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Kehitetään fiksua kysyntää ja luodaan 

edellytyksiä uusille markkinoille, joiden kautta 

yritykset kehittävät kilpailukykyään ja joissa 

yhteiskunnallisiin haasteisiin saadaan parhaita 

ratkaisuja. 

 
 

 Fiksu kysyntä kasvun moottoriksi 



Innovatiiviset hankinnat – mitä ja miten? 
 
 • Hankinnan sisällön määrittely tarpeen kautta ja 

tulosten hankinta (toiminnallisten ja laadullisten 

kriteerien hyödyntäminen)  

• Hankintatapa ja sopimusmallit, kannusteiden 

käyttäminen, kilpailullinen neuvottelumenettely, 

• Markkinavuoropuhelu tai yhteistyö potentiaalisten 

tarjoajien kanssa riittävän ajoissa ja laajasti   

• Loppukäyttäjät ja sidosryhmät mukaan 

• Uudet yhteistyömallit tilaajatahojen välillä ja 

kokonaisuuden optimointi 
 



HANKINTAMALLIT  
TOIMINTA- VS. TULOSPERUSTEISET 

Resurssit Prosessit Tuotokset Laatu  Tulokset  

• Henkilökunta-

määrä 

• Laitteet 

• Tilat 

• Materiaalit  

• Toimintamallit 

• Tuotantotavat 

• Menetelmät  

• Hoitomuodot  

• Palvelutapahtumat 

• Palvelun volyymi 

 

• Luotettavuus 

• Oikea-aikaisuus 

• Standardien 

mukaisuus 

 

• Asiakastulokset 

• Vaikutukset  

 

Tulosperusteiset 

hankintamallit 

 

• Toimintaperusteiset hankintamallit eivät jätä tilaa innovoinnille ja uudenlaisten 

tuotantomallien syntymiselle  

• Tulosperusteisissa hankintamalleissa tuottajalla on sisäänrakennettu 

kannustin kehittää parempia tuotantotapoja  

Toimintaperusteiset 

hankintamallit 

Lähde:Owall group, Mikko Wennberg ja Mia Toivanen 



Markkinavuoropuhelu tai yhteistyö 
potentiaalisten tarjoajien kanssa 
 • tunnistetaan innovatiivisia ratkaisuja ja kartoitetaan 

potentiaalisia palveluntarjoajia 

• Mahdollisuus uusillekin (pk-)verkostoille  

• ymmärretään paremmin tarjolla olevia vaihtoehtoja  

• informoidaan potentiaalisia tarjoajia omista tarpeista 

 signaali markkinoille 

• tilaajat että toimittajayritykset hyötyvät 

• palveluntarjoajille mahdollisuus ehdottaa             

omia ideoita tilaajalle 

• edellyttää ajoitusta, avoimuutta ideoille,  

luottamuksellisuutta, toteutetaan riittävän laajasti 



Keinoja kehityksen kiihdyttämiseksi 

 Hankinnat – Huippuostaja ohjelma, Sampsa Nissinen 

• N. 60 casea takana, uusia tarvitaan 

 Kokeilu- ja kehitysympäristöt 

• INKA, Fiksu kaupunki: Reijo Munther, Virpi Mikkonen 

• Laajemmat kokeilut 

 EU Horizon 2020 ohjelma 

• Light house project,  n.10 kpl Eurooppaan 

• T&K hankkeita, Esikaupalliset hankinnat, koordinaatio… 

 Verkostot 

• Kotimaa – monialaiset verkostot, kaupungit, valtion toimijat 

• Kumppanit: Pohjoismaat, keskeiset EU maat, Venäjä 

• Ennakointi ja Bench mark - Globaalisti 

 

 

 

 



• Vuoropuhelu 

• Tarve – Tarjonta, Yhteissuunnittelu, varaa aikaa 

• Painotus laatukriteereihin 

• Lisäarvo loppuasiakkaalle 

• Kannustimet ohjaa, esim. Elinkaari laskenta, käytön hyödyt, 

käyttäjät mukaan suunnitteluun ja toteutukseen 

• Yhteistyö ja uusia (pk-)verkostoja 

• Riskin jakaminen, luottamus, uudet toimintatavat, monialainen 

osaaminen yhteen (ei vain oma ala tai yksikkö) 

• Mahdollisuus uusille ratkaisuille 

• Osaamisen levittäminen 

• Esimerkit esille, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen 

Innovatiiviset hankinnat - oppeja 
 
 



Miltä asuin- ja elinympäristöt 

näyttävät vuonna 2040? 
”Autot on sellaisia 

leveitä. Ne ajais itse 

minne mä haluan. 

Siellä voi leikkiä ja 

lukea matkalla.” 

 Saana 6 v. 

”Mun talo ois veden päällä. 

Siinä on antenneja, joista  

tulee sähkö langattomasti 

avaruudesta. Ne suojelee  

myös ilmahyökkäyksiltä.” 

  Topias 6 v. 

”Yläkerrassa olis kasvihuone ja ruoan 

laittaa robotti. Mä vaan sanon sille mitä 

mä haluan syödä.”   

    Olivia 5 v. 


