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• BF: Julkisten innovatiivisten hankintojen tuki, fokus 
digitalisaatoissa 

• BF: Rahoitettavien ”julkisten innovatiivisten 
hankintojen” kriteerit  ja 4 esimerkkiä 
yhteiskehittämisestä hankinnoissa

Hankintoja & yhteiskehittämistä



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
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Business Finlandin
innovatiivistenhankintojentuki

digitalisaationkirittäjäksi



• Lähde: 
Ympäristöministeriö: 
http://www.ym.fi/vaha
hiilinenrakentaminen

Energiatehokkuudesta elinkaarenhallintaan
-lisää yritysyhteistyötä ja digiä!  



Yritysyhteistyön avulla riman 
yli?

• hankinta kirittää valmistavia yrityksiä tuotekehitykseen 

• kehitettäville ratkaisuille on laajaa liiketoimintapotentiaalia

• yritysyhteistyö ja markkinavuoropuhelu ovat merkittävässä roolissa 

BF-rahoitusta kannattaa hakea innovatiiviseen hankintaan, kun 

• hankinta tukee organisaatiota merkittävässä muutoksessa

• tavoitteena on löytää uusia kumppaneita ja tuottaa uusia ratkaisuja 

• hankinnalla riittävä volyymi ja resurssit ratkaisun käyttöönottoon  



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



Digistä voimaa parempaan 
suunnitteluun ja rakentamiseen?

• Uudet hankintamallit tukevat yhteiskehittämistä  

• Yhteiskehittäminen hankinnoissa vauhdittaa asenne- ja toimintatapamuutosta

• Edelläkävijöiden yhteiskehittämishankinnoissa tuki mahdollistaa uusien 
palveluiden testaamisen 

• Uudet ratkaisut pakottavat irti vanhoista toimintamalleista

• Digipalvelut tulee liittää organisaation nykyiseen ytimeen

• Toimenpanokyky ratkaisee



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



Käytön optimoinnissa 
päästävä hölkästä juoksuun!

• Hankinnat saatava kirittämään rakennusten käytön optimointia

• Innovatiivisten hankintojen tuen tavoite on saattaa parhaiden yritysten 
kyvykkyydet nopeuttamaan kehitystä 

• Edelläkävijähankintayksiköt voivat saada tukea, kun ratkaisut ovat nopeasti 
skaalattavissa

• Digitaalinen toimintaympäristö rakentuu vauhdilla

• Tilojen käytön optimoinnissa voidaan hyödyntää nopeasti digiajan mahdollisuudet

• Digitaalinen palvelukehitys on saatava vauhdilla maaliviivan yli



” Kehitysprojektissa molemmat 
osapuolet, tilaaja ja toimittaja, saavat 
keskittyä omaan ydinosaamiseensa, 
mutta osaamiset yhdistettynä saadaan 
synnytettyä juuri tälle alalle tarkoitettu 
paras mahdollinen ratkaisu.”

Ilkka Letonsaari, Lakeuden Etappi

Vaaka-Varasto-ohjelman hankinta

Lakeuden Etappi Oy, Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy, Rosk’n Roll Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja 
Vestia Oy kehittävät innovaatiokumppanuus –
hankintamallia hyödyntäen vaaka-varasto 
ohjelmistoratkaisun, jonka avulla digitalisoidaan 
jäteyhtiöihin saapuvien, lähtevien ja alueella 
prosessista tai varastosta toiseen siirtyvien 
kuormien punnitustieto. 

Tavoitteena on, että järjestelmää voidaan kehittää 
myöhemmin kohti digitaalista tuotannonohjausta.

Digitalisoinnin avulla on mahdollista tehostaa 
kiertotalouden toimintaa entisestään.



Verkostoista osaamista 
elinkaarenhallintaan 

• Hankinnat ovat keskeinen keino kasvattaa kumppaniverkostoa

• BF-tuen tavoite lisätä valmisteluvaiheen verkottamista, markkinavuoropuheluita 

• BF-tuen tavoite lisätä kumppanuuksia syventävää yhteiskehittämistä hankinnoissa

• BF-tuen tavoite on saattaa parhaiden yritysten kyvykkyydet nopeuttamaan kehitystä 

• Nykyteknologioista hyötyä rakennusten kestävään suunnitteluun ja käyttöön

• Julkisten toimijoiden omat resurssit eivät riitä mahdollisuuksien hyödyntämiseen

• Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa



"Tavoitteena on saada aikaan selkeät 
suuntaviivat lauttaliikenteen hankinnoille , 
käytettäville hankintamenettelyille sekä niille 
asetettaville vaatimuksille. Uusia kriteereitä 
on tulossa, esimerkiksi hankkeen myötä 
kilpailutuksissa tullaan huomioimaan 
ympäristövaikutukset.” 

-Tapani Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maantielauttaliikenteen 
hankintastrategian uudistaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus uudistaa 
maantielauttaliikenteen hankintastrategian. Työn 
tuloksena halutaan tuoda uusia kriteereitä 
lauttaliikenteen kilpailutuksiin. Uusien kriteerien 
tavoitteena on kannustaa palveluiden tarjoajia, eli 
lauttayhtiöitä, pitkäjänteiseen kehittämiseen, 
joiden avulla vähennetään päästöjä ja kehitetään 
palvelua. 



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”



@MoilanenPiia
Piia.Moilanen@businessfinland.fi


