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• Tukea julkisen hankinnan muutosta hintakeskeisyydestä pidemmän aikavälin arvonluontia 
huomioivaan ajattelutapaan, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

• Kasvattaa julkisen sektorin hankinnan osaamista ja lisätä hankintojen tuloksellisuutta.

• Kehittää julkiselle sektorille toimivia toimittajasuhdehallinnan käytänteitä.

• Kehittää tapoja mitata hankintojen innovatiivisuutta ja tuloksellisuutta julkisella sektorilla.

• Parantaa innovatiivisten pk-yritysten mahdollisuuksia tuottaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin 
tarpeisiin.

• Vastuullisuus, innovatiivisuus, paikallisuus, kotimaisuus.

• Elinkeinoelämän tukeminen viisaalla rahankäytöllä hyödyntäen julkisen sektorin ostovoimaa.

• Lisätä julkisen sektorin hankkimien palvelujen/ratkaisujen/tuotteiden arvoa 
asiakkaalle/käyttäjälle.

• Hajautuneen julkisen hankinnan tutkimuksen vahvistaminen kansainvälisesti ja 
teoriapohjaisen akateemisen tutkimuksen lisääminen ja yhdistäminen muilta tieteenaloilta.  

Hankkeen päätavoitteet:
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Tutkimustiimi:
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Työpaketit ja aineisto
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• Ratkaisuiden hankinta, esim. ICT
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Tutkimustehtävien aikataulu 2020 2021 2022 2023 2024

WP1 IV I - II III-IV I - II III-IV I - II III-IV I - III

Aineiston kerääminen avoimista lähteistä

Haastatteluja kohdeorganisaatioissa

Arvonluonnin viitekehys

Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus

Kvantitatiivisen aineiston analyysi

Tutkimuspaperien kirjoittaminen

WP2

Tapaustutkimusten toteutus

Haastatteluja ja työpajoja kohdeorganisaatioissa

Benchmarking, parhaat  käytänteet ja osaaminen

Laadullisen aineiston analyysi

Vertaileva tutkimus (Suomi-Hollanti)

Tutkimuspaperien kirjoittaminen

WP3

Aineistojen yhdistely

2. Kyselytutkimuksen toteutus

Julkisen hankinnan osaamiskartta

Tutkimuspaperien kirjoittaminen

Hankeraportointi ja tulosten julkaiseminen



• Tukee julkisen hankinnan muutosta hintakeskeisyydestä pidemmän aikavälin arvonluontia 
huomioivaan ajattelutapaan, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

• Kasvattaa julkisen sektorin hankinnan osaamista ja lisätä hankintojen tuloksellisuutta.

• Kehittää julkiselle sektorille toimivia toimittajasuhdehallinnan käytänteitä.

• Kehittää tapoja mitata hankintojen innovatiivisuutta ja tuloksellisuutta julkisella sektorilla.

• Oppia muiden hankintakäytännöistä

• Parantaa innovatiivisten pk-yritysten mahdollisuuksia tuottaa uusia ratkaisuja julkisen sektorin 
tarpeisiin.

• Vastuullisuus, innovatiivisuus, paikallisuus, kotimaisuus.

• Elinkeinoelämän tukeminen viisaalla rahankäytöllä hyödyntäen julkisen sektorin ostovoimaa.

• Lisää julkisen sektorin hankkimien palvelujen/ratkaisujen/tuotteiden arvoa 
asiakkaalle/käyttäjälle.

Tavoitteet => Hankkeen hyödyt osallistujille:
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