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Innovatiiviset
hankinnat ja IoTratkaisut - case
sisäilmaston mittaus
Katso materiaalit ja tallenne myös:
www.ptcs.fi/kuntamarkkinat
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Esityksen tavoitteet
Esityksen tavoite on valottaa konkreettisen caseesimerkin avulla:
1. Mistä IoT:ssa on julkisten hankintojen
toteuttamisen näkökulmasta kyse
2. Innovatiivisena hankintana IoT-hankintojen
vaativuuden syitä
3. Ostajan näkökulmaa hankintaosaamisen
kehittämiseen ja tulevaisuuden
osaamistarpeisiin
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Mistä on kyse?

VANHA

”Rakennusten terveellisyyteen ei
suhtauduta riittävällä vakavuudella”
- eduskunnan tarkastusvaliokunnan
mietintö

IoT

Sisäilmaongelmat useiden
kaupunkien kunnanvaltuustojen
asialistoilla mm. kuntalaisaloitteina.
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Määritelmiä
Esityksessä esiintyviä keskeisimpiä termejä ja niiden määritelmiä on kuvattu alle:
IoT
IoT:ssa on kyse fyysisistä
laitteista, jotka pystyvät
aistimaan ympäristöään ja
viestimään tai toimimaan
aistimansa perusteella
älykkäästi. Tähän tarvitaan
antureita, ohjelmistoja
sekä tietoliikenneyhteys,
jolloin sensorit, koneet,
prosessit ja palvelut
tuottavat jatkuvasti tietoa,
jota jalostamalla voidaan
muun muassa ennakoida
ja automatisoida
työvaiheita. 1)

Toimittajamarkkinatuntemus
Toimittajamarkkinatuntem
us (supply market
intelligence) on
järjestelmistä
toimittajamarkkinan
arviointia, markkinan
tarjoamien uusien
mahdollisuuksien ja
vaihtoehtojen aktiivista
kartoittamista.
Toimittajakentän
muutosten seuraamista.
Lisäksi siihen liittyy
markkinan tuote- ja
palvelukonsepteihin
pohjautuvaa
segmentointia. 2)

Innovatiivinen hankinta
Innovatiivinen hankinta on
uuden tai merkittävästi
parannetun tuotteen tai
palvelun hankinta, joka
parantaa julkisten
palveluiden tuottavuutta,
laatua, kestävyyttä ja
vaikuttavuutta. 3)

Lähteet:
1) Gartner, Inc.
2) Hankintojen johtaminen : ostamisesta
toimittajamarkkinoiden hallintaan, Iloranta K.,
Pajunen-Muhonen H., 2015, Tietosanoma
3) Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät
käytännöt, Valtioneuvoston selvitys- ja
tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018.
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Kilpailutusprojektin tausta ja tavoitteet


Espoon kaupunki osallistui 2019 Smart & Clean -sisäilmaltaan laadukkaat ja
kustannustehokkaat tilat –projektiin



Osallistuvien kaupunkien lisäksi hanketta rahoitti Uudenmaan liitto.



Smart & Clean -projektin tavoitteena oli eri sisäilmakohteista:







mitattavien ja kerättävien tietojen hyödyntäminen sekä



hyvän sisäilmaston ylläpitoon liittyvän uuden liiketoiminnan synnyttäminen

Kohteista kerättäville tiedoille laadittiin projektissa analysointimallit ja yhteiset
sisäolo-suhdekriteerit  sisäilmasto-osaamisen kaupallistaminen esim.
liiketoimintamallien muotoilu
Espoon kaupunki käynnisti oman kilpailutusprojektin Smart & Clean -hankkeen
tavoitteita vastaavan hankinnan toteuttamiseksi julkisena hankintana
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Kilpailutusprojektin lähtötilanne






Hankinnan alkuperäinen suunnitelma puitejärjestelyn perustamisesta jouduttiin
muuttamaan
Hankinnan kohteen vaatimukset suoraan VTT:n tutkijoiden laatimista
luetteloista antureista  ei vastannut markkinatilannetta
Hankinnan laajuus ja budjetti oli kokonaan kiinnittämättä, eikä sitä koskevia
päätöksiä oltu tehty  tavoitteena ’nopea sopimus’
Toimittajamarkkinan nykytila ja sen tarjoamat mahdollisuudet epäselvät
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Kilpailutusprojektin projektisuunnitelma
Espoon kaupungin kilpailutusprojektin aktivointi lopulliset tavoitteet:
Hankinnan strategisten tavoitteiden nivominen kiinteämmin Espoon kaupungin
tilapalvelujen strategisiin tavoitteisiin ts. toimintasuunnitelmaan  irrotus
puhtaasta ’Smart & Clean -projektin tavoitteista’



Hankinnan strategisten tavoitteiden (ml. aikataulutavoitteet) mukaisten
linjausten ja päätösten hakeminen/tekeminen



Kilpailutusprojektin poikkiorganisatorisen projektiryhmän perustaminen:








Ohjausryhmä, joka kokoontui noin kerran kuukaudessa
Projektin ydinryhmän määritys ja sille projektin ’virtuaalinen’ työtila sekä
viikkosprinttikäytännöstä sopiminen
Tilanneraportti kerran kahdessa viikossa sähköpostiin ohjausryhmälle ja
projektin ydinryhmälle
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Aikataulu
Kilpailutusprojektin vaiheistus ja aikataulu:
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Hankinnan kohteen osapalvelut
Huom! Ei kuitenkaan erillisiä osa-alueita:
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Hankinnan kohde
Hankinnan kohteeksi tarjouspyyntöön muotoutui lopulta:
” Tavoitteena on hankkia reaaliaikainen mittarointimenetelmä sisäilmastoolosuhteiden seurantaa varten nimetyissä rakennuksissa, joissa on ns.
tarpeenmukainen ilmanvaihto. Sisäilmaston mittarointimenetelmän antaman
tiedon perusteella voidaan selvittää, toimiiko tarpeenmukainen
ilmanvaihtojärjestelmä suunnitelmien mukaisesti ja reagoida tarpeenmukaisen
ilmanvaihdon mahdollisiin puutteisiin tai epäkohtiin aikaisessa vaiheessa ja sitä
kautta saavuttaa terveydellistä ja taloudellista hyötyä. Ihannetapauksessa
olosuhdehaittoja aiheuttavia tekijöitä voitaisiin havaita anturoinnilla ennen kuin
kokemuksia olosuhdehaitoista alkaa ilmetä. 4)

Lähteet:
4) Espoon kaupunki EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö 3391/02.08.00/2018,
Liite 1, Hankinnan kohteen kuvaus
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Strateginen kehityskumppanuus
Vaikuttavuus/hyödyt

Tavoite: Puitejärjestelyn monitoimittajaympäristön sijaan
yhteen strategiseen ’’kehityskumppaniin”
Strateginen toimittajasuhde

Kehittynyt
toimittajasuhde
Tavallinen toimittajasuhde

Lähteet:
5) Lean Supply Chain malli (mukaillen), Mäkinen L.

Yhteistyön taso

©

12

6

9.9.2020

IT-arkkitehtuuri
Hankinnan kohdetta koskeva IT-arkkitehtuuri:
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Hankittava ’palvelupino’
Hankittava ’palvelupino’ sekä käytettävyyden osatekijät (SLA):

Tilapalvelut:

Rakennuksen käyttäjä:

Tietohallinto:

Vastuu
Espoo:
Toimittaja:

Päätelaitteet
(Espoo)

Päätelaite/web-client

” WEB-client- työasemista pääkäyttäjille /
käyttäjäyksiköille

Ohjelmistopalvelu
(Toimittaja)

IoT-analytiikkaratkaisu

”Ennakoivaan analytiikkaan liittyvät
ohjelmistokomponentit”

(Varus)ohjelmistot
PaaS (Toimittaja)

OS

”Esim. noSQL / SQL- tietokantamoottorit,
ESB:t , NFS- SMBt-palvelut sekä muut
middleware-ratkaisut”
Sensoreiden tuottama data
vastaanotetaan ja näytetään WSNpalvelimella (”WSN server”)

IoT-anturit

”Langattomat anturiverkkolaitteet joita
käytetään olosuhdevalvontaratkaisussa”

IaaS2 (Toimittaja)

Tietoliikenne

”IoT- langaton anturiverkko, Wireless
Sensor Network, WSN, 2.4 GHz ZigBee

IaaS1 (Tietohallinto/DNA)

Tietoliikenne

”MPLS tekniikalla toteutettu kuituverkko,
Fortinet palomuuriklusteri, WLAN
kontrollerit, access kytkimet jne.”
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Toimittajamarkkina
Tarjouksen jättäneet tarjoajat:
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Kilpailutuksen lopputulos
Tarjouskilpailun lopputulos:
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Keskeisimmät havainnot (1/3)
Toimittajamarkkina on IoT-hankintojen yhteydessä yleensä
heterogeeninen ja haastavassa muodostumisvaiheessa.



’Syvempi’ yhteistyö potentiaalisten tarjoajien, loppukäyttäjien,
ostajien sekä tutkimusyhteisöjen kesken olisi valmistelun aikana
tarpeen  ohjaa loppukäyttäjiä käyttämään teknologiaa hyödyllisellä
tavalla ja toimittajia kehittämään tuotteitaan tarvetta vastaavasti.
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Keskeisimmät havainnot (2/3)
Hankittava palvelukokonaisuus on monimutkainen ja vaatii
moniammatillista osaamista



Hankinnan kohde sisältää IoT-hankinnassa usein monimutkaisen
laiteympäristön lisäksi luonteeltaan hyvin erityyppisiä osia. Tällaisia
ovat muun muassa automaattisesti ja ihmistyönä tuotetut hallinta- ja
valvontapalvelut, käyttöoikeudet (IPR-näkökulma) sekä
ohjelmistopalvelut (integrointeineen tilaajan muihin operatiivisiin
järjestelmiin) sekä tietoliikennepalvelut.



IoT-ratkaisujen hankinta ei tyypillisesti kuulu kunnan oman
tietohallinnolle vastuulle, vaan hankinnan omistajuus osuu hankalasti
toimialojen, tietohallinnon sekä hankintatoimen välissä olevalle
harmaalle alueelle.
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Keskeisimmät havainnot (3/3)
Tilaajien osalta hankintaa vauhdittaa usein myös ulkoinen T&Krahoitus, joka lisää kilpailutusprosessiin osallistuvien tahojen ja
tavoitteiden/intressien määrä.



IoT-hankinnalla tulee olla vankka kunnan johdon tuki. Johdolla tulisi
olla riittävästi rohkeutta sekä visio IoT-ratkaisun nivomisesta osaksi
kunnan palveluprosesseja riittävän skaalan saavuttamiseksi ja
hyötyjen realisoitumiseksi.
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Onko työpöydälläsi vastaavia haasteita?
Keskustelen mielelläni aiheesta!
Jukka Keski-Valkama

PTCServices Oy
jukka.keski-valkama@ptcs.fi
puh. 050 377 4332

www.ptcs.fi/kuntamarkkinat
Katso tietoiskun materiaalit, tallenne
ja kooste mahdollisista kysymyksistä
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