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Millest täna räägime

• Mis on innovatsioon?

• Innovatsiooni hankimisest.

• Innovatsiooni hankimise viisid.

• Soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks.



Mis on innovatsioon?



• Innovatsioon tuleneb ladinakeelsest sõnast innovare, mis tähendab muutma või reformima. 

• Palju erinevaid käsitlusi: ühiseks jooneks on viide millelegi uuele või senisest efektiivsemale, 
mis muudab kaubaturgu või siis igapäevast elukorraldust:

• Innovatsioon on leiutise, avastuse, uue või olemasoleva teadmise uudne kasutamine 
majanduses või lihtsalt asjade teisiti tegemine. Üldjuhul algatab uuenduse tootja, kes 
vajadusel õpetab ka tarbijaid; ta õpetab neid tahtma uusi asju - selliseid mis erinevad 
nendest, mida nad on harjunud kasutama. Innovatsiooni ei tohi segamini ajada leiutisega. 
Innovatsioon ei eelda alati teaduslikku uudsust (Schumpeter 2002 [1934]).

• Ettevõtjad innoveerivad, et saada konkurentsieelist (Porter 1990).

• Innovatiivne ettevõtlus on selline, mis elab ja hingab „kastist väljas“. See pole pelgalt hea 
idee, see on kombinatsioon headest ideedest, motiveeritud töötajatest ja instinktiivsest 
arusaamisest, mida tarbijad soovivad (Branson 1998). 

• Küsimus ei ole kas innoveerida või mitte vaid kuidas seda teha (Prof. J Bessant)?

• Innovatsioon on uue või oluliselt parendatud toote (asi või teenus), või protsessi, või uue 
turustusmeetodi, või äritegevuse muutmine, või  uue organisatsiooni mudeli rakendamine 
(OECD, Oslo käsiraamat).



Uus 
toode/teenus

Uus protsess

Uus 
ärimudel

Uus 
strateegia/uue

d turud

Organisatsioon 
ja muudatus

Innovatsiooni 
erinevad valdkonnad

Schumpeter jagas innovatsiooni 5ks, kusjuures edukad innovatsioonid on üldjuhul kombinatsioon 
mitmest valdkonnast

Allikas: Prof. Carlota Perez, Technical Change, Techno-economic Paradigms and Changing Opportunities for Development MA in Technology Governance, 2016, Tallinn University of Technology



Uus toode Uus protsess

• Ford seadis eesmärgiks toota võimalikult 
palju lihtsa disaini ja odava tootmishinnaga 
autosid.

• Lahenduseks oli masstootmine, so autode 
tootmine liinil
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tüübid

Uus ärimudel/uus 
strateegia/uued turud



Innovatsiooni lineaarne mudel

Alusuuring Leiutis

Rakendus-
uuring/

tootearendus

Innovatsioon
Innovatsiooni 

levitamine

Praktikas protsess alati sellist järjekorda ei järgi

• alusuuringuid ei ole alati lihtne rakendusuuringust ja/või tootearendusest eristada

• areng võib toimuda vastupidises suunas, nt tehnoloogia viib teaduseni

• paljudel juhtudel ei ole innovatsioon teadusega seotud

• majanduskasvu tagab eelkõige innovatsiooni levimine



Innovatsiooni liigid ja nende mõju

Individuaalne innovatsioon Mõju

Inkrementaalne innovatsioon – edasiarendus, 
järk-järguline uuendamine 

Mikrotase

Radikaalne innovatsioon – uus toode Mikrotase Mesotase

Innovatsiooni lained Mõju

Uus tehnoloogia – omavahel seotud teenused 
ja kaubad

Mikrotase

Mesotase Makrotase

Tehnoloogia revolutsioon – omavahel seotud 
tehnoloogiad ja paradigma muutus

Makro

Mesotase Mikrotase               

Allikas: Prof. Carlota Perez, Technical Change, Techno-economic Paradigms and Changing Opportunities for Development MA in Technology Governance, 2016, Tallinn University of Technology



Allikas: Prof. Carlota Perez, Technical Change, Techno-economic Paradigms and Changing Opportunities for Development MA in Technology Governance, 2016, Tallinn University of Technology



Kas innovatsiooni juhib nõudlus (riik, tarbija) või 
pakkumine (ettevõtja)?



• Innovatsiooni kutsuvad esile ettevõtjad (nn pioneering enterpreneur), kes sellisel 
moel tõukavad ja tekitavad majanduse arengut ning loovad seeläbi majanduslikku 
jõukust (Schumpeter). 

• Ettevõtja eesmärgiks on konkurentsieelise saavutamine, ideaalis ka lühiajaline 
monopol (Schumpeter).

• Mazzucato väidab, et ka riik võib käituda innovaatorina, nt eelmise sajandi 
olulisemate innovaatiliste lahenduste taga on US valitsus – internet ja green tech.

• Revolutsiooniliste innovatsioonide puhul on finantseerijaks olnud pigem riik kui 
erasektor. Erasektor (nt riskikapital) hakkas finantseerima 15-20 a pärast olulisemate 
lahendust väljatöötamist, siis kui ilmnes võimalus neid kommertsialiseerida. 

• M. Mazzucato. The Entrepreneurial State. Debunking public vs private sector myths
(2015). 



Allikas: M. Mazzucato. The Entrepreneurial State. Debunking public vs private sector myths. Anthem 
Press, 2015



Innovatsioon
Teadus- ja 
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tõukab 
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tõmbab

Nõudluspõhine innovatsioon esitab ettevõtjatele 
väljakutseid ja loob uusi (turu)võimalusi



Miks just nõudluspõhine fookus?

• Uuringud näitavad, et nõudluspõhisel hankemenetlusel on innovatsioonile
suurem mõju kui traditsioonilisel riigi poolt teadus- ja arendustegevuse
toetamisel.

• Avaliku sektori nõudlusel on majandusele oluline mõju. Aastane riigihangete
maht on ca 2 miljardit eurot (riigieelarve maht aastaks 2017 ca 9,5 miljardit
eurot).

• Suur osa avaliku sektori hankijaid ostavad endiselt hinda.

• Avaliku sektori hangetest peab kujunema efektiivne ja jätkusuutlik kanal uute
innovaatiliste toodete ja teenuste turule toomiseks, samuti innovaatiliste
protsesside loomiseks.

• EL ja liikmesriigid toetavad üha enam nõudluspõhist lähenemist -
innovatsioonihankeid (sh kommertskasutusele eelnev hange, 
innovatsioonipartnerlus). Direktiiv 2014/24/EL.



Innovatsiooni hankimine



Innovatsioonihanke lihtsustatud skeem

Hankija
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Vajaduste sõnastamine, planeerimine 
• Alusta plaanist: mida, kui palju ja mis raha eest osta. Kui vaja, korralda turu-uuring.

• Kui eesmärk on innovatsioon, tuleb planeerimist alustada lahendust vajava probleemi või 
ülesande selgest sõnastamisest. Seejärel tuleb määrata kindlaks lõppeesmärk, koos 
rahaliste vahendite, eelarve, tähtaegade ja vastutajatega. 

• Innovatsiooni edukaks hankimiseks peab hankija teadma:
• missugune majandusharu pakub tema tõstatatud probleemile või vajadusele 

lahendust, 
• kas võimalike pakkujatena tuleksid kõne alla vaid suured või ka väikesed ja keskmise 

suurusega ettevõtjad, 
• missugused kõnealuste majandusharude uudistooted võiksid tema probleemi 

lahendada või vajaduse rahuldada.

• Oluline on õigesti hinnata, kas turg on võimeline ja valmis hankija vajadusi tema soovitud 
eelarve ja tähtaegade piires pakkuma.

• Innovatsiooni õnnestumise märksõnadeks on innovatsioonistrateegia, valdkonnas pädev 
ja kogenud personal ning hea koostöö erinevate huvirühmadega. Samuti tippjuhtkonna 
kaasatus ja pühendumine. 



Turu-uuringud

1. Otsusta, millist teavet ja 
kellelt koguda

2. Planeeri läbiviimise viisid, 
vahendid ja inimesed

3. Teosta, taga kontrolljälg 
ja võrdne kohtlemine

• Turu-uuring aitab riigihanget ette valmistada ning teavitada ettevõtjaid hankija
plaanidest ja nõuetest.

• Turu-uuringu eesmärk on välja selgitada

• kas hankija vajadustele vastav toode on turul olemas või kui ei ole, siis kas on 
alternatiivseid tooteid, mida pakkujad saavad hankijale sobivaks muuta;

• kui toodet või teenust turul ei ole, siis missugused võimalikud pakkujad 
oleksid suutelised osutama vajalikke teadus- ja arendusteenuseid hankija
tellitava ja rahastatava teadus- ja arendustegevuse hanke raames;

• missugune on võimalik aja- ja rahakulu ning muu ressursivajadus. 



Hankestrateegia, elik missugune hankeliik valida?

• Erialakirjanduses on innovatsioonihangetes soovitatud kasutada ennekõike 
läbirääkimisi võimaldavaid menetlusliike, sest uudse asja/teenuse puhul on 
hankija vajadusi tehnilise kirjelduses raske vajaliku täpsusega kirjeldada. 

• On kolm enamlevinud viisi innovatsiooni hankimiseks:

• kommertskasutusele eelnev hange, mille raames hankija võib innovatsiooniks 
vajalikku teadus- ja arendustegevust osta erandkorras ilma riigihanget 
korraldamata

• innovatiivsete lahenduste riigihange, mille kaudu hankija võib hankida 
põhimõtteliselt turul olemasolevaid innovatiivseid lahendusi, kasutades 
selleks ükskõik missugust enim sobivat RHSis nimetatud hankeliiki

• innovatsioonipartnerlus, mis lisati hankemenetluse liikide hulka 
riigihankedirektiiviga 2014/24/EL



Innovatsiooni hankimise viisid



Kommertskasutusele eelnev hange

• Ei ole klassikaline hankimine RHS tähenduses.

• Mõeldud eelkõige innovatiivsete lahenduste prototüüpide tellimiseks ja 
katsetamiseks (eeldab T&A).

• Komisjoni teatis „Kommertskasutusele eelnevad hanked: innovatsiooni 
kiirendamine jätkusuutlike ja kõrgekvaliteediliste avalike teenuste tagamiseks 
Euroopas“ (KOM/2007/0799 lõplik) 

• Komisjoni teatise kohaselt saab teadus- ja arendusteenuseid tellida teadus- ja 
arendustegevuse erandi alusel, kui need vastavad järgmistele eritunnustele:

• lepingu esemeks on üksnes teadus- ja arendustegevuse alased teenused;

• teadus- ja arendustegevusega seotud risk ja kasu (sh intellektuaalse omandi 
õigused) on jagatud;

• kogu hankeprotsess on üles ehitatud selliselt, et riigiabi ei anta (NB! kui riski ja 
kasu jagamine ei toimu turutingimustel ning teenuse eest makstud hind on 
turuhinnast kõrgem, käsitletakse seda üldjuhul riigiabi andmisena). 



Kommertskasutusele eelnev hange

Allika: EL Komisjoni töödokumendid



Kommertskasutusele eelneva hanke 
korraldamine

• Isegi kui rakendada T&A erandit ning jätta riigihange läbi viimata, siis tuleb järgida 
üldpõhimõtteid, so tagada tuleb

• konkurents

• läbipaistvus ja mittediskrimineerimine.

• HD asemel tuleb koostada konkursitingimused, sh

• Funktsionaalne spetsifikatsioon (lahenduse kirjeldus)

• (Objektiivsed) valikukriteeriumid, mille alusel koostööpartner(id) valitakse

• Lepingutingimused

• Riski ja kasu jagamise tingimused

• Tehingu tingimused vastaku turutingimustele, vastasel juhul riigiabi andmise oht.



Riigiabi ja kommertskasutusele eelnev hange
• T&A otsmisel erandi alusel (so riigihanketa) tuleb jälgida, et kasu, mida ettevõtja 

tehingust saab, vastaks turutingimustele. 

• EL Komisjoni teatis „Teadus- ja arendustegevusteks ning innovatsiooniks antava riigiabi 
raamistik” (ELT C 198, 27.06.2014). Riigiabiga ei ole tegemist kui 

• T&A teenuse pakkuja valikumenetlus on avatud, läbipaistev ja mittediskrimineeriv 
ning põhineb objektiivsetel valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumidel, mis on 
kindlaks määratud enne pakkumismenetlust,

• kavandatud lepingud tehakse kättesaadavaks kõigile huvitatud pakkujatele enne 
pakkumismenetlust. Lepingu projektis on sätestatud kõik poolte õigused ja 
kohustused, sh seoses intellektuaalomandi õigustega,

• ühegi osaleva pakkuja sooduskohtlemist ei toimu,
• on täidetud üks järgmistest tingimustest:

• kõiki tulemusi, millega ei kaasne intellektuaalomandi õigusi, võib laialdaselt 
levitada viisil, mis võimaldab muudel ettevõtjatel neid korrata, ja kõik 
intellektuaalomandi õigused antakse täielikult üle avaliku sektori hankijale, või

• iga teenuseosutaja, kellele antakse üle tulemused, millega kaasnevad 
intellektuaalomandi õigused, on kohustatud andma avaliku sektori hankijale
neile tulemustele tasuta piiramatu juurdepääsu ning andma kolmandatele 
isikutele neile tulemustele juurdepääsu turutingimustel, näiteks lihtlitsentside 
kaudu.



Kommertskasutusele eelnev hange Innovatiivsete lahenduste riigihange

Millal? Hankija ees seisab lahendamist vajav ülesanne, mis

eeldab teadus- ja arendustegevust. Probleemipüstitus

on selge, kuid konkureerivate lahenduste plusse ja

miinuseid pole võrreldud ega hinnatud. Kohustus

väljatöötatavat lahendust juurutada puudub

Hankija ees seisab ülesanne, mille lahendus on turul

peaaegu või väikeses mahus olemas, kuid on leidnud vähe

kasutamist, sest ei vasta mahukaks rakendamiseks

vajalikule avaliku sektori vajadustele. Hange ei nõua

teadus- ja arendustegevust (see on tehtud või pole siinsel

juhul vajalik)

Mida? Avalik sektor ostab teadus- ja arendustegevust, et

väljatöötatav lahendus vastaks tema nõuetele, et

koguda teavet muude lahenduste kohta, vältida

ainuõigusest tulenevat sõltuvust tarnijast ja tagada

piisav konkurents ajaks, mil lahendust hakatakse

hankima

Avalik sektor on uue, äsja turule saabunud innovatiivse

asja esmaostja ja -kasutuselevõtja või teenuse turuletooja

(asi või teenus ei ole veel laialdast kasutamist leidnud)

Kuidas? Avalik sektor ostab teadus- ja arendustegevust

mitmelt tarnijalt korraga, luues nende vahel

konkureeriva olukorra sellega, et võrdleb lahendusi

olulistes etappides (nt ideelahenduse loomise,

prototüüpimise ja katsetamise ajal), jagades samal

ajal tarnijatega riski ja kasu (nt intellektuaalse omandi

kuuluvus) selliselt, et tuua väljatöötatavad

lahendused turule võimalikult suures mahus

Avalik sektor tegutseb kui vahendaja, esindades piisavat

hulka kriitilist massi ostjatest, kelle vahendid ja ostujõud on

piisavad, et erasektor kohendaks oma tootmise ümber

eesmärgiga tuua asi või teenus turule mõistliku ajaga ning

vastuvõetava hinna ja kvaliteedi suhtega. Suure osa

asjadest või teenustest ostavad ära vastavad ostjad (pärast

katsetamist ja/või sertifitseerimist, kui see on vajalik).

Allikas: Lieve Bos, 2012. „Pre-commercial procurement (PCP) vs public procurement of innovative solutions (PPI), http://www.smart-pcp.eu/cp-pcp-ppi.



Avatud või piiratud hankemenetlused

• Üldjuhul on hankija on kohustatud korraldama hankemenetluse avatud või 
piiratud hankemenetlusena (Eelnõu § 49 lg 1).

• Innovatsiooni saab hankida avatud või piiratud hankemenetluse raames, kuid 
arvestama peab, et

• Hankija peab teadma selgelt oma vajadusi, tehniline kirjeldus peab olema 
detailne

• Läbirääkimiste pidamine keelatud
• NB! Kui hangitakse tehnilist lahendust või uut asja, siis tuleb kindlasti mõelda, 

kuidas korraldada hankemenetluse raames selle üle vaatamine, et kontrollida 
pakutava lahenduse vastavust oma vajadustele. Hiljem lepingu lõpetamine 
kulukam.

• Kui kasutada, siis pigem pärast kommertskasutusele eelneva hanke läbiviimist, 
selle raames väljatöötatud asjade/teenuste ostmiseks.



Innovatsioonipartnerlus 1

• Innovatsioonipartnerluse korral võib iga huvitatud ettevõtja esitada
hankemenetluses osalemise taotluse ja läbirääkimistes saavad
osaleda ja pakkumuse esitada üksnes need hankija poolt objektiivsete
ja mittediskrimineerivate kriteeriumite alusel määratud tingimustele
vastavad taotlejad, kellele hankija teeb hankemenetluses osalemise
ettepaneku (Eelnõu § 57).

• Sisult üldiselt sama mis konkurentsipõhine läbirääkimistega
hankementlus, lihtsalt hõlmab samas menetluses ka teadus- ja
arendustegevust.



Innovatsioonipartnerlus 2

• Innovatsioonipartnerluse eesmärk on võimaldada hankijal kasutada 
ära konkurentsivõimalused juhul, kui innovatiivse asja, teenuse või 
ehitustööde väljaarendamise ja nende järgneva soetamise vajadust ei 
saa rahuldada juba turul olemasolevate lahendustega. 

• Tegemist on uue erandliku menetlusliigiga. 

• Hankija saab võimaluse luua pikaajaline partnerlus täiesti uue 
lahenduse väljatöötamiseks ja selle hilisemaks soetamiseks 
tingimusel, et sellise innovatiivse toote saab tarnida või teenuse 

osutada või ehitustöö teha kokkulepitud kvaliteedi ja hinnaga ilma, 

et soetuseks oleks vaja eraldi hankemenetlust.



Innovatsioonipartnerlus 3

• Algab hanketeate avaldamisega.

• Hankija ei ole kohustatud koostama tehnilist kirjeldust, kuid peab 
miinimumnõuetes määratlema hangitava lahenduse olemuse: hankija kirjeldab 
võimalikult täpselt oma vajadust nende tulevaste hankelepingu esemeks olevate 
innovaatiliste asjade, teenuste või ehitustööde järele, mida turg ei paku (Eelnõu §
78 lg 1).

• Hankija määrab riigihanke alusdokumentides intellektuaalomandi õiguste suhtes 
kohalduva korra (Eelnõu § 78 lg 3).

• Sarnaselt võistleva dialoogiga ja konkurentsipõhise läbirääkimistega 
hankemenetlusega võib hankija ka innovatsioonipartnerluse korral vähendada 
taotlejate arvu, kehtestades neile objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid, eelkõige pakkuja T&A võimekusega seotud. 



Innovatsioonipartnerlus 4

• Hankija kontrollib esmalt taotlejate kõrvaldamise ja kvalifitseerimise aluseid ning teeb seejärel 
pakkumuse esitamise ettepaneku. 

• Meeles tuleb pidada, et pärast pakkumuste esitamist ei ole hankija seatud miinimumtingimused 

ja hindamiskriteeriumid läbiräägitavad. 

• Läbirääkimised võib korraldada etappidena, vähendades osalejate arvu vastavalt seatud 
hindamiskriteeriumidele. 

• Läbirääkimiste tulemusena võib hankija muuta hankedokumentides esitatud tingimusi, sealhulgas 
täiendada tehnilist kirjeldust. Pakkujatele tuleb anda piisavalt aega uute pakkumuste tegemiseks. 

• Muuta ei tohi läbiräägitavate tingimuste miinimumtaset, samuti ei tohi pärast läbirääkimiste 
etapi lõppemist ja lõplike pakkumuste esitamist enam läbirääkimisi pidada, välja arvatud 
asjaolude üle, mis puudutavad innovatsioonipartnerluse struktuuri, vahe-eesmärke ja tasu 
osamakseid (Eelnõu § 62 lg 1).

• Pärast lõplike pakkumuste esitamist hindab hankija neid seatud hindamiskriteeriumide alusel. 
Keelatud on kasutada hindamiskriteeriumidena üksnes pakkumuse hinda või maksumust, elik 
hindamiskriteeriumidena peab alati olema määratletud parim hinna ja kvaliteedi suhe.



Innovatsioonipartnerlus 5
• Innovatsioonipartnerluse eripära on, et hankija võib sõlmida lepingu ühe või 

mitme pakkujaga (NB! alusdokumentides olema kehtestatud, mitme pakkujaga 
hankija soovib innovatsioonipartnerluse sõlmida, kuidas pakkujaid valitakse ja 
muud tingimused.) 

• Vahe-eesmärkide saavutamata jätmisel on hankijal võimalik partnerlus lõpetada 
või vähendada partnerite arvu. Ka need tingimused peab hankija ette nägema 
riigihanke alusdokumentides (Eelnõu § 62 lg 2).

• Hankija sõlmib iga partneriga eraldi lepingu. Seda, kas hankija teeb seda 
raamlepingu vormis või reguleerib etapilisuse hankelepingus on hankija
otsustada. 

• Lepingutingimustele tuleb pöörata tähelepanu, so 
• millised on üldtingimused kõigile pakkujatele, 
• millised on poolte õigused ja kohustused vahe-eesmärkide täitmisel, 
• milline on vahe-eesmärkide tasusüsteem, 
• mis nõuded kohalduvad lepingu lõplikule täitjale, kes vastab hankija seatud 

tingimustele, ning kes on teadus- ja arendustegevuse järel lahenduse 
väljatöötaja ja tarnija. 



Võistlev dialoog
• Hankemenetlus, mille korral võib iga huvitatud isik esitada hankemenetluses

osalemise taotluse ning hankija peab tema poolt objektiivsete ja
mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel valitud taotlejatega läbirääkimisi, et 
välja selgitada üks või mitu kasutusomaduste ja funktsionaalsete nõuete poolest
kõige enam tema vajaduste rahuldamiseks sobivat lahendust (RHS § 26 lg 1, 
eelnõu § 63)

• Hankijal on õigus korraldada hankemenetlus võistleva dialoogina kui ta ei ole 
objektiivselt võimeline kindlaks määrama oma vajadusi rahuldavaid tehnilisi 
lahendusi (Eelnõu § 49 lg 3 p 2) või hankeese hõlmab innovaatiliste lahenduste 
väljatöötamist (Eelnõu § 49 lg 3 p 5). 

• Innovatsiooni hankimiseks sobib ka seetõttu, et on mitme etapiline: (i)  hankija
kirjeldab nõutava lahenduse miinimumnõudeid, (ii) HD ja tehnilise kirjelduse 
koostab hankija läbirääkimiste tulemusena. 

• Dialoogi käigus võib arutada kõiki tulevase hankelepingu tingimusi (Eelnõu § 65 lg 
5), küll on keelatud pidada läbirääkimisi pärast pakkumuse esitamise ettepaneku 
tegemist (Eelnõu § 66 lg 3).



Konkurentsipõhine läbirääkimistega 
hankemenetlus (KLH)
• Hankijal on õigus korraldada hankemenetlus KLHna kui ta ei ole objektiivselt võimeline kindlaks 

määrama oma vajadusi rahuldavaid tehnilisi lahendusi (Eelnõu § 49 lg 3 p 2) või hankeese hõlmab 
innovaatiliste lahenduste väljatöötamist (Eelnõu § 49 lg 3 p 5). 

• Direktiivi 2014/24/EL preambulis rõhutatakse, et KLH ega võistlevat dialoogi ei tuleks kasutada 
valmisteenuste ja -toodete puhul, mida võib pakkuda mitu erinevat turul tegutsevat ettevõtjat.

• Hankemenetlus algab hanketeate avaldamisega ja kõik huvitatud isikud võivad esitada taotluse 
hankemenetluses osalemiseks. 

• Kui võistlevas dialoogis luuakse tehniline kirjeldus läbirääkimiste käigus, siis KLH puhul teeb 
hankija kõigile kvalifitseerunud taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku koos 
hankedokumentiga, mille üheks osaks on ka tehniline kirjeldus.

• KLH puhul ei tohi läbi rääkida hindamiskriteeriumide, läbiräägitavate tingimuste miinimumtaseme 
ega tingimuste üle, mida hankija ei ole riigihanke alusdokumentides läbiräägitavatena märkinud. 

• Sarnaselt võistleva dialoogi ja innovatsioonipartnerlusega on soovitav arvestada majanduslikult 
soodsama pakkumuse väljaselgitamisel üksnes parima hinna ja kvaliteedi suhet. 



Ideekonkurss
• Ideekonkurss on menetlus, mille tulemusena hankija võib omandada konkursi

käigus žürii väljavalitud kavandi või projekti peamiselt planeeringute, arhitektuuri, 
inseneritööde, infosüsteemide või tarkvara arendamise või andmetöötluse
valdkonnas (RHS § 9 lg 1 ).

• Silmas tuleb pidada RHS § 9 lg 2, so  ideekonkursi võib korraldada üksnes 
eesmärgiga

• sõlmida ideekonkursi võitjaga teenuste hankeleping

• leida hankijale sobiv ideelahendus, andes võitjatele auhindu või makstes
osalejatele osalemistasusid.

• Innovatsioonihanke võib teha ideekonkursina, kuid peab silmas pidama 
piiranguid. 



Väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlus (VTA)

• Hankijal on õigus korraldada VTA kui hankeesemeks olevaid asju
toodetakse üksnes teadusuuringute, katsete, õppe- või 
arendustegevuse eesmärgil, mitte tulu saamiseks ega teadus- või 
arendustegevusega seotud kulude katmiseks (Eelnõu § 50 lg 3 p 1). 

• Seega üksnes T&A tegevuseks ja tohib hõlmata üksnes 
mittekommertsiaalset tegevust (eelkõige prototüüpide arendamine, 
katsepartii). Selle tegevuse tulemusena väljatöötatav lahendus tuleb 
hankida tavapärases menetluskorras.

• VTAd saab innovatsiooni hankimiseks kasutada ka juhul kui 
hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga ja selline tingimus oli 
ideekonkursi kutses kirjas (Eelnõu § 50 lg 6).



Kellele peaks kuuluma intellektuaalne 
omand?

• Intellektuaalsete õiguste strateegia tuleks läbi mõelda enne projektiga alustamist, 
so

• Kas intellektuaalomandiõigused peaksid kuuluma tellijale (hankija) või võivad 
need jääda ka täitjale, kes saab lahendust müüa teistele tellijatele? Kui täitjale, 
siis missuguse õiguse loodud lahendust kasutada/arendada/muuta saab tellija?

• Kas intellektuaalomandi kuuluvus peaks kajastuma investeeringu suuruses? Kas 
turg on selliseks lahenduseks valmis?

• Kui suure osa arenduskuludest peaks täitja enda kanda võtma?

• RHSis, RHSi eelnõus ega ka direktiivis 2014/24/EL ei ole intellektuaalomandi 
erisätteid ette nähtud. 



Horison 2020 intellektuaalse omandi reeglid
• Määrus nr 1290/2013 (nn Horisont 2020) art 51(3)  - Komisjoni korraldatud hanke tulemused 

kuuluvad ELile, va kui HD on sätestatud teisiti. 

• Kommertskasutusele eelneva hanke puhul tuleb lepingus sätestada erisätted, millega 
• tagatakse tulemuste võimalikult ulatuslik kasutamine ja välditakse ebaausaid eeliseid,
• teose loonud täitja saab vähemalt kaasnevad IO õigused,
• hankijale kuuluvad tasuta kasutusõigused teose kasutamiseks enda tarbeks ja õigus anda –

või nõuda tulemuse loojalt, et viimane annaks – kolmandatele isikutele lihtlitsentse tulemuse 
kasutamiseks õiglastel ja mõistlikel tingimustel. 

• Kui tulemuse looja ei asu teost ettenähtud aja jooksul kaubanduslikel eesmärkidel kasutama, 
annab ta tulemuse omandiõiguse üle hankijale. 

• Innovatiivsete lahenduste riigihanke korral on lubatud IO õiguste kuuluvust lepingus reguleerida, 
kuid tagada tuleb tulemuse võimalikult laiaulatuslik kasutamine ja vältida tuleb ebaausate eeliste 
tekkimist.

• NB! Autoriõiguse moodustavad autori isiklikud ja varalised õigused. Isiklikud õigused on autorist 
lahutamatud ega ole üleantavad. Autori isiklike õiguste kasutamine on võimalik litsentsi alusel. 
Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina. 



Mõned hankelepingu teemad

• Raamleping vs hankeleping

• Tööde teostamine mitmes etapis vs tööd tehakse ühes etapis

• Tööde hindamine etapiviisiliselt, järgmise etapi tööde tellimine pärast eelmise 
heaks kiitmist

• Raamlepingu partneritega lepingu lõpetamise õigus (peab olema igal ajal) 

• Tasu maksmine, kas täitja absoluutne õigus, või tellija diskretsioon:

• Kas oodatust paremad tulemused (keskkonnasääst, rahaline kokkuhoid jmt) 
võiks olla lisatasu maksmise aluseks?

• Mida teha kehva töö puhul?

• Tellija osalemine projektis: aktiivne tellija vs passiivne tellija. 



Soovitused innovatsioonihanke korraldamiseks



10 soovitust targaks hankimiseks (1)
• Sõnasta oma vajadused, so kirjelda funktsiooni, mis hanke võitjal tuleks pakutava asja, 

teenuse või ehitusteenuse abil täita.

• Planeeri ja uuri turgu.

• Luba alternatiivseid lahendusi. Ära välista uue ja innovatiivse lahenduse pakkumist ega 
kohtle sellise lahenduse potentsiaalset pakkujat ebavõrdselt.

• Ära hinda ainult pakkumuse hinda või kulu.

• Ära keela alltöövõttu, see lihtsustab VKEde osalemist. Innovatsiooni puhul ei ole suurusel 
tähtsust.

• Läbimõeldud lepingutingimused lihtsustavad lepingu täitmist märgatavalt ja tagavad 
hankijale sobiliku tulemuse. Võimalikud muutmise, ülesütlemise jms võimalused tuleb 
koheselt läbi mõelda ja lepingu projektis sätestada. Mõtle läbi tasumudel, sest 
innovatsiooni võib elavdada ka ebatraditsiooniliste tasu maksmise mudelitega.



10 soovitust targaks hankimiseks (2)

• Määratle lepingu täitmise tähtaeg ajavahemikuga päevades, kuudes või aastates 
alates lepingu sõlmimisest, mitte konkreetse kuupäevaga.

• Pärast hankelepingu sõlmimist ole aktiivne ja tee täitjaga koostööd.

• Intellektuaalne omand ei pea kuuluma hankijale, piisab ka õigusest seda litsentsi 
alusel kasutada.

• Õpi kogemustest, nii enda kui ka teiste omadest.



Tänan!


