
Tervetuloa 
Alustat, tilaaja–toimittaja-vuoropuhelu

o Päivän tavoite ja ohjelma – pidämme kiinni 
aikataulusta!

o KEINO pähkinänkuoressa & tapahtumat 

o BF:n Julkisten innovatiivisten hankintojen 
tuki, fokus digitalisaatoissa
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Tavoite ja ohjelma 
tänään

Jatkoa alustat kick-offille 29.8!

Tilaisuuden tavoitteena on

o kuulla julkisten toimijoiden ajankohtaisista 
hankinta ja kehitystarpeista

o kuulla yritysten tarjoamasta

o tuoda tilaajat ja toimittajat yhteen 
keskustelemaan

o saada palautetta tilaaja-toimittaja 
vuoropuheluiden kehittämiseksi



Kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

 Tuemme julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä
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Hankintojen 
kehittäryhmät

 Toiminta mukautuu hankintayksiköiden 
tarpeen mukaan!
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Tapahtumia – vuoropuhelua -verkottumista

11.12.2018

 Alustat ja apit

 Kick-off 29.8, tilaaja-toimittaja-vuoropuhelu 11.12

 Vähähiilinen rakentaminen, Tilat 24/7, Pilaantuneet maat 

 kick-offit 3.12, 14.11 ja 13.11-> vuoropuhelut 

 Innovaatiokumppanuus -työpajat: 

 riskienhallinta digitalisaatiokumppanuuksissa, 22.1.2019

 hankintakeissit, onnistumiset ja parannettavaa, helmikuu 2019

 3D-paikkatiedon hyödyntäminen 

 kick-off 10.10. haastekilpailu työpaja 22.11

 Haastekilpailu käynnistyy Q1/2019



BF: Innovatiivisten julkisten hankintojen 
rahoitus tukee markkinoita avaavia hankintoja

• Kohdistuu hankinnan valmisteluun ja 
yhteiskehittämiseen yritysten kanssa

• Julkisille hankintayksiköille, tavoite
palvelun ja toiminnan uudistaminen

• Rahoituksen fokus
• vauhdittaa digitalisaatiota

• kehittää hankintayksikön hankinta-
osaamista

• 10/2018: rahoitettu 10 projektia, 
rahoitus yhteensä 2,8m€

4+4m€
/18-19



”Metsäkeskus tarvitsee kumppaneita 
kehittämään uusia ratkaisuja tarkastustiedon 
keruuseen ja osaamista digitalisaation
mahdollisuuksien käyttöönottoon. Tavoitteena 
on nopea ja tarkka menetelmä puuston 
elinvoimaisuuden tunnistamiseen. 

Tästä voi avautua innovaatiokumppaneille 
kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.”

Aki Hostikka, Suomen Metsäkeskus 

Tarkastustoiminnan digitalisointi

Suomen Metsäkeskuksen projektin 
tavoitteena on kehittää uusia tehokkaita 
ratkaisuja kattavan ja vaikuttavan metsä- ja 
laatutiedon tuottamiseksi. Lisäksi projektiin 
kuuluu avoimien rajapintaratkaisujen 
tuottaminen tiedon hyödyntämisen 
edistämiseksi. Hankinta tukee metsätieto- ja 
tarkastuspalveluiden digitalisointia.

Projekti toteutetaan innovaatiokumppanuus-
hankintamallilla. 



Droonien lennonohjausjärjestelmän 
digitalisointi

ANS Finland Oy kehittää uutta 
alustaratkaisua, jossa yhdistyvät turvallisen 
ja ajantasaisen miehittämättömän ilmailun 
tilannekuvaan tarvittavat tiedot ja palvelut. 
Alustalle tarvitaan esimerkiksi 3D-karttatieto, 
sekä ajantasainen tietoliikenne-, sää- ja 
ilmatilan varaus- ja käyttötieto.

Projekti toteutetaan innovaatiokumppanuus-
hankintamallilla. 

”Droonien lennonohjausjärjestelmän 
digitalisoinnin taustalla on tieto siitä, että 
tarvitaan aivan uusia ratkaisuja. Drooni-
toiminnan kasvattamiseksi sekä 
turvallisuuden varmistamiseksi ilmatilan 
tilannekuvaa on tuotettava reaaliaikaisesti ja 
kattavasti." 

Pasi Nikama, ANS Finland



Liikkumisen uudistaminen 
Etelä-Karjalan alueella

Imatran kaupunki yhdessä Lappeenrannan 
kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja  
Etelä-Karjalan liiton kanssa kehittävät
Etelä-Karjalan kuntien ja sairaanhoitopiirin 
liikkumispalvelujen digitaalisen ympäristön. 

Digitaalinen ympäristö tuo kaupallisen rajapinnan ja 
lippurajapinnan kaikille toimijoille, jotka haluavat 
hyödyntää ympäristössä syntyvää dataa omassa 
liiketoiminnassaan. Tarkoituksena on luoda 
mahdollisuuksia uudenlaiselle yritystoiminnalle. 

Projekti sisältää alusta- ja rajapintaratkaisut 
sisältävän innovatiivisen hankinnan valmistelun ja 
pilotoinnin. 

” Digitaalinen liikkumispalveluympäristö voi  
synnyttää aivan uudenlaisia kuljetuspalveluja 
pienemmän väestötiheyden kaupunkeihin ja 
kuntiin. Etelä-Karjalan alue asukkaineen on 
palveluntuottajille hyvä ympäristö tarjota ja 
testata uusia palvelutuotteita.”

Jukka Partinen, Imatran kaupunki



BF tukea innovatiivisiin julkisiin hankintoihin

Hankinnan valmistelu, BF-tuki 40/50 %
• Sis. Markkinakartoitus, hankinnan määrittely

Esim. Innovaatiokumppanuushankinta, BF-tuki 40/50 %
• Tarvetta ei voida täyttää markkinoilla olevilla ratkaisuilla
• Sis. markkinakartoitus, hankinnan määrittely, kehityskumppaneiden kilpailutus & yhteiskehitys

Syntyikö yrityksille markkinareferenssi ?
Kiinnostaako kansainvälinen yhteistyö ?
• Onnistuneen ratkaisun viestinnässä voi 

hyödyntää KEINO- ja BF-verkostoa

• Tieto ja opit edelläkävijähankinnasta 
muille hankintayksiköille KEINO-verkoston 
kautta

• KEINO auttaa hankintayksiköitä  

kansainvälistymään

MARKKINOIDEN 
KARTOITUS
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HANKINNAN 
MÄÄRITTELY

YHTEISKEHITTÄMINEN & 
PILOTOINTI

KILPAILUTUS & NEUVOTTELU-
MENETTELY
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Esim. Kilpailullinen neuvottelumenettely, BF-tuki 40/50 %
• Ratkaisun toteutustapaan liittyviä keinoja/ehtoja ei tunneta 
• Sis. Hankinnan valmistelun ja neuvottelumenettelyn, jossa voidaan tuottaa ratkaisun ”MVP”



Ohjeistus vuoropuheluihin
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 Tilaaja: kerro tarpeesi, mihin tarvitsette 
yritysten osaamista ja innovaatioita?

 Toimittaja: kerro miksi hankinta 
kiinnostaa, voisiko hankinnan 
haastetasoa nostaa? 

 Tilaaja ja toimittaja: millaisista tilaaja-
toimittaja –vuoropuheluista tällä teema-
alueella olisi hyötyä? Toiveet KEINOlle!  

Mitä sinä ehdotat?


