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BUSINESS
FINLAND

• Tekes+Finpro = Business Finland, mitä uutta?

• Julkisten innovatiivisten hankintojen tuki, 
digikuntoa kuntakenttään!

• Julkisten innovatiivisten hankintojen ABC ja 
tuoreita esimerkkejä

• Tapahtumat ja yhteystiedot

Sisältö



WHAT DO WE DO?

Global growth

World class
ecosystems

OUR TOOLS 
• Research and innovation funding
• Advise and coaching
• Networking
• Expertise and vision of our domestic and 

international network
• Themes and programs

Boosting innovations and 
exports
Attracting investments and 
visitors



Business Finland Objectives by 2025
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Create new, world-class business 
ecosystems of 20 billion euros in total

Become the most attractive destination 
for FDI in Nordics

Become the most desired travel
destination in Nordics

Double the R&D investments and 
exports of SMEs1
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MUKANA KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISSA

MARKKINALLE MENO
ENTER THE MARKET

KASVA
GROW

VALMISTAUDU 
COMMIT & GET READY

NEUVONTAA 
JA SPARRAUSTA

YHTEISTYÖ-
KUMPPANEITA

RAHOITUSTA MARKKINA-
YMMÄRRYSTÄ



BIO AND
CIRCULAR

TRAVELCONSUMERHEALTH AND 
WELLBEING

DIGITALIZATIONCLEANTECH

BUSINESS FINLAND PROGRAMS 2019 in 3 horizons

Legend: Program in progress, Activity in progress, program or activity under planning

• Food from
Finland 2.0

• Bio and Circular 
Finland

• Smart Energy
Batteries from 
Finland

• SAMPO –
Produced in 
Finland

•Connectivity 
and intelligent 
industry

•New Space 
Economy

•Smart Mobility

•Trust

•Personalized 
Health

•Health and 
Wellbeing
Promoting
Environment

• Smart Finance • Travel 4.0

• AI Business
• Talent Boost

• BEAM – Business with Impact
• Sports Cluster



Kasvumoottori-
ekosysteemit

Alustayhtiö/
Operaattori 

Sijoittavat
alustayhtiöön

Orkestraattori: ohjaa verkostoa ja visiotyötä, aktivoi yhteisiä 
t&k&i-hankkeita. Rahoitetaan innovaatioklusterirahoituksella

Alustayhtiö: Alustayhtiön liiketoiminnan tulee olla kasvuun tähtäävää ja vaikuttaa muihin kasvumoottori-
ekosysteemin toimijoihin myönteisesti.  Rahoitetaan pääomalainalla (käynnistystukea/ kilpailutuksen kautta)

Kasvumoottoriekosysteemi tavoittelee miljardiluokan 
uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja Suomeen. 

Osapuolet: yrityksiä, tutkijoita, julkisia 
tahoja. Omia ja yhteisiä t&k&i-hankkeita

1 mrd €

iso yritys
pieni yritys

tutkimustaho
julkinen taho

Orkestraattori



STARTUP

Under 5 years old 
companies aiming at 
international markets

SME & MIDCAP

Small and medium-sized
enterprises and Midcap
companies that have

passion and capabilities to 
develop and boost exports.

LARGE

Large companies
seeking to renew 

themselves alongside 
SMEs and research 

organisations

RESEARCH 
AND PUBLIC 

ORGANISATIONS
cooperating with

companies

FOR WHOM?



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



Verkostoista osaamista 

• Hankinnat ovat keskeinen keino kasvattaa kumppaniverkostoa

• Innovatiivisten hankintojen tuki voi kohdistua valmisteluvaiheen verkottamiseen 

• Tuki voi kohdistua hankintoihin integroituun kumppanuuksia syventävään 
yhteiskehittämiseen

• Nykyteknologiat tuovat valtavasti mahdollisuuksia palveluiden parantamiseen

• Julkisten toimijoiden omat resurssit eivät riitä mahdollisuuksien hyödyntämiseen

• Yhteistyön kehittämiseen kannattaa panostaa



”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. 



Hölkästä juoksuun

• Hankinnat saatava kirittämään strategisia kehityshaasteita

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

• Edelläkävijähankintayksiköt voivat saada tukea, kun ratkaisut ovat skaalattavissa 

• Digitaalinen toimintaympäristö rakentuu vauhdilla

• Menestyjät hyödyntävät nopeasti digiajan mahdollisuudet

• Digitaalinen palvelukehitys on saatava vauhdilla maaliviivan yli



Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Ympäristöministeriön hankkeen 
tavoitteena on uusi alustaratkaisu,  
valtakunnallinen jätteiden ja sivuvirtojen 
sähköinen tietoalusta. 

Alustalla voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia 
ja tarvittavia jätteitä, tuotannon sivuvirtoja 
sekä näille tarjottavia palveluita.

Projekti toteutetaan kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä. 

”Tietoalustalla pyrimme erityisesti 
lisäämään läpinäkyvyyttä mahdollisen 
markkinaehtoisen palvelun puutteen 
todentamiseen, mikä on kunnan (TSV) 
jätteiden toissijaiseen vastuuseen 
perustuvan palvelun edellytyksenä.” 

Jenni Lehtonen, ympäristöministeriö 



Voimaa digimuutokseen

• Uudet hankintamallit tukevat yhteiskehittämistä  

• Yhteiskehittäminen hankinnoissa vauhdittaa asenne- ja toimintatapamuutosta

• Edelläkävijöiden yhteiskehittämishankinnoissa tuki mahdollistaa uusien 
palveluiden testaamisen 

• Uudet ratkaisut pakottavat irti vanhoista toimintamalleista ja siiloista

• 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



Heittämällä riman yli

Hyvän hakemuksen elementtejä

• hankinnan riittävä volyymi ja resurssit ratkaisun käyttöönottoon  

• yritysyhteistyö ja markkinavuoropuhelu ovat merkittävässä roolissa

• halu kehittää hankintaosaamista ja jakaa kokemuksia  

BF-rahoitusta kannattaa hakea innovatiiviseen hankintaan, kun 

• hankinta tukee organisaatiota merkittävässä muutoksessa

• tavoitteena on löytää uusia kumppaneita ja tuottaa uusia ratkaisuja 

• kehitettäville ratkaisuille on laajaa liiketoimintapotentiaalia



” 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.



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”



Kestävien ja innovatiivisten julkisten 
hankintojen verkostomainen osaamiskeskus

 Tuemme julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä

8.11.2018Riikka Munne 21



Infra-alan julkistoimijoille?

8.11.2018 22

 Alustat ja apit

 Kick-off 29.8, markkinavuoropuhelu 11.12

 Vähähiilinen rakentaminen 

 kick-off 3.12

 Tilat 24/7 

 kick-off 14.11

 Pilaantuneet maat 

 kick-off 13.11

 3D-paikkatiedon hyödyntäminen 

 kick-off 10.10

 Haastekilpailu käynnistyy Q1/2019 Mitä sinä ehdotat?



Esimerkki KEINO-hankintaryhmätyöstä

”3D-paikkatieto hyötykäyttöön” 

Kick-off tilaisuus 10.10:

Tavoitteena oppia 3D-

karttatiedon mahdollisuuksista

Keskustella yhteisen 3D-

innovaatiokilpailun tavoitteista ja 

hankintamalleista

Löytää edelläkävijät mukaan 

innovaatiokilpailuun 
https://www.hankintakeino.fi/fi/ajankohtaista/haa

stekilpailulla-innovatiivisia-ratkaisuja-

julkisorganisaatioiden-haasteisiin
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3D +
yhteistyö
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Kysy!

@MoilanenPiia
Piia.Moilanen@businessfinland.fi


