
INNOVAATIOIDEN HANKINTA

Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus?
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Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön
nojalla

• Innovaatio = uusi tai merkittävästi paranneltu ratkaisu

• Esikaupallinen hankinta = T&K hanke, joka voidaan tietyissä tilanteissa 
tehdä kilpailuttamatta (nykyinen hankintalain 8 §)
• Komission suuntaviivat: Pre-commercial Procurement (PCP)
• Ei kuitenkaan sovellu jo kaupallistettujen tai lähellä kaupallistamista 

olevien ratkaisujen kehittämiseen

• Innovatiivisen ratkaisun kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti (voi 
myös sisältää T&K -osuuden)
• Periaatteessa mikä tahansa menettely
• Neuvotteluja sisältäviä menettelyjä suosittu
• Avoin ja rajattu menettely edellyttävät laajoja markkinakartoituksia
• Suunnittelukilpailu – käytännössä vähän sovellettu
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Esikaupalliseen hankintaan liittyviä ongelmia

• Esikaupallinen hankinta koskee vain T&K-vaihetta
• T&K hankintalain ulkopuolella – lopputuloksen hankinta taas ei
• ei mahdollista kehitystyön lopputuloksen hankintaa 

kilpailuttamatta

• Joskus tavoiteltava ratkaisu ei ole riittävän innovatiivinen (ts. edellytä 
tutkimus- ja kehitystyötä), että täyttäisi esikaupallisen hankinnan 
määritelmän
• lähes vastaavia kaupallisia ratkaisuja jo saatavilla markkinoilla

• Esikaupallisetkin hankinnat tulee käytännössä kilpailuttaa 
valtiontukilainsäädännöstä johtuen
• Komission suuntaviivat
• ei mahdollisuutta ”poimia” tiettyä kumppania
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Innovaatioiden hankintaan liittyviä ongelmia

• Osaamis- ja resurssiongelma?
• Innovaatiotavoitteen määrittely vaikeaa
• Liian erilaisten ratkaisujen vertailukelvottomuus?
• Kaupallinen ja sopimusosaaminen hankintayksiköissä: 

immateriaalioikeuksien jakautuminen, korvaaminen ja hankkeen 
kaupallisten kannustimien varmistaminen tärkeää hankinnan 
menestymisen kannalta 

• Tiukkoina taloudellisina aikoina hankintayksiköillä ei ole 
ylimääräisiä varoja epävarmoihin kehityshankkeisiin?
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Miten pääsemme eteenpäin?
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Miten pääsemme eteenpäin?

• Siirtyminen esikaupallisista hankinnoista hankintalain menettelyiden 
varaan myös silloin, kun hankkeeseen sisältyy T&K-osuus
• tulokset saadaan käyttöön, kun osa kilpailutettavaa kokonaisuutta

• Riskien minimointi ja resurssien kasvattaminen hankintarenkaan tai 
yhteishankintayksikön avulla
• Yksittäinen hankintayksikkö ei kanna riskiä epäonnistumisesta yksin
• Mahdollistaa yhteistyön useamman kumppanin kanssa
• Panostus ”lähes valmiiden” tai pienellä kehitystyöllä tuotantoon 

saatavien ratkaisujen hienosäätöön ja testaamiseen

• Kaupallisten kannustimien luominen toimittajalle: onko tarvetta 
oikeuksien varaamiseen hankintayksikölle?
• Hankintayksiköiden sopimusosaamisen lisääminen 
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Mikä hankintamenettely?

• Hankintadirektiivi 2014/24/EU 31 art. ja tuleva hankintalaki: uusi 
innovaatiokumppanuusmenettely – erityinen hankintamenettely 
innovaatioiden hankintaan
• soveltuu kuitenkin vain uusien (tai merkittävästi parannetun) ja 

tutkimus- ja kehitystyötä vaativien ratkaisujen hankkimiseen
• Jos lähellä kaupallistamista tai jo kaupallistettu ratkaisu, joka 

edellyttää pieniä muutoksia/testausta julkisella sektorilla: 
kilpailutettava jollakin muulla hankintamenettelyllä
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Jos innovaatiokumppanuusmenettelyä ei voida soveltaa 
niin mitä sitten?

• Markkinakartoitus / vuoropuhelu hankintamenettelystä riippumatta
• Suunnittelukilpailu: palvelumuotoilu tai IT-ratkaisu hackathon
• Neuvotteluja sisältävät menettelyt myös mahdollisia – tosin omaavat 

omat ongelmansa
• Neuvottelurajoitukset neuvottelumenettelyssä
• Kilpailullinen neuvottelumenettely: liikesalaisuuksien suojaaminen 

vs. ”parhaan” ratkaisumallin valinta

• Uusi hankintalaki: kansallisissa hankinnoissa ja kaikissa SOTE-
hankinnoissa jatkossa mahdollisuus kehittää täysin oma menettelynsä
• Esim. innovaatiokumppanuutta muistuttava neuvottelu- ja 

testausvaiheen sisältävä menettely, jossa lopullisen ratkaisun 
toimittaja valitaan vasta living lab -testeissä saatujen tulosten 
perusteella 
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Kiitos!
Kirsi-Maria Halonen, OTT, VT
kauppaoikeuden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
kirsi@kmhalonen.fi, kirsi-maria.halonen@ulapland.fi
https://fi.linkedin.com/in/kirsi-maria-halonen-2472612
@Kirsi_MariaH (Twitter)

ulapland.fi
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