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Innovatiivisissa hankinnoissa on miljardien mahdollisuudet 

Uudistuvan hankintalain keskeisenä tavoitteena on edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja 
kestävien hankintojen tekemistä. Maan hallituksen tavoitteena on, että innovatiivisten hankin-
tojen osuus kaikista julkisista hankinnoista on vähintään 5 %. Jo minimitavoitteen saavuttami-
nen merkitsisi runsaan 1,5 miljardin euron vuotuista markkinaa. Elinkaaritehokkailla ratkaisuil-
la päästään vielä suurempiin hyötyihin ja vaikuttavuuteen. 
 

Innovatiiviset hankinnat eivät ole uusi ajatus. Jo vuoden 2004 hankintadirektiivit ovat 
tuoneet esiin sitä, miten julkinen sektori voi omilla hankinnoillaan vaikuttaa julkisten pal-
velujen laatuun ja tehokkuuteen sekä ohjata uusien innovaatioiden syntymistä ja uuden 
liiketoiminnan kehitystä.  

 
Elinkeinopoliittinen ajattelu on hankinnoissa kuitenkin ollut harvinaista. Hankinnoille ei 
ole aiemmin muodostettu konkreettisia mittareita tai strategisia tavoitteita. Myöskään ta-
voitteiden toteutusta ja seurantaa ei ole vastuutettu niin, että yksittäinen hankintayksikkö 
hahmottaisi oman paikkansa potentiaalisena innovaatiohankinnan tekijänä ja osana in-
novatiivista hankintaketjua, vaikka tilaisuus innovatiiviseen hankintaan olisikin läsnä.  
 

Innovatiivisissa hankinnoissa on suuri mahdollisuus 
 

Innovatiivisella hankinnalla tarkoitetaan varsinaisten innovaatioiden ohella myös inno-
vaatiomyönteisiä hankintoja, joissa tarpeet määritellään standardeihin viittaamisen sijas-
ta toiminnallisina ominaisuuksina ja joihin tarjoajat voivat esittää myös uudenlaisia rat-
kaisukeinoja.  
 
Innovatiivisella hankinnalla voidaan edelleen tarkoittaa innovaatioihin sysäävää hankin-
taa, jossa tarve kerrotaan markkinoille ja jossa tarjoajat pääsevät tuotekehittelyn kautta 
luomaan tarpeeseen vastaavan tarjouksen.  
 
Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan parantaa julkisten palvelujen laatua ja tehokkuutta. 
Esimerkiksi sairaalahankkeessa suunnitteluvaiheen ratkaisut vaikuttavat merkittävästi 
sairaalan elinkaaren aikaiseen kokonaistaloudellisuuteen, sairaalan toimivuuteen ja tätä 
kautta myös terveyspalvelujen laatuun.  
 
Kansainvälistyville, uusia markkinoita tavoitteleville yrityksille julkiset hankinnat voivat 
tuoda tärkeitä referenssejä. Innovatiiviset hankinnat voivat auttaa saavuttamaan laajem-
pia taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia hyötyjä.   
 

Seminaarisarja avaa ajattelua 
 

Hankintalakiuudistus vaatii paljon uudelleen opettelua, jo ilman innovatiivisia hankintoja-
kin. Yhtenä riskinä on, että innovatiiviset hankinnat jäävät ilman ansaitsemaansa huo-
miota muun tietotulvan keskellä.  
 
Teknologiateollisuus ja SKOL järjestävät viisi seminaaria, jossa innostetaan hankintayk-
sikköjä ja yrityksiä myönteiseen ja rakentavaan dialogiin innovatiivisista hankinnoista 
sekä niiden tarjoamista mahdollisuuksista kansantaloudellemme, julkisen hallinnon te-
hostamiselle ja julkisten palvelujen laadun parantamiselle. 

 
 Ensimmäinen seminaari toteutetaan Helsingissä yhdessä Kuntaliiton kanssa. 
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Seminaari tuo yhteen julkisen hallinnon hankintatoimessa työskenteleviä, yrityksiä ja po-
liittisia vaikuttajia sekä elinkeinopolitiikan parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Semi-
naarissa pureudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: 
 

 Mikä voi olla innovatiivinen hankinta?  

 Miten hankinnan innovatiivisuutta voi käytännössä mitata? 

 Miten innovatiivinen hankinta tehdään?  

 Mikä on hallituksen tavoite innovatiivisten hankintojen osalta?  

 Mitä on hallituksen kärkihankkeissa tarkoitettu kokeilukulttuuri? 

 Miten innovatiivisille hankinnoille asetettuja tavoitteita tullaan seuraamaan?  

 Mikä on hankintayksikön ja ostajan vastuu tavoitteiden saavuttamisessa? 

 Miksi innovatiiviset hankinnat ovat tavoittelemisen arvoisia? 

 Mitä oppeja aikaisemmasta hankintakäytännöstä voidaan ammentaa innovatiivisten 
hankintoja varten?  

 Ovatko yritykset innovatiivisia? Mitä innovaatioita valmistava teollisuus, ICT-ala sekä 
suunnittelu- ja konsultointiala voivat tarjota? Pystyvätkö yritykset keksimään hankin-
tayksikön pyynnöstä pyörän uudelleen?  

 
 
 

 


