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• Hankintadirektiivit julkaistu 28.3.2014 EU:n virallisessa lehdessä 

– Hankintadirektiivi (käsittäen normaalit tavara- ja palveluhankinnat)

– Erityisalojen hankintadirektiivi

– Käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi 

• Virallinen voimaantulo 17.4.2014, josta alkoi 2 vuoden määräaika 

kansalliselle implementoinnille 

• Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva 

hallituksen esitys 05/2015

• HE 108/2016 annettiin eduskunnalle 22.6.2016. 

• Uusi laki voimaan myöhässä aikataulusta 1.1.2017. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_108+2016.aspx
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• Euroopan komission antama Eurooppa 2020 -strategian innovaatiounionia 

koskeva tiedonanto (KOM (2010) 546 lopullinen):

– Innovatiivisilla hankinnoilla on keskeinen merkitys julkisten palvelujen laadun 

parantamisessa ja tehokkuuden lisäämisessä. 

– 2004 direktiivi tarjoaa mahdollisuuden innovatiiviseen hankintaan -> heikko jalkautus. 

– Taustalla 1) vähäisen riskin ratkaisuja suosivat kannustimet; 2) tietojen ja kykyjen puute, 

kun on kyse uuden teknologian ja innovaatioiden onnistuneesta hankinnasta; 3) yhteyden 

puuttumisesta julkisten hankintojen ja politiikan tavoitteiden välillä.
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• Hankintalain määritelmä innovaatio (4 § kohta 20): 

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

• (05/2015 HE-mietintö jatkaa)

–… 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

25.10.2016 6

• Innovatiivisella hankinnalla hallituksen esitys (2 §, lakiehdotuksen perustelu) 

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. 
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• Innovaatiokumppanuus, uusi hankintamenettely 

• Tuotekehityksen ja tuotteen hankinta samassa:

– kehittämistyön kilpailutuksen voittaja voi saada

– suoraan myös kehitystyöhön perustuvan sopimuksen itselleen

• Kannustaa osallistumaan tuotekehityksen hankintaan ennemmin kuin tilanne, 

jossa järjestettävä uusi tarjouskilpailu kehitystyön jälkeen
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• Innovaatiokumppanuuden käytännön menettelynä neuvottelumenettely

• Direktiivien keskeisenä tavoitteena lisätä joustoa menettelyissä

–Aiemmin 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.
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• Hankintalakiehdotuksen 38 § (hankintadirektiivin art. 31) 

• Innovaatiokumppanuuden määritelmä ja tavoite on (1.mom.)

1. innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja 

2. 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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• 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.



Innovaatiokumppanuuden kulku (mm. 65 , 35 ja 39 
)
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• 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.
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• 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.

– Valinta ei voi perustua alustavalle tarjoukselle. 
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• Hankintayksikkö voi päättää perustaa innovaatiokumppanuuden joko yhden 

tai useamman sellaisen tarjoajan kanssa, jotka toteuttavat erillisiä tutkimus-

ja kehittämistoimintoja. (3.mom) 

– Jaettava peräkkäisiin vaiheisiin, tutkimus- ja innovaatioprosessin eri vaiheiden mukaan

– Välitavoitteet ja korvaus 

– Tavoitteiden perusteella kumppanuus voidaan päättää kunkin vaiheen jälkeen 

– 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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• Hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön 

tulosten hankinnassa (4.mom.), jos

1. Hankinta tehdään menettelyyn otetuilta kumppaneilta, ja jos 

2. kehitystyön tulokset sekä niitä koskeva hankinta vastaavat sovittua suoritustasoa ja 

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 helpottaa parhaiden tarjoajien 

osallistumista. 
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• 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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• 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 hankinnan jälkeen

• Myös innovaatiokumppanuus saattaa kärsiä menettelyllisestä jäykkyydestä

– Aika näyttää.
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• 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
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