Kutsu seminaariin:
Innovatiivisia hankintoja
verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä
Aika: torstai 3.12. klo 9 – 16
Paikka: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34, Helsinki
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta mielenkiintoisten esitysten siivittämänä.
Aamupäivä on varattu Tekesin Huippuostajat ohjelman uusimpien tutkimustulosten
esittelyyn ja iltapäivällä ovat vuorossa SCINNO- ja Cleantech Hankintamappi –
tutkimushankkeiden teemat loppuseminaarin merkeissä.
Ilmoittaudu aamupäivään, iltapäivään tai molempiin osuuksiin tästä linkistä viim. 23.11.
Tilaisuus on maksuton.
Kuva:
SYKE

Lämpimästi tervetuloa!
Lisää huippuostajia – millä keinoin?
Huippuostajat –ohjelman tuoreimpia tuloksia

Cleantechin ja innovatiivisten julkisten
hankintojen edistäminen yhteistyöllä ja
tehokkaalla markkinavuoropuhelulla

Klo 8.30 kahvi ja ilmoittautuminen
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Tampereen teknillinen yliopisto
Hankintaprosessin kompleksisuus, arvonmuodostus ja
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Tampereen teknillinen yliopisto
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julkisissa hankinnoissa
Itä-Suomen yliopisto
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Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Eri hankintamallien haasteet innovatiivisuuden
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Oulun yliopisto & Lapin yliopisto

Klo 13 Avaussanat
Taina Nikula (YM) ja Tuomo Suortti (Tekes)
Tutkimushankkeet esittäytyvät
Riina Antikainen (SCINNO) ja Katriina Alhola (Hankintamappi)
Creating cleantech business networks using Pitch and
Match concept – experiences from Sweden
Bengt Malmberg, Sustainable Business Hub, Malmö, Sweden
Markkinavuoropuhelu hankintojen strategisena
työvälineenä
Marjo Laine, Jyväskylän strateginen hankintatoimi
Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön
Isa-Maria Bergman, Motivan kestävien hankintojen yksikkö
Kahvitauko
Cleantech liiketoiminnan edistäminen julkisten
hankintojen avulla –yrityksen näkökulma
Vesa Hakkarainen, Are Oy
Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen
verkoston hyödyntäminen
Santtu Hulkkonen, Solved
Altogame maailmalle - Kokemuksia kansainvälisen
liiketoiminnan rakentamisesta
Olli-Pekka Mäkirintala, Altonova Oy
Cleantech yritykset ja rahoitus
Tarja Teppo, Cleantech Invest
Keskustelua
Klo 16 seminaarin päätös

Klo 12.15 lounas (omakustanteinen)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lisätietoa hankkeista ja seminaarista:
Huippuostajat –ohjelma, Markku Heimburger, http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/huippuostajat/
Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO), Riina Antikainen, SYKE, www.syke.fi/hankkeet/scinno
Cleantech Hankintamappi, Katriina Alhola, www.syke.fi/hankkeet/hankintamappi, www.ymparisto.fi/hankintamappi

