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Kuntien ja kuntayhtymien hankinnat 2020

7.10.2022 VTT – beyond the obvious 2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

4,1 mrd

Palveluiden ostot

10,9 mrd

Investointihankinnat

5,8 mrd

Asiakaspalveluiden ostot

4,8 mrd Lääkkeet ja 
hoitotarvikkeet 

1,8 mrd

Sote-palveluhankinnat

4,3 mrd



Kansallinen hankintastrategia 
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Innovatiivisten julkisten 

hankintojen rahoitus (IJH)

Hankintakeino.fi



Kansallinen hankintastrategia (2020)

Tahtotila #3 – VAIKUTTAVUUS 

• Suomi on edelläkävijä tiedon

hyödyntämisessä hankinnoissa

• Hankintojen vaikuttavuuden 
arviointi

• Vaikuttavuuslähtöisten
hankintojen edistäminen

Tahtotila #5 – INNOVAATIOT

• Hankintojen hyödyntäminen 

yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseen

• Kumppanuudet ja

innovaatiomyönteiset markkinat

• Lisätään innovatiivisten 

hankintojen määrää 10 
prosenttiin kaikista julkisista 

hankinnoista 
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Kansallinen julkisten hankintojen 
strategia (valtioneuvosto.fi)
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www.hankintakeino.fi



Hankinnat ja innovaatiot
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Miten toteuttaa sote-palveluiden 

vaikuttavuustavoitteita hankintojen avulla? 

Miten hyödyntää uuden teknologian 

mahdollisuuksia, innovaatioita ja 

yrityssektorin kyvykkyyksiä? 

Miten rakentaa kumppanuuksia 

yksityisten palvelutuottajien ja 

toimittajien kanssa? 
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innovatiivinen julkinen hankinta

= uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai 
palvelun hankinta, joka 

parantaa julkisen palvelun 

• tuottavuutta, 

• laatua, 

• kestävyyttä,

• vaikuttavuutta.

Lähde: Valovirta ym. 2017
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Sujuvat ja kilpailua edistävät hankintakäytännöt

Innovatiivisten 

ratkaisujen hankinnat

Innovaatiomyönteiset 

hankintakäytännöt

Haaste-

lähtöiset 

innovaatio-

hankinnat

Kytkentä organisaation 

strategisiin kehityskohteisiin, 

kehitysohjelmat ja -hankkeet, 

muutosjohtaminen

Ennakointi, t&k-yhteistyö, kokeilut ja 

pilotointi, innovaatiokumppanuudet

Toiminnalliset vaatimukset, 

innovaatiomyönteiset 

menettelyt, tuloskannusteet

Markkinavuoropuhelu, ei 

esteitä pk-yrityksille jne.



Miten tilaa innovaatioille?
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• Käyttäjätarpeet ja vaikutusarviointi 

• Markkinavuoropuhelu 

• Sopimuskauden kannusteet

• Tilaaja-toimittaja-yhteistyö 

• Vaikutusten arviointi  

• Toiminnalliset ja tulospohjaiset vaatimukset

• Kehitystyön sisällyttäminen hankintaan, esim. innovaatiokumppanuus 

• Palveluna ostamisen mallit 

• Innovaatiot mahdollistavat hankintamenettelyt 

• Hankintakriteerit (laatu, elinkaarikustannukset) 
Kilpailutus

Valmistelu

Sopimus

Hankinnan kohteen 

määrittely



Hoidon automatisointi ja arjen 
kustannusvaikuttavuuden arviointi 
Viiden yliopistollisen silmäklinikan yhteishankinta

 Tietojärjestelmän hankinta joka mahdollistaa arjen 

kustannusvaikuttavuuden arvioinnin ja hoidon automatisoinnin 

 AMD, glaukooma, diabetes ja kaihi aiheuttavat 2/3 of käynneistä, 
potilaista ja kustannuksista julkisilla silmäklinikoilla

 Klinikoiden välinen benchmarking

 Potilaslähtöinen dataintegraatio (visuaalinen, toiminnallinen)

 Innovaatiokumppanuus: (1) kehitysvaihe, (2) käyttöönotto 

 Immateriaalioikeudet (IP) toimittajille 

 Innovatiivisen hankinnan tuki Business Finlandilta 

 Kumppaneiksi valittiin Optomed Software Oy & Carl Zeiss Oy 
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Kuvat: www.newicon.fi

Älylääkekaapit

Automaattisen lääkehuoltoratkaisun hankinta
Kuopion yliopistollinen sairaala

Keräilyvarastoautomaatti Antibioottirobotti



Sairaalalääkkeiden hankinta
Tays

Vaikuttavien lääkehankintojen 

hankintamalli 

• Hoitovasteeseen pohjautuva 

hankintamalli

• Kohteena lääkkeet, joiden 

hoitovasteessa on suurta 

vaihtelua ja/tai hinta on 

huomattavan korkea  

• Toimittajayhteistyön lisääminen 

• KEINO Innovation Broker

Mallin elementtejä   

• Sisäinen vuoropuhelu 

• Markkinavuoropuhelu toimittajien 

kanssa

• Horizon scanning

• Riskienjakomalli 

• Datankeruun organisointi ja 

automatisointi
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Kuva: Yle



Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
Oulun kaupunki

Kilpailutuksen tavoitteet

• vanhuksen hyvä elämänlaatu ja 

tyytyväisyys omaisineen/ 
läheisineen

• asukkaan toimintakyky paranee tai 
säilyy mahdollisimman pitkään 

• kokonaistaloudellisuus

• hyvän yhteistyön muodostumisen 
edistäminen tilaajan ja 

palveluntuottajan välille sekä 
palveluntuottajien kesken. 

Tarjousten arviointiperusteet

Tarjoaja antaa lupauksen: 

• asiakastyytyväisyydestä (mitataan 
kysymyksellä ”Koen, että 

saamani/omaiseni saama palvelu 
on hyvää”) – 15 %

• toimintakyvyn säilyvyydestä 

(mitataan RAI-mittarilla) – 15 % 

• Tarjoaja antaa asumispalvelun 

vuorokausihinnan. – 70 % 
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Tavanomainen hankinta

Esikaupallinen t&k-hankinta (PCP)

Valmistelu: vuoropuhelu, 
vaatimusmäärittely

Valmistelu ja 
tarve-

määrittely

Konsepti
Proto Pilotointi Sopimus

SopimusKilpailutus

Valmistelu Kilpailutus

Pilotointi ja hankinta 

Pilotointi

SopimusValmistelu Kilpailutus

TuotantovaihePilotointivaihe

Pilotointi

Pilotointi

Valmistelu ja 
tarvemäärittely

Konsepti
Proto Pilotointi

Innovaatiokumppanuus

Käyttöönotto

ToimitusKehitysvaihe

Valmistelu Kilpailutus Konsepti Proto Testaus

Kaupallinen vaiheEsikaupallinen vaihe

Konsepti



Hyviä käytäntöjä 
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Hankintastrategia ja 

hankintaosaamisen kehittäminen 

Ennakoivat 

markkinavuoropuhelut  

Käyttäjälähtöinen yhteiskehitys 

ja testiympäristöt 

Polku pilotista 

käyttöönottovaiheen 

hankintaan/investointiin 

palvelutuotannossa 

Yhteiset tietomallit ja 

avoimet rajapinnat 

Tulos- ja 

vaikuttavuuslähtöiset 

hankinnat ja 

sopimuskannusteet 

Vaikuttavuusarviointi ja 

tiedolla johtamisen 

käytännöt 



Ville Valovirta
ville.valovirta@vtt.fi

@VTTFinland
@VilleValovirta

www.vtt.fi


