
1  Johdanto

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Käytän-
nön toteutuksesta vastaa Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 
elinkeino- ja innovaatio-osaston tuella.

Kilpailun osallistujat
Kilpailu on avoin kaikkien toimialojen yrityksille ja erilaisille kon-
sortioille. Kilpailuun voivat osallistua kotimaiset ja kansainväliset 
(esim. metsä-, energia- ja kemian alan) yritykset sekä yrityskonsor-
tiot joissa on mukana tutkimustahoja ja sijoittajia.

Kilpailuaika
Kilpailu on avoinna kilpailujulistuksessa ilmoitettujen avausajan-
kohdan ja sulkeutumisajankohdan välisenä aikana.

Kilpailuehdotus
Kilpailuun osallistujat toimittavat määräaikaan mennessä työ- ja 
elinkeinoministeriöön kilpailuehdotukset, joissa kuvataan esi-
tetty biojalostamo. 

Tarkemmat ehdot kilpailuehdotukselle löytyvät kilpailujulis- 
tuksesta.

2  Soveltamisalue
Biojalostamon suunnittelukilpailulla tarkoitetaan menettelyä, 
jossa kilpailun järjestäjä pyytää avoimella ja kansainvälisellä 
haulla jättämään kilpailuehdotukset biojalostamoista. Ehdotuk-
set käsitellään luottamuksellisesti ja arvioidaan asiantuntijaraa-
din toimesta. Arvioinnin tulosten perusteella elinkeinoministeri 
valitsee voittajan tai voittajat.

Kilpailun järjestäjä laatii kilpailuaikataulun ja asettaa arviointi-
raadin. Kilpailun voittaja tai voittajat

valitaan kilpailujulistuksessa asetettujen tavoitteiden ja arvoste-
lukriteerien perusteella.

3  Kilpailun luonne
Kilpailu on luonteeltaan suunnittelukilpailu, jonka tarkoituk-
sena on löytää ratkaisu hankkeen toteutussuunnittelun pohjaksi. 
Tarkoituksena on hankkeen toteuttaminen kilpailuehdotuksen 
pohjalta. Kilpailun tarkoitus on johtaa jatkosuunnitteluun sekä 
Suomessa tapahtuvaan investointiin.

4  Kilpailun muoto

Kilpailu on yleinen, avoin ja kansainvälinen kilpailu. Kilpailu on 
yksivaiheinen. 

5  Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikkien toimialojen yrityksille ja erilaisille kon-
sortioille. Kilpailuun voivat osallistua kotimaiset ja kansainväliset 
(esim. metsä-, energia- ja kemian alan) yritykset sekä yrityskon-
sortiot joissa on mukana tutkimustahoja ja sijoittajia.
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Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiraadin jäsenet, asiantunti-
jat tai sihteeri. Kilpailuun eivät voi osallistua myöskään arvioin-
tiraadin jäsenen yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on 
myös henkilö, joka on osallistunut kilpailun laadintaan tai muulla 
tavoin kilpailun järjestelyihin sellaisella tavalla, että hänellä on 
siitä muihin verrattuna selvää etua.

6  Arviointiraati

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kilpailua varten arviointiraa-
din, jonka tehtävänä on kilpailuehdotusten arviointi, arvoste-
lupöytäkirjan laatiminen sekä ehdotusten asettaminen parem-
muusjärjestykseen. Kilpailun voittajan tai voittajat päättää elin-
keinoministeri raadin esityksestä.

Arviointiraati on päätösvaltainen täysilukuisena. Mikäli arvioin-
tiraadin jäsen tulee estyneeksi osallistumaan raadin työskente-
lyyn, valitsee hänen nimeäjänsä tilalle uuden jäsenen. Järjestäjä 
nimeää arviointiraadin jäsenet, puheenjohtajan ja sihteerin sekä 
tarvittaessa yhdyshenkilön, joka vaitiolovelvollisena hoitaa yhte-
ydet kilpailijoihin ja vastaa kilpailuun liittyviin tiedusteluihin

Kokoonpano
Arviointi raati muodostuu alansa arvostetuista jäsenistä, joilla 
on korkeatasoinen ja monipuolinen osaaminen liiketoiminnasta, 
prosessikehityksestä, biojalostamoteknologioista, investointi-
osaamisesta sekä alan markkinakehityksestä. Raadin jäsenillä 
on vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia ehdotuksia sekä niiden 
sisältämää tietoa. Raadin jäsenten nimiä ei julkisteta kilpailun 
aikana.

7  Kilpailusalaisuus ja luottamuksellisuus

Kilpailuehdotukset käsitellään konsortion jäsenten nimillä 
varustettuna. 

Kilpailuehdotusten käsittely ja niiden arviointi tehdään luotta-
muksellisesti. Asioiden käsittelyyn osallistuvilla työ- ja elinkei-
noministeriön virkamiehillä on vaitiolovelvollisuus ja arvioin-
tiraadin jäsenet ja tarvittaessa apuna käytettävät ulkopuoliset 
asiantuntijat allekirjoittavat vaitiolovakuutuksen ennen kilpai-
luehdotusten luovuttamista. 

Työ- ja elinkeinoministeriö varaa oikeuden julkistaa palkittu tai 
palkitut ehdotukset otsikko- ja tiivistelmätasolla. 

8  Kilpailujulistus

Kilpailun järjestäjä laatii ja hyväksyy kilpailujulistuksen ja aika-
taulun. Kilpailujulistuksessa ilmoitetaan, että biojalostamosta 
pyydetään samanaikaisia ehdotuksia, jotka arvostellaan haku-
tekstissä esitetyin perustein.

Kilpailujulistuksessa esitetään kilpailun järjestäjä ja menettelyt 
sekä osallistumisoikeus. Lisäksi esitetään selkeästi ja yksise-
litteisesti kilpailun tavoitteet, lähtötiedot, ohjeelliset ja sitovat 



suunnitteluohjeet, kilpailuehdotusten arvosteluperusteet sekä 
ehdotuksen laadintaohjeet ja käytettävä kieli. Kilpailujulistuk-
sessa kerrotaan kilpailussa jaettavat palkinnot tai palkkiot.

9  Kilpailun arvostelu ja arvostelupöytäkirja

Arviointiraati asettaa kilpailuehdotukset paremmuusjärjestyk-
seen haussa määriteltyjen arviointikriteerien perusteella.

Kilpailun ohjeista oleellisesti poikkeavaa työtä ei arvostella.

Arviointiraati voi antaa palkitsematta jääneelle ansiokkaalle 
ehdotukselle kunniamaininnan.

Ainoastaan arviointiraadin jäsenet, sihteeri ja asiantuntijat saa-
vat olla läsnä arvostelun aikana. He ovat arvostelutyötä koske-
vissa asioissa vaitiolovelvollisia

Arviointiraati päättää mitkä ehdotukset arvostellaan ja mitkä 
suljetaan arvostelun ulkopuolelle.

Kilpailun ulkopuolelle on suljettava ehdotus
• jota ei ole jätetty kilpailuohjelman määräämässä järjestyksessä,
• josta puuttuu ohjelmassa vaadittu asiakirja, mikäli palkin- 
 tolautakunta ei pidä puutetta toisarvoisena ehdotuksen  
 arvostelemiselle.

Arviointiraati laatii arvostelupöytäkirjan, joka sisältää kilpailutehtä-
vän kuvauksen, kilpailun yleisarvostelun, ehdotuskohtaisen arvos-
telun kaikista kilpailuehdotuksista, päätöksen palkintojen jakami-
sesta perusteluineen, (suosituksen kilpailun jatkotoimenpiteiksi, 
mahdolliset eriävät mielipiteet, mahdolliset asiantuntijalausunnot 
sekä arvosteltujen ehdotusten oleellisen kuva- ja tekstiaineiston.)

Kun arviointiraadin osalta arvostelu ja esitys voittajasta tai voit-
tajista on valmis, työ- ja elinkeinoministeri(ö) tekee päätöksen 
asiasta.

10 Kilpailun palkinnot ja palkkiot

Palkinnot ja palkkiot ilmoitetaan hakujulistuksessa.

Mikäli yleisen kilpailun kilpailuehdotusten lukumäärä on huo-
mattavasti normaalia pienempi ja/tai ehdotusten laatu normaalia 
heikompi, arviointiraati voi työ- ja elinkeinoministeriön suostu-
muksella jättää osan palkintosummasta jakamatta.

11  Kilpailuehdotusten näytteillepano ja  
 tulosten julkaiseminen

Kaikki ehdotukset käsitellään luottamuksellisina. Kukin ehdot-
taja saa omaa ehdotustaan koskevan arvioinnin ja palautteen 
arviointiraadilta. Palkituista kilpailuehdotuksista julkistetaan 
ehdotuksen jättänyt konsortio, ehdotuksen otsikko sekä ehdo-
tuksen jättäjien laatima lyhyt julkinen tiivistelmä.

Kilpailusta tiedotettaessa suositellaan, että palkittavien ehdotus-
ten osalta mainitaan kaikki työhön osallistuneet organisaatiot ja 
avainhenkilöt.

Kilpailun tuloksen julkaisee työ- ja elinkeinoministeriö leh-
distötiedotteessa, mahdollisessa julkistamistilaisuudessa ja 
verkkosivullaan.

12  Vastuut 

Kilpailun järjestäjä on vastuussa kilpailujulistuksessa ilmoitta-
mistaan sitoumuksista.

Kilpailuun osallistujat ovat vastuussa sisällöltään ohjeiden 
mukaisten ehdotusten jättämisestä määräaikaan mennessä.

Kilpailun arviointiraati on vastuussa siitä, että se laatii ehdotus-
kohtaisen arvostelun kaikista kilpailuehdotuksista sekä näiden 
sääntöjen mukaisen arvostelupöytäkirjan.

Kilpailun järjestäjä ei palauta kilpailuehdotuksia ehdotusten 
laatijoille.

Kilpailun järjestäjä huolehtii ehdotusten asianmukaisesta 
säilyttämisestä.

13  Käyttöoikeudet ja tekijänoikeudet
Käyttö- ja omistusoikeus sekä muut aineettomat oikeudet kilpai-
luun luovutettuun materiaaliin on kilpailuehdotuksen laatijalla. 
Kilpailun järjestäjällä on palkittuihin kilpailuehdotuksiin julkai-
suoikeus ehdotuksen jättäneen konsortion, ehdotuksen otsikon 
sekä ehdotuksen jättäjien laatiman julkisen tiivistelmän osalta.

Kilpailijat säilyttävät tekijänoikeuden ehdotuksiinsa.

14 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet pyritään pääasiallisesti ratkaisemaan 
kilpailun järjestäjän ja osallistujien kesken. Erimielisyydet, joista 
asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen, jätetään Hel-
singin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

15  Arkistointi

Suunnittelukilpailun hakujulistus, arvostelupöytäkirja liittei-
neen, sekä kilpailuehdotukset arkistoidaan luotettavasti. Arkis-
toinnista huolehtii työ- ja elinkeinoministeriö.

16 Kilpailukulut
Kilpailun järjestäjä maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä 
aiheutuvat kulut.

Arviointiraadin jäsenten palkkiot
Kilpailun järjestäjä maksaa arviointiraadin jäsenille palkkion, 
joka määritellään jäsenten kanssa tehtävässä sopimuksessa. Jos 
jäsen osallistuu arviointiin työ- tai virkatehtäviensä puitteissa, ei 
palkkiota makseta.

Riippumattomien asiantuntijajäsenten palkkiot
Kilpailun järjestäjä tai arviointiraati voi tarpeen mukaan pyytää 
riippumattomien asiantuntijoiden lausuntoja. Asiantuntijoita 
koskevat samat vaitiolosäännöt kuin arviointiraadin jäseniä. Kil-
pailun järjestäjä maksaa asiantuntijapalkkion, joka määritellään 
asiantuntijan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Järjestäjä kor-
vaa arviointiraadin jäsenille sekä tarvittaessa riippumattomille 
asiantuntijoille matkakustannukset valtion matkustussäännön 
mukaisesti.

Muut maksettavat korvaukset
Kilpailun järjestäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat 
muun muassa kilpailun ohjauksesta, järjestäjän avustamisesta, 
kilpailuohjelman tarkastuksesta ja hyväksymisestä, kilpailun 
tulosten julkaisemisesta ja arkistoinnista.

Maksutapa
Kilpailun järjestäjä maksaa palkinnot, palkkiot ja korvaukset las-
kua vastaan ellei erikseen toisin sovita.


