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Ideekonkursi läbiviimise meelespea 
 

Käesolev dokument on hankijale abiks ideekonkursi läbiviimiseks. Meelespeas on välja toodud 
pidepunktid, mida jälgida ideekonkurssi ettevalmistamisel (sh hanke alusdokumentide koostamisel) 
ja läbiviimisel. Riigihanke piirmäära ületava ideekonkursi puhul tuleb seejuures järgida riigihangete 
seaduse (edaspidi ka RHS) §-des 128-130 toodut. Allapoole riigihanke piirmäära jääva ideekonkursi 
puhul võib otsustada hankija ise ideekonkurssi läbiviimise detailid järgides RHSi üldpõhimõtteid ja 
oma asutuse hankekorda.  

 

1. Ideekonkurssi läbiviimise /alusdokumendi1 koostamise pidepunktid: 

1.1. Ideekonkurssi eesmärk: 

1.1.1. ainult ideekavandi (edaspidi ka lahendus) saamine või 

1.1.2. ideekavandi saamine ja teenuste hankelepingu sõlmimine, kasutades selleks 
väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust. 

1.2. Ideekavandi saamise eesmärk ja väljakutse kirjeldus (vt p 2). 
1.3. Intellektuaalomandi õiguste küsimused, mh. kirjeldada  millised on hankija õigused  

ideekavandi(te) kasutamisel, millised on nõuded õiguste sisu ja kasutamise kohta. Samuti 
kirjeldatakse, millised õigused jäävad pakkujale pakutud lahenduse edaspidisel kasutamisel (vt 
dokumenti Intellektuaalomandi kokkulepped). 

1.4. Ideekonkurssi korraldamise kord:  
1.4.1. tähtaeg ideekavandite esitamiseks;   
1.4.2. võimalikud piirangud osalejate arvule objektiivsete kriteeriumite alusel, nt kompetents, 

kogemus, pädevus;  
1.4.3. võimalikud kutsealase kvalifikatsiooni või muud nõuded osalejatele2;  
1.4.4. nõuded ideekavandi esitamiseks, mis andmeid pakkuja poolt esitatav ideekavand 

sisaldama peab, mh kuidas on ühisloome korraldatud (ühispakkujate puhul);  
1.4.5. ideekavandite hindamise alused ja -kord, sh hindamise metoodika (vt p 3);   
1.4.6. ideekonkursi žürii; töökord, võimalik koosseis;   
1.4.7. ideekonkurssi tulem (vt p 4).   

 
2. Ideekavandi saamise eesmärk ja väljakutse kirjeldus 
2.1. Väljakutse (probleemi või võimaluse) kirjeldus, mida soovitakse lahendada.   
2.2. Eesmärgi kirjeldus, millele peaksid pakutavad lahendused kaasa aitama, sh millist sotsiaalset, 

tehnoloogilist ja/või majanduslikku mõju soovitakse saavutada.  
2.3. Ootused ja/või piirangud võimalike (tehniliste) lahenduste osas, nt ühildatavus olemasolevate 

toodete/teenuste/infosüsteemidega, lahenduse edasiarendamise võimalused.  
2.4. Eelarve. 

 
 
 

 
1 Ideekonkursi läbiviimiseks koostatud dokumendis, mis on aluseks osalejatele ideekavandi esitamiseks, seatud 
tingimusi on hankija kohustatud järgima. 
2 Kui hankija soovib ideekonkursile järgenvas menetluses (teenuste hankelepingu sõlmimiseks) sätestada 
pakkujatele kvalifitseerimise tingimused, tuleb need välja tuua juba ideekonkursi kutses. 
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3. Ideekonkurssi hindamine 

3.1. Hindamise käigus selgitatakse žürii poolt hindamiskriteeriumide alusel välja pakutud ideede 
paremusjärjestus (nt vähemalt esimesed kolm kohta, kui seda võimaldab ideekonkursil 
osalejate arv) ning kuulutatakse välja konkursi võitja. Žürii koostab protokolli.  

3.2. Võimalikud hindamise alused: 

3.2.1. pakutud lahenduse vastavus eesmärkidele; 

3.2.2. innovaatilisus (nt idee uudsus sihtgrupi või metoodika osas); 

3.2.3. teostatavus. Ajakava,  teostamise (osade) maksumus, sh järgneva hooldus- ja 
arendusteenuse maksumus; 

3.2.4. metoodika (selle efektiivsus, sobivus eesmärgi saavutamiseks vms);  

3.2.5. meeskond (oluline eelkõige teenuste hankelepingu sõlmimisel nt kompetentsid, varasem 
meeskonna koostöökogemus);  

3.2.6. sihtgrupp (nt sihtgrupi suurus üldvalimi hulgas, metoodika osas vms);  

3.2.7. kulude põhjendatus (nt omafinantseeringu kaasamine, kooskõla tegevusplaaniga vms).  

 
4. Ideekonkurssi tulem 

4.1. auhind ja/või osalustasud; nende andmise/jagamise tingimused ja kord; 

4.2. kas sõlmitakse teenuste hankeleping ja selle olulised tingimused; 

4.3. kui tulemust ei tule (ei pea tulema), ideekonkurssi lõppemise alused. 

 

NB! Vaata ka:  

1. Rahandusministeeriumi koostatud ideekonkursi menetluskeemi: 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Riigihangete_poliitika/juhised/riigi
hangete_menetlusskeemid.pdf 

2. Rahandusministeeriumi korduma kippuvaid küsimusi ideekonkursi kohta: 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/faq_files/kkk_27.7.2017.pdf  
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kkk/1308  

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Riigihangete_poliitika/juhised/riigihangete_menetlusskeemid.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Riigihangete_poliitika/juhised/riigihangete_menetlusskeemid.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/faq_files/kkk_27.7.2017.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/et/kkk/1308

