähdytys 18/10 ºC, lauhde 40-60 ºC) 

• Voimalaitoksessa lauhdelämpö kannattaa siirtää menoverkkoon 

 COP 4-5 (Jäähdytys 18/10 ºC, lauhde 80 ºC, kl-paluu 40-60 ºC) 

 

 
+ Tämä antaa pienillekin kaukolämpöyhtiöille mahdollisuuden uuteen bisnekseen 

+ Laajentaa palveluita asiakkaiden suuntaan 

+ Kasvattaa kaukolämmön imagoa ympäristöystävällisyydessä – lauhde otetaan talteen eikä 

puhalleta taivaalle 

+ Voidaan toteuttaa uusiin sekä vanhoihin kiinteistöihin 

+ Yhdellä ChillHeat lämpöpumpulla saa jäähdytettyä usean sadan kilowatin edestä – pienet 

laiteinvestoinnit 



Lähijäähdytys 
Ison kiinteistön paikallinen jäähdytysjärjestelmä – lämpö talteen  

kaukolämpöverkkoon  

• Chillheat P300 yhdistettyyn kylmän- 
ja lämmöntuotantoon 

• Ei tarvita katoille asennettavia 
lauhdutinyksikköjä, jotka vievät 
paljon tilaa, ovat meluisia ja 
rumentavat julkisivua 

55˚C 80˚C 

10˚C 

18˚C 

Kaukolämpö 

250 kW 



Espoon sairaala 

• ChillHeat S600 sekä P300  

• Jäähdytysteho 900 kW ja lämpötilataso 
18/10 °C 

• Lämpöä siirretään kaukolämpöverkkoon 
1380 kW lämpötilatasossa 70 °C 

• Toimitukseen kuului 
jäähdytysjärjestelmän mekaaninen ja 
sähköinen asennus, automaatio sekä 
käyttöönotto ja koulutus 

 



Kiitos! 



Digitalisaatio turvallisten ja tuottavien 
toimintojen edistäjänä

Teknologiateollisuus, innovatiiviset hankinnat –seminaari 17.5.2016



Insta Innovationin tunnistamia tärkeitä 
asiakastarpeita…

17.5.2016 Innovatiiviset hankinnat

Sote-haasteet
• Kustannukset

• Laatu
• Johtaminen

Pelko/epävarmuus 
huomisesta

• Turvallisuusympäristön 
muutokset

• Häiriötekijät
• Riippuvuus digitaalisista 

ratkaisuista
• Terrorismi
• Kyberuhat

• …

Miten osaamme 
hyödyntää 

(digitalisaation) 
megatrendejä?



Insta Innovationin liiketoimintaportfolio

4.5.2016 Esitys Respondalle

15.1.2016

Kunta / 
Hoivayritys

Seniorit

Hoiva-
yksikkö

Omaiset

Insta Trust Oy
Turvallisuuden koulutus- ja 

johtamisratkaisut

Insta Care Oy
Reaaliaikainen sote-

toiminnanohjausjärjestelmä

• Safety Critical Solutions -liiketoiminta
• Simulaattorit (> 30-v kokemus)
• Tilannekuvajärjestelmät (markkinajohtaja)
• Tietoturva (> 30-v kokemus)
• Teollisuusautomaatio (> 50-v kokemus)
• Yrityskulttuuri => LAATU & TURVALLISUUS

Sertifioitu
ISO 9001 & 
AQAP 2001

LHJ

Insta Airhow Oy
RPAS-koulutus, -
konsultointi ja -

operointipalvelut

… ja lisää 
kehitteillä…



17.5.2016

Insta on toimittanut koulutussimulaattoreita PV:lle jo
N 35 vuoden ajan

Innovatiiviset hankinnat



Insta Trust – systemaattisella harjoittelulla rakennamme 
turvallisempaa yhteiskuntaa

17.5.2016 Innovatiiviset hankinnat

15.1.2016

Uhkakuvat ja 
Uhka-arviot

Yritykset

Suuronnettomuudet 
(maa, ilma, meri)
Luonnon ääri-ilmiöt
Ympäristöuhkat

Pandemia
Energia
ICT (Kyber)

Sotilaallisen voiman käyttö
Terrorismi & rikollisuus
Rajaturvallisuus
CBRNE-uhka

Globaalit verkostot
Kuljetukset

Turvallisuuskomitea
Huoltovarmuuskeskus

Harjoituskirjastojen hallinta ja jakelu 
asiakkaiden koulutusympäristöihin

Johdon harjoitukset

Kenttäharjoitukset



Turvallisuusharjoitukset

17.5.2016 Innovatiiviset hankinnat

15.1.2016

Johdon kriisi- ja häiriötilanteet Kenttätoiminnan 
turvallisuussuunnittelu ja 

häiriötilanteet
Kyberhyökkäykset

Miten 3D-visualisoinnilla 
voidaan parantaa 

turvallisuuskriittisten 
kaava- ja 

rakennesuunnitelmien 
kokonaisturvallisuutta?



Turvallisemman huomisen rakentaminen 
yritysmaailman kokemusten avulla…

17.5.2016 Innovatiiviset hankinnat

Uhka 
kouluammunnasta

Onnettomuus 
tuotantoalueella

(ymp.vah., työtap., tulipalo, 
mainevah)

Väärinkäytö/petos/
kavallus

Tuoteturvallisuuteen 
liittyvä tilanne Kyberharjoitukset

Verkko- ja sosiaalisen 
median simulointi 

harjoituksessa
(mm Tieto)

Sähköverkkoon ja 
sähkön tuotantoon 
liittyvät harjoitukset

Suuronnettomuus-
harjoitukset

(pelastus, vir.yhteistyö, 
evakuointi, liikennejärj, muiden 

org. kytk. harj:een)

Ydinonnettomuuden 
seuraukset 
tuotannolle

(tuot jatk, ihm suoj, tuott puhd)

Ylemmän johdon 
liiketoiminnan 
harjoittaminen

(eri segmenttien liiketoim
johtoryhmät harj eri skenaarioita 

kvartaaleittain) 

Viranomaisten ja kuntien harjoittelutoiminnan 
tavoitetila?

SOTE-harjoituskirjasto
(10-20)

(suro, väkivaltatilanne, 
kyberuhka, vesi/sähköhäiriö, 
tulipalo/kemikaalionn, muut 

skenaariot)

Harjoituskirjasto



TraSim-simulaattorin road map asiakastarpeiden 
perusteella…

17.5.2016 Innovatiiviset hankinnat

Enhanced:
Support for exercise

planning

New module:
Support for trainee

motivation and 
excercise general 

information

Enhanced:
Exercise execution

New module:
Feedback collection

& lessons learnt

Enhanced:
Exercise library

Miten mahdollistamme 
harjoitusskenaarioiden ja 
–kokemusten jakamisen 
organisaation sisällä ja 
organisaatioiden välillä?

Miten voisimme lisätä 
ymmärrystämme 

harjoittelutoiminnan 
kehittämistarpeista?

Miten voisimme tehostaa 
harjoituksista oppimista?

Miten voisimme helposti 
varmistaa harjoituksiin 

osallistuvien tietoisuuden 
tavoitteista ja  tehokkaan 

valmistautumisen?



Insta Care – Modulaarinen, avoin Sote-
toiminnanohjausjärjestelmä

4.5.2016 Esitys Respondalle

SAP Nova Tiltu Työvuoro-
Velho

Dynamic
Health

& Effica

Mediatri Uudet 
integraatiot

Tiedolla johtaminen
• Johtamis- ja kehitystoimet 

kohdistetaan oikein

Prosessien ohjaus
• Asiat hoidetaan yhdessä

tärkeysjärjestyksessä

Insta Care
Tilannekuva

• Koostettu yksiköiden, 
ammattiryhmien, työntekijöiden 

ja asiakkaiden tieto

Prosessien tuki
• Eri käyttäjäryhmien 

toimenkuvia tukevat prosessit 

Sosiaali- ja terveysasiantuntijat

Parempi laatu ja kustannussäästöt

Miten voimme helposti 
tehostaa 

asiakasohjausta?

Mitkä ovat toiminnan 
osa-alueet, joita 

voisimme nopeasti 
tehostaa (pikavoitot)?

Voimmeko oppia 
edelläkävijöiltä?

Mitä hyötyjä yhtenäinen 
tilannekuva ja toiminnan 
ennustaminen voisivat 

tuoda?
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Image: U.S. Air Force photo/Senior Airman Andrew Satran

Miehittämätön ilmailu?



RPAS-käyttökohteet
TOIMIALA KÄYTTÖ

SOTILASKÄYTTÖ • Yleistiedustelu ja valvonta
• Lento- ja laivareittien 

ennakkotiedustelu
• Saattuevalvonta
• Erikois- ja iskujoukkojen 

tukeminen
• Vartiointi ja kulunvalvonta

• Kuuntelutiedustelu
• Signaalitiedustelu
• Häirintä tehtävät
• Asejärjestelmien (ilmasta 

maahan tai ilmasta ilmaan) 
käyttö

• Tuhovaikutuksen 
toteaminen

• Maalin havaitseminen,
tunnistaminen ja 
paikantaminen

• Maalin osoittaminen (valaisu)
• Epäsuoran tulen johtaminen

VALTION ILMAILU 
(poliisi, pelastus-
toimi, tulli ja RVL)

• Erikoistoimintaryhmien
tukeminen

• Liikennevalvonta
• Mielenosoitus- ja 

suurtapahtumavalvonta
• Ajoneuvo- ja henkilöseuranta

• Raja- ja merivalvonta
• Luvaton rajan ylit-täminen 

ja salakuljetus
• Peite- ja seuranta-

operaatiot
• Saaste- ja jätevesi-

päästöjen valvonta

• Rikospaikkatutkinta
• Onnettomuustutkinta
• Maasto- ja rakennuspalot
• Etsintä- ja pelastus
• Metsästys- ja kalastusvalvonta

YMPÄRISTÖ JA 
MAATALOUS

• Resurssikartoitus yleensä
• Viljelysvalvonta
• Eläinkantalaskennat
• Kiviainesten kartoittami-nen ja 

tilavuuslaskenta
• Maa-ainesinvestointi
• Säteilynvalvonta
• Jäätilannevalvonta
• Myrskytuhokartoitus

• Tuholaisruiskutukset
• Luonnon katastrofit 

(maanjäristys, tsunamit ja 
tulivuorenpurkaukset)

• Tuhkapilvikartoitus 
(lentoliikenne)

• Vulkaaninen valvonta
• Satoarviointi
• Tulvakartoitus

• Biotyyppikartoitus (metsät)
• Viljelykartoitukset
• Ilmasto- ja sääilmiö-tutkimukset
• Ilmakehätutkimukset 
• Seisminen valvonta
• Karjan laidunvalvonta
• Turvetuotannon alue-muutokset

INFRA-
STRUKTUURI

• Kaupunkisuunnittelu
• Telekommunikaatio 
• Sähkölinjatarkastukset

• Rakenne-, rakennus- ja 
omaisuustarkastukset

• Rakennusvaihevalvonta

• Öljy- ja kaasu-putkitarkastukset
• Raidelinjatarkastukset

KARTOITUS • Paikka- ja korkeustie-
tokartoitus yleensä

• Spektrikuvantaminen 
(biomassamuutokset)

• Kaava- katu- ja tiealue-
suunnittelu

MUUT • Vakuutustarkastelu
• Mainonta ja elokuvateollisuus

• Kiinteistökauppa (esittelyt)
• Media ja uutisointi

• Logistiikka (tavara-, elintarvike-
ja lääkekuljetukset)

NÄISTÄKIN PUHUTAAN:
• RPAS-käytön nopea 

laajeneminen 
rikollisiin tarkoituksiin 
(ml. terrorismi)

• Huumeiden ja ta-
varan salakuljetus

• Hyödyntäminen 
rikosten suunnit-
telussa ja valmis-
telussa yleensä -> 
kohteiden 
turvallisuusjärjes-
telyjen ja 
päivittäisrutiinien 
selvittäminen

• Teollisuusvakoilu
• Hermokaasujen 

levittämistarkoitus (Al-
Qaida 2013)



Todennäköisyys vakavaan onnettomuuteen on 
olemassa …
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RPAS:n tehokas LiPo-akku suihkumoottorissa on potentiaalinen räjähde!



Insta Airhow´n palveluja

4.5.2016 Juusti & Jyväsjärvi

Turvallinen RPAS-toiminta Suomessa (& kansainvälisesti?)

Mahdollistamme RPAS-hyödyt asiakkaillemme

Kokonaisvaltaiset RPAS-operointipalvelut

• Viranomaiset
• Merellinen ja 

arktinen 
ympäristö

• Valitut 
yrityssegmentit

Miten varmistamme 
turvallisen RPAS-

käytön
organisaatiossamme?

Mitä hyötyä voisimme 
RPAS-käytöstä saada ja 
millaiset RPAS-ratkaisut

sopisivat meille?

Miten voimme edelleen 
keskittyä omaan 

ydintoimintaamme ja silti 
saada maksimihyödyt 

uudesta RPAS-
suorituskyvystä?



Laatua, tehokkuutta ja uutta liiketoimintaa 
innovatiivisilla hankinnoilla

Yhteenveto

Mervi Karikorpi
Tampere,17.5.2016



 Every year, over 250 000 public authorities in the EU spend around 14% of GDP 
on the purchase of services, works and supplies.

 Suomessa julkisten hankintojen kokonaisarvo on noin 35 mrd. euroa vuodessa

 Hallituksen tavoite julkisille hankinnoille: vähintään 5 % innovatiivisia hankintoja

 Strateginen näkökulma - johdon sitoutuminen – hankintastrategia -
hankintaosaaminen

 Kaupunkien ja kuntien suuret tulevaisuusinvestoinnit – innovaatioiden 
kokeiluympäristöt 

Suuret mahdollisuudet



 Mikä tekee hankinnasta innovatiivisen: 
o Innovatiivisia hankintatapoja - uusi tapa toteuttaa hankintaprosessi
o Hankitaan ratkaisuja, palveluita tai tavaroita , joita ei ole vielä markkinoilla 
o Innovaatioihin kannustavia hankintasopimuksia - hankinta luo toimittajille 

innovaatiokannusteen 
o Hankintoja hyväksikäyttäen kehitetään yritysten liiketoimintaa ja innovointia – hankinnat 

innovaatiopolitiikan välineenä

 Parempia julkisia palveluja – laatu ja käyttäjäkokemus, vaikuttavuus, tehokkuus

 Julkisen sektorin ostovoiman suuntaaminen tukemaan uusien ratkaisujen syntyä 
luo yrityksille kannusteita kehittää innovaatioita, tarjoaa referenssejä vientiin ja 
tukee yritysten kasvua.

Innovatiiviset hankinnat



 Allianssit
o Tilaaja ja keskeiset palvelutuottajat yhteisessä sopimuksessa
o Keskeiset ohjauksen elementit yhdessä sovittu
o Yhteinen riskien ja hyötyjen jako
o Yhteistyötä, ideointia, ongelmanratkaisua ja arvon luontia tukevat toimintatavat käytössä 

 Kokeilukulttuuri – Joustavuuden lisääminen - APIs

 Tavaroiden hankkimisesta ratkaisujen hankkimiseen – Uusi ansaintamalli käyttöön 
ratkaisun tarjoavassa yrityksessä/yritysverkostossa

 Kokonaistaloudellisuus – Katse kauas - Ostohinnan tarkastelusta 
elinkaarikustannusten tarkasteluun

Toimivia käytäntöjä



 Helsingissä 4.5.2016 - Yhdessä 
Kuntaliiton kanssa

 Tampereella 17.5.2016

 Turussa 30.8.2016

 Oulu – syyskuu 2016

 Lappeenranta – lokakuu 2016

30.3.2015
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Teknologiateollisuuden ja SKOLin seminaarisarja



Uudistuva teollisuus

Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen 
edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, 
innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia 
ihmisiä, huipputeknologiaa sekä digitaalisuuden 
osaamista. 

Teknologiayrityksillä ja Suomella on 
kohtalonyhteys – kun yritykset 

menestyvät, Suomikin menestyy.

Teknologiateollisuudessa on meneillään 
rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-
yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä 
työllistävät yhä enemmän. 
Tämä on Suomen kannalta elintärkeää, sillä 
ilman teknologiaperusteista talouskasvua jäämme 
jälkeen kansainvälisessä kilpailussa ja taloutemme 
heikkenee.

Kasvuyrityksillä on koko Suomen taloudelle iso 
merkitys paitsi talouden rattaiden rasvaajina myös 
uudenlaisten, tulevaisuuden innovaatioiden luojina. 
Ne helpottavat yrityskentän rakennemuutosta 
tuomalla markkinoille uusia osaamisalueita, 
bisnesmalleja ja teknologioita. 



30.3.2015

Kiitos! 

mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 741 9801 

mailto:mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi
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