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Ostopalvelut ”6Aika Kasvun 
ekosysteemit”-projektiin     

 

1. TAUSTA JA TARKOITUS 

 
6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä -hankkeen 
tavoitteena on synnyttää alueelle systemaattisesti uusia kasvuyritysideoita, lisätä maailmanmarkkinoille 
tähtäävien pk-yrityksien määrää, kehittää liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemejä tukevia 
yrityspalveluita, sekä edelleen kehittää innovatiivisia palvelumalleja ja aktivoida toimijoiden välistä 
yhteistyötä alueellisesti sekä kansallisesti.  
 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy (Business Tampere) ja 6Aika Kasvun 
ekosysteemit -hanke tilaa kolme valmennusohjelmaa kasvuhakuisille startupeille vahvistaakseen alueellista 
startupekosysteemiä, niissä toimivien kasvuhakuisten yritysten toimintamahdollisuuksia, 
rahoitusvalmiuksia sekä rahoituksen saamista.  

2. HANKINTAMENETTELY 

Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, 
johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.  

Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 59 999 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. 
Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 

Tarjouspyyntö lähetetään 11 potentiaaliselle tarjoajalle 20.11.2018. Tarjouksista tehdään vertailu.  

Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan (jatkossa 
Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja 
vertailuperusteet mukaisesti. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Päätös 
lähetetään tiedoksi kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankinta ilmoitetaan 
hankintaselvityslomakkeella. 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa 
tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. 
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3. HANKINNAN KOHDE  
 

1. Työn sisältö 

Kasvuhakuisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan kolmen startup valmennusohjelman 
avulla vuosina 2019 ja 2020. Valmennusohjelmat keskittyvät erityisesti kasvuhakuisten yritysten 
tarpeisiin yhdistämällä rahoitukseen ja rahoituskelpoisuuteen liittyviä palveluja 
kansainvälistymispalveluihin. Tavoitteellinen ja sitoutumista vaativa sparraus- ja valmennusohjelma 
sisältää myös startup-mentorointipoolin ja tarjoaa konkreettista tukea rahoitusratkaisujen 
etsimiseen. Valmennusohjelman avulla kasvatetaan kansainvälisesti kilpailukykyisten startup-
yritysten määrää ja laatua. 
 

1. Valmennusohjelman suunnittelun tueksi 
 
- Tarjouksen liitteeksi laitetaan ehdotus valmennusohjelman sisällöstä. Lopullinen sisältö 

sovitaan yhdessä valitun tarjoajan kanssa aloituspalaverissa 
- Tarjouspyynnön liitteeksi on luonnosteltu esimerkkiohjelma perustuen startupien ja sijoittajien 

validoituihin tarpeisiin 
- Valmennusohjelma toteutetaan jatkossa vuonna 2019 käynnistyvässä Startup talossa. 

Lisätiedot ja aikataulut tarkentuvat alkuvuodesta 
- Yhden ohjelman kesto on 3kk. Ohjelmat ajoitetaan alkamaan seuraavasti: 

 
o Maaliskuu 2019 
o Syyskuu 2019 
o Maaliskuu 2020 

 
- Kuhunkin valmennusohjelmaan valitaan 10-20 yritystä yhdessä Business Tampereen kanssa 
- Valintakriteerit päätetään yhdessä tilaajan kanssa 
- Ohjelmassa on oltava tavoitteellinen elementti puskemaan yritysten kunniahimotasoa ja 

tuloksia ylöspäin. Yksi tärkeä tavoite on edesauttaa yritysten rahoitusvalmiuksia sekä 
sijoittajakontakteja 

- On toivottavaa, että ohjelman eri teemaluentoja/ workshopeja vetää oman alansa tunnetut ja 
kokeneet yrittäjät, sarjayrittäjät, mentorit tai sijoittajat, ei pelkästään valitun palveluntuottajan 
asiantuntijat. Kansainvälisten mentoreiden ja sijoittajien hankkiminen ohjelmaan katsotaan 
eduksi  

- Ohjelman on tarjottava konkreettista tukea vähintäänkin seuraaviin asioihin: 
 

o Sijoittajien ja Business Finlandin palautteen mukaan alueen yritykset eivät osaa 
pitchata vaadittavalla tasolla. Pitchausharjoitukset ja sijoittajalle suunnatun ”pitch 
deckin” kehittäminen on osana ohjelmaa 

o Business Finland kehittää parhaillaan kansallista Deal Flow -työkalua, jonka avulla 
Business Finland introaa parhaimpia yrityksiä tuhansille sijoittajille ympäri maailmaa. 
Nykyiset työkalussa olevat startup-profiilit ovat laadultaan heikkoja. Ohjelman 
lopputuloksena jokaisen startupin profiili ja materiaalit ovat korkeatasoisia ja sijoittajia 
houkuttelevia. Business Finlandin työkalu julkaistaan maaliskuussa 2019, mutta sen 
sisältö ja toiminnallisuudet katsotaan aloituspalaverissa tammikuussa 

o Myynnin edistäminen konkreettisin keinoin 
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o Selkeät rahoitus- ja kansainvälistymissuunnitelmat kasvun tueksi, konkreettisia 
verkostoja kansainvälistymisen tueksi 

o Konkreettisia sijoittajatapaamisia 
o Ohjelman lopuksi jokainen yritys ohjataan seuraaviin palvelu- ja kasvupolkuihin, 

rahoituksiin ja verkostoihin 
o Mentorointipoolin rakentaminen on osana kokonaisuutta ja sen tulee olla jatkuvaa 

toimintaa suhteessa valmennusohjelmaan. Näin ollen mentorointipooli ja 
mentorointiprosessi on hyödynnettävissä myös ohjelmien ulkopuolella ja sen jälkeen. 
Mentorit ovat kokeneita yrittäjiä, sarjayrittäjiä ja sijoittajia 

o Demoday ja ohjelman parhaimmiston palkitseminen. Sponsoreiden ja kumppaneiden 
hankinta rahapalkinnon mahdollistamiseksi on suotavaa 
 

- Valmennusohjelman digitaalisuus on huomioitava toteutuksessa: 
o Mahdolliset teemaluennot/ workshopit videoidaan ja streamataan Business 

Tampereen verkkosivuille. Business Tampere on tässä apuna 
o Ohjelmaan osallistuville tarjotaan yhteinen digitaalinen kommunikaatiokanava ja 

materiaalien jakopaikka. Työkalu voi olla Startup Tampere -Slack, Blink-alusta tai 
molemmat. Työkalut sovitaan erikseen aloituspalaverissa 
 

- Valmennusohjelmaan osallistuvilta yrityksiltä ja mentoreilta kysytään palautetta ja niiden 
pohjalta seuraavien ohjelmien sisältöjä voidaan muokata ja parantaa 

- Ohjelma aktivoi alumneja osallistumaan ja tarjoaa mahdollisuuden muodostaa aktiivinen 
startup yhteisö ohjelman päättymisen jälkeen 
 

2. Valmennusohjelmien toteuttaminen  
 
- Maaliskuu-kesäkuu 2019  
- Syyskuu-joulukuu 2019 
- Maaliskuu-kesäkuu 2020 
- Tarkat päivämäärät sovitaan aloituspalaverissa 
 

2. Business Tampere auttaa palveluntarjoajaa seuraavissa asioissa:  

- Aloituspalaverissa tammikuussa 2019 käydään ohjelman sisältö, tavoitteet ja työnjako läpi 

- Lähtökohtaisesti Business Tampere auttaa seuraavissa toimenpiteissä: 

o Valmennusohjelman, tapahtumien ja tulosten markkinointi 

o Yritysten valinta 

o Luentojen videokuvaus ja streamaus Business Tampereen verkko- ja YouTube-sivuille 

o Mentoripoolin rakentaminen, sen jatkuvuuden ja prosessin tukeminen 

o Jatkopalvelupolkuihin ohjaaminen 

o Digitaalisen alustan mahdollistaminen 

o Alumnitoiminnan tukeminen 

o Demodayn järjestelyt, sponsoreiden ja kumppaneiden hankinnan tukeminen 

o Mittariston luominen ja tulosten seuranta, jotta valmennusohjelman jatkoa voidaan 

perustella nykyisen toteutusajan jälkeen. Tavoitteena on luoda houkutteleva ja 

tuloksellinen valmennusohjelma, joka saa jatkoa hankeajan jälkeen  
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o Kasvu- ja sparrausohjelmaan osallistuminen kerryttää osallistuvan yrityksen De Minimis 
-tukea 4000 € arvosta. Tilaaja toimittaa palveluntarjoajalle vaadittavat lomakkeet ja 
tiedoksiannot yrityksille toimitettavaksi 

3. Raportointi 

- Aloituspalaverissa määritellään toiminnan mittaristo. Näitä voivat olla mm. uusien yritysten/ 

innovaatioiden synty, uudet syntyneet työpaikat, liikevaihdon kasvu, saatu rahoitus 

- ROI - laskelmat ovat tärkeä osa mittaristoa, vaikuttavuuden mittaamista ja jatkon perustelua 

- Jokainen menestyksekäs kiihdyttämö seuraa yritystensä rahoituksia 18kk ohjelman päätyttyä. 

Rahoitusten toteutumista on tarkoitus seurata ohjelman tulosten ja vaikuttavuuden 

mittaamiseksi 

- Kaikilta osallistuneilta yrityksiltä, mentoreilta ja sijoittajilta tulee kerätä palautteet. Näiden 

pohjalta ohjelmaa kehitetään tuloksellisempaan suuntaan jokaisen ohjelman jälkeen 

- Jokaisen ohjelman päätyttyä pidetään lopetuspalaveri, jossa palautteet, kehitysehdotukset 

sekä tulokset käydään läpi 

- Tilaajalle toimitettavan loppuraportin tulee lyhyesti sisältää ainakin seuraavat asiat: 

o Yrityksiltä ja mentoreilta kerätyt palautteet 

o Palautteiden pohjalta konkreettiset kehitysehdotukset seuraavaan ohjelmaan 

o Jokaisen osallistuvan yrityksen edistyminen, ehdotetut jatkopolut ja Deal Flow-profiilit 

o Yrityksiltä kerätyt De Minimis -lomakkeet 

4. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat 

1. Sisältö ja suunnitelmallisuus 
 

- Ehdotus valmennusohjelman sisällöstä ja tavoitteellisuudesta 
- Ehdotus mentorointipoolin rakenteesta, prosessista ja jatkuvuudesta 
- Raportointitavat ja tulosten seuraaminen 18kk 

2. Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista 

- Referenssit, verkostot 
- Kokemus vuosina ja kyky tehdä konkreettisia sijoittajaintroja 

3. Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen 

- Ohjelman puhujat ja valmentajat sekä heidän osaaminen  
- Mentorointipoolin mentorit ja sijoittajanimet. Tunnetuista ja kansainvälisistä toimijoista on 

etua. Poolia täydennetään ohjelman käynnistyessä 
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4. TARJOAJAN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET 

Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 
sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. 

Mikäli kilpailutettavaan palveluun sisältyy henkilötietojen käsittelyä, palveluntuottajan on noudatettava 
hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä täytettävä EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.  

Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan 
toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa 
tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 

Edellä mainitun lisäksi poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 80 § ja 
81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä olevan lain 
pykälissä mainituista poissulkemisperusteista. 

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite, jolta voi kysyä 
lisätietoa tarjouksesta sekä sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään kilpailutuksen ja 
tarjousvertailun jälkeen. 

Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n 
palvelut. 

 

5. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT 
1. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

Jos Tilaaja ja valittu Palveluntuottaja eivät saavuta riittävää yhteisymmärrystä sopimuksen 
muodostamiseksi, Tilaaja voi jatkaa sopimusneuvotteluja kilpailutuksessa seuraavaksi parhaan tarjouksen 
tehneen Palveluntuottajan kanssa tai suorittaa uuden kilpailutuksen. 

2. Sopimusehdot 

Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa 
tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli Palveluntuottaja 
ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on 
selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 

Jos Palveluntuottajan rahoitukseen liittyy erityisiä hankkeen toimintaan vaikuttavia ehtoja, nämä 
tarkentuvat toimeksiantosopimuksessa. Tarjouksen tekemällä Palveluntuottaja hyväksyy, että rahoitukseen 
voi liittyä erityisiä ehtoja jotka tarkentuvat toimeksiantosopimusta laadittaessa. 
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Palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättämällä sopimusluonnoksessa oleviin ehtoihin. 

3. Laskutus- ja maksuehdot 

Tilattava työ maksetaan laskua vastaan sopimuksen mukaan. 

Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää tapahtua 
verkkolaskutuksena. Palveluntuottaja laskuttaa Tilaajaa verkkolaskulla, josta selviää tehdyt toimenpiteet ja 
tekijät. Verkkolasku erääntyy maksettavaksi 21 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun päiväyksestä. 

 

4. Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteiden ratkaisu 

Tilaaja pidättää oikeuden purkaa sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Tilaaja toteaa 
hankinnan kohteena olevan palvelun sisällön olleen riittämätöntä, tarkoitukseen sopimatonta tai 
laadullisesti heikkoa, eikä laadullisessa palaverissa saada Tilaajan ja valitun Palveluntuottajan välille 
yhteisymmärrystä tavasta jatkaa. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus saattaa kokemansa mahdolliset 
palvelun puutteet Palveluntuottajan tietoon välittömästi. Ennen sopimuksen purkamista tehdyn työn 
korvaamisesta sovitaan Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. 

Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 

 

6. VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden 
vertailukriteerit on kerrottu alla. 

1. Hinta 

Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, 
majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset (ks. kohta 5.3.). Lisälaskutusta ei hyväksytä. 

Vertailussa halvin tarjous saa 5 hintapistettä ja kallein 1 hintapistettä. Saman hinnan tarjonneet saavat yhtä 
paljon hintapisteitä.  

2. Laatu 

Laatua vertaillaan ja pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- tarjouksen sisällöllinen laatu ja työn toteuttamisen suunnitelmallisuus (1-5 pistettä) 
- palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista (1-5 pistettä)  
- työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen (1-5 pistettä) 
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Jokaisen kohdan (3 kohtaa) pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset laatupisteet. 
Maksimipistemäärä laadusta on 15 pistettä. 

3. Pisteet yhteensä 

Lopuksi lopulliset hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa 
tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 20 pistettä. 

Tarjous tulee laatia siten, että edellä mainitut seikat käyvät ilmi tarjouksesta. Mikäli jokin arvioitava kohta ei 
selviä tarjouksesta, saa Palveluntuottaja tästä kohdasta 0 pistettä. 

7. LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. 
Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista 
lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan liike- tai 
ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista koskevaa tietoa.  

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien 
sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Tarjoukseen tulee 
merkitä selkeästi salattavat liitteet ja tiedot. 

 

8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
1. Toimitettavat asiakirjat 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. Tarjous ja 
tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.  

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 

2. Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 11.12.2018 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan sähköisesti osoitteeseen sointu.karjalainen@businesstampere.com  
Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: 6Aika Kasvun ekosysteemit, valmennusohjelma”. 

3. Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 

 

 

mailto:sointu.karjalainen@businesstampere.com
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9. TILAAJAVASTUU 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä 1233/2006.LISÄTIEDOT 

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä 29.11.2018  kello 09:00 mennessä 
sähköpostitse osoitteella sointu.karjalainen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla 
”Lisätietopyyntö: 6Aika kasvun ekosysteemit, valmennusohjelma”. 

Vastaukset toimitetaan kaikille tarjouspyynnön saaneille osapuolille sähköpostitse viimeistään 3.12. 
Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi emme vastaa puhelimitse tarjouspyynnön sisältöön liittyviin 
kysymyksiin. 

Sointu Karjalainen 
Projektipäällikkö, Startup Tampere, 6Aika Kasvun ekosysteemit 
Business Tampere 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


