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Vastaukset lisäkysymyksiin 
1. Onko tarjouksen liitteenä ollut ohjelman sisältöesimerkki viitteellinen ja voiko sitä muokata kuten 

parhaaksi näkee? 
a. Kyllä. Esimerkki on viitteellinen teemoista ja asioista joihin ohjelman toivotaan keskittyvän. 

Ohjelmaehdotuksen voi suunnitella kuinka parhaaksi näkee hyväksi todettuja malleja 
käyttäen, kunhan sen sisältö tukee yritysten kasvua, rahoituksien hankintaa ja 
yritysprofiilien laatu Business Finlandin Deal Flow -työkalussa paranevat.  
 

2. Onko yritysten kansainvälistymisen tukeminen oltava mukana ohjelmassa? 
a. Kyllä. Kansainvälistymisen tukeminen voidaan kuitenkin tehdä ohjelman sisällä 

palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla esimerkiksi sijoittajatapaamisten ja 
valmiuksien kehittämisen kautta.  
 

3. Onko ohjelman tarjottava kasvotusten tapahtuva viikoittainen ohjelma vai voiko esimerkiksi joka 
toinen viikko tapahtua etänä? 

a. Ei välttämättä. Hyväksi havaitut kokemukset ovat tässäkin tervetulleita. Pääasia on, että 
ohjelma puskee yrityksiä nopealla tahdilla eteenpäin, jopa pientä paineistusta hyödyntäen, 
ja niin että mahdolliset etänä tapahtuva osuus on laadukas ja hyvin toteutettu.  
 

4. Auttaako Business Tampere ohjelman markkinoinnissa? 
a. Kyllä ehdottomasti. Business Tampere markkinoi ohjelmaa ahkerasti varmistaen, että 

ohjelmaan saadaan potentiaalisimmat yritykset. Palveluntarjoajan nimeämät mentorit, 
sijoittajat ja puhujat toimivat tärkeänä markkinoinnin tukena. 
 

5. Jos valmennettavia yrityksiä on 10-20, niin miten osallistujien lukumäärä per yritys on rajattu? 
a. Meidän kokemuksesta yrityksistä ei kaikki tule ohjelmaan osallistumaan. Toisaalta 

esimerkiksi mm. Techstars velvoittaa koko tiimin osallistumaan tiettyihin osioihin. Emme 
halua rajoittaa osallistujien määrää per yritys, koska tästä ei aiheudu lisäkustannuksia. Jos 
kuitenkin haluatte rajoittaa osallistujamäärää, perustele tämä tarjoukseen.  

 
6. Sisällytetäänkö tarjoukseen aamukahvit ja lounas (ym.) vai hoituvatko nämä Business Tampereen 

puolesta? 
a. Business Tampere ei tarjoa aamukahveja tai lounaita. Tilassa, jossa ohjelma tullaan 

toteuttamaan, on keittiö ja ilmaiset kahvit ”self service” periaatteella. Demoday-tarjoilut 
voidaan suunnitella yhdessä ja Business Tampere kustantaa nämä tiettyyn rajaan asti. 
Halutessaan palveluntarjoaja voi tietenkin hankkia tarjoiluja myös muualta oman 
budjettinsa puitteissa.  
 

7. Miten kokonaisarvioinnissa painotetaan valmennuksen monipuolisuutta ja kattavuutta vs. 
kansainvälistä verkostoa? KV-gurujen tuottaminen Suomeen ei ole ihan halpaa, joten ne 
kustannukset ovat väistämättä pois itse valmennukseen käytettävästä työmäärästä. 

a. Molempia painotetaan yhtä paljon. Tarkoituksena ei välttämättä ole lennättää ulkomailta 
ihmisiä Suomeen joka viikko vaan hyödyntää kv-verkostoja Suomessa sekä tarvittaessa 
etäyhteyksiä.  
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8. Mentoriverkoston palkkiot: oletuksena mentorointi on varmaan pro bono -työtä?  
a. Kyllä. Meidän kokemuksen mukaan hyvät mentorit mentoroivat useimmiten pro bono. 

Konsultit palkkiota vastaan.  
 

9. Seuranta 18 kk ajan: kenen vastuulla, eli mihin asti tarjoajan rooli ulottuu? 
a. Palveluntarjoajan seurantavastuu on toteutusajan, kuitenkin niin että Business Tampere 

voi tarvittaessa auttaa (neuvotellaan sopimuksen tekohetkellä erikseen). Laadukas ohjelma 
ja sen tulokset tulevat saamaan jatkoa tämän ohjelmakauden jälkeen, jolloin 
seurantavastuu jatkuu tarjoajalla myös 2020 jälkeen. Tavoitteena on löytää niin ketterä 
raportointitapa, että joko palveluntarjoaja tai tilaaja voi hyvin pienin panoksin tehdä 
seurantaa myös ohjelmakauden päätyttyä. Ehdotuksia ketteriin raportointitapoihin on hyvä 
sisällyttää tarjoukseen.  
 

10. Odotetaanko tarjoajalta panosta ohjelmien välissä? Jos, niin millaista? 
a. Kunkin ohjelman päätyttyä palveluntarjoaja kerää osallistujilta ja mentoreilta palautetta. 

Palveluntarjoaja käy yritysten palautteet, ohjelman onnistumiset ja kehitysehdotukset läpi 
yhdessä tilaajan kanssa. Näiden pohjalta palveluntarjoaja kehittää ja parantaa tarvittaessa 
sisältöä seuraavaan ohjelmaan. Suuria muutoksia tilaaja tuskin tulee vaatimaan, vaan 
kaikkia osapuolia hyödyntäviä ja toimintaa helpottavia parannuksia.  
 
Ennen seuraavan ohjelman alkamista pidetään hyvissä ajoin aloituspalaveri, jossa ohjelma 
käydään läpi markkinoinnin aloittamisen tueksi. 
 

11. Koskevatko laatupisteet (työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen) vain tarjoajaa vai 
myös kumppaneita/verkostoa? 

a. Molempia tasapuolisesti. Jos palveluntarjoaja pystyy nimeämään esimerkiksi mentoreiden 
nimiä, on tämä eduksi. Mentoreiden osaamisen kuvaamiseksi riittää esimerkiksi linkki 
LinkedIn -profiiliin. Toteuttavien henkilöiden osaaminen tulisi kuvata tarkemmin cv:n ja 
referenssien kera.  
 

12. Tarjouspyynnön liitteeksi on esitetty esimerkki valmennusohjelman sisällöstä. Voiko tarjoaja tehdä 
oman versionsa valmennusohjelmasta (aikataulu / aktiivinen pituus, mentorointi / ulkopuoliset / 
tiimityö, digitaalisuus), jos konkreettista tukea tarjotaan -kohta täyttyy? Tarkennuksena että 
esimerkki ja tarjouspyynnön kohdat eivät ole täysin yhteneviä, kumpaa noudatetaan? 

a.  Kyllä voi. Paras tarjouspyyntö voittaa ja sitä noudatetaan. Pakollisia kohtia ohjelmassa ovat 
Business Finlandin Deal Flow-työkalun profiilien käytännön parantaminen. Lisäksi useiden 
palautteiden johdosta investori deckin kehittäminen ja pitchaustreenien pitäminen on 
enemmän kuin suotavaa.  

 
13. Ohjelmaan haetaan 10 - 20 yritystä kuhunkin valmennusohjelman. Onko ajateltu painotusta 

alkuvaiheen, kasvuvaiheen ja kv-vaiheen caseihin (vaikuttaa tarjottavaan kokonaisuuteen ja 
osaajiin)? Onko kyseessä ns. yleisvalmennusohjelma vai voiko tarjoaja ehdottaa painotuksia 
valmennusohjelmaan osallistuvista firmoista (kuten ICT, media, ympäristö)? 

a. Painotus tulisi olla kasvuvaiheen yritykset, ei alkuvaiheen ellei kasvupotentiaali ole 
huomatta ja todennettu. Osallistuvien yritysten tulee olla kansainvälisille markkinoille 
tähtääviä kasvuhaluisia yrityksiä. 

 
Kyseessä on ns. yleisvalmennusohjelma joka ei painotu pelkästään yhteen tiettyyn alaan. 
Osallistuvat yritykset voivat olla hyvin eri aloilta, jolloin mentoreiden ja verkostojen 
joukossa toivotaan olevan eri alojen osaajia.  
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14. Valmennusohjelma toteutetaan jatkossa vuonna 2019 käynnistyvässä Startup talossa. Tarkoittaako 

tämä että tarjoaja ei voi tarjota omia tilojaan ja että tilakustannuksia ei tarvitse sisällyttää 
tarjoukseen? Entä tarjoilukustannukset? 

Valmennusohjelma järjestetään kaupungin rahoituksella ylläpidettävissä startup-tiloissa, 
mikä ei aiheuta tilakustannuksia palveluntuottajalle. Tarjoaja voi toki ehdottaa myös 
vaihtoehtoista paikkaa. Business Tampere tekee valinnan paikasta eikä kata mahdollisia 
ulkopuolisia tilavuoksia.   
 
Katso kysymys 6. vastaus tarjoiluista.  
 

15. Valmennusohjelman digitaalisuus on huomioitava toteutuksessa. Tarjoaako Business Tampere 
digitaaliset työvälineet ja lisenssit eri digitaalisille kommunikaatiokanaville? 

a. Business Tampere tarjoaa perus streamauslaitteet ja Business Tampereen YouTube-tilin. 
Näiden lisäksi käytössä on Startup Tampereen tammikuussa lanseerattava Slack-kanava, 
tarvittaessa Business link-alusta sekä verkkosivut hakuprosesseineen.  
 
Mahdollisista lisälisensseistä neuvotellaan erikseen ja näitä voi halutessaan ehdottaa 
tarjouksessa.  

 
16. Lähtökohtaisesti Business Tampere auttaa seuraavissa toimenpiteissä (luettelo tarjouspyynnössä). 

Tarjouksen tarkemman laskemisen tekemiseksi tuen määrä olisi hyvä ymmärtää (henkilöinä, 
henkilöpäivinä tai sanallisesti). Oliko kuitenkin vastuu tarjoajalla, koskien erikoisesti oletetusti paljon 
resursseja vaativia tehtäviä kuten Valmennusohjelman, tapahtumien ja tulosten markkinointi, 
Mentoripoolin rakentaminen, sen jatkuvuuden ja prosessin tukeminen sekä Demodayn järjestelyt, 
sponsoreiden ja kumppaneiden hankinnan tukeminen? 

a. Vastuu toimenpiteistä on palveluntarjoajalla. Markkinointivastuu osallistujayritysten 
saamiseksi on tilaajalla, palvleuntarjoajan tuki tässä on toki molempien etu. 
Mentorointipoolin rakentamisvastuu on palveluntarjoajalla, tilaaja tukee sen jatkuvuutta ja 
kehitystä. Palveluntarjoaja auttaa demodayn järjestelyissä ja sen markkinoinnissa sekä 
sponsoreiden hankinnassa. Tarkka tuen määrä on tarkennettavissa ohjelman valituksen 
tulemisen jälkeen, kun sisältö on tiedossa. Alustavasti Business Tampere voi käyttää 
tukitoimiin 4 htp/kk ohjelmakauden kolmen kuukauden ajan, mutta tämäkin on 
neuvoteltavissa tarpeen mukaan.  

 
17. Kuinka tarkasti määriteltynä pitää tarjousvaiheessa olla ohjelman puhujat ja valmentajat sekä 

mentorointipoolin mentorit ja sijoittajanimet? Riittääkö henkilöiden alustava sitoutuminen, koska 
tässä vaiheessa ei tiedetä aikatauluja tarkemmin? 

a. Mitä enemmän tiedämme henkilöiden nimiä, sitä paremmin varmistumme ohjelman 
laadukkuudesta ja voimme tehdä vertailut reilusti ja avoimesti. Alustava sitoutuminen 
riittää, mutta lopullinen henkilöiden sitoutumisprosentti tarjouksessa annetuista tulisi olla 
80 % tai enemmän.   
 
Ohjelma alkaa maaliskuussa. Palveluntarjoaja voi halutessaan jo aikatauluttaa alustavasti 
ohjelman päivämäärät henkilöiden sitoutumista helpottaakseen.  
 

18. Tarjoukseen pyydetään sisällyttämään Raportointitavat ja tulosten seuraaminen 18kk. 
Tarjouspyynnössä kohdassa 3 kerrotaan raportointivaatimuksista. Haetaanko tässä raportointitavoilla 
teknisiä tapoja tai ohjelmistoja tuottaa raportointia vai ehdotuksia ulkopuolisten järjestelmien 
käyttöä (kuten Asiakastieto) seurannan tuottamiseen vai mitä tarkemmin haetaan? 
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a. Tavoitteena on löytää mahdollisimman ketterä tapa raportoida ohjelman tuloksista ja 
yritysten edistymisestä, joka ei syö osapuolien aikaa liikaa. Palveluntarjoaja voi ehdottaa 
itselleen sopivimmat työkalut tai tavat. Kevyemmillään se voi olla online kyselylomake ja 
excel-seurantataulukko. Jos olemassa olevia digityökaluja ei palveluntarjoajalla ole, ei uusia 
ohjelmistoja ole tarkoituksena tämän tarjouspyynnön puitteissa tuottaa. Raportoinnin ei 
tulisi vielä liikaa aikaa vaan pääpaino on laadukkaan ohjelman tuottamisessa ja yritysten 
auttamisessa.  
 
Katso myös kohta 9.  
 

19. Demoday ja ohjelman parhaimmiston palkitseminen. Sponsoreiden ja kumppaneiden hankinta 
rahapalkinnon mahdollistamiseksi on suotavaa. Tarkoittaako tämä että rahapalkinto voi olla optiona 
tarjouksessa riippuen myöhemmin hankittavista sponsoreista (muunlainen palkitseminen toki 
sisältyy)? 

a. Rahapalkinto on optiona, mutta sellainen nostaa laatupisteitä. Sponsoreita voi hankkia 
myöhemminkin yhdessä Business Tampereen kanssa. 
 

20. Hyväksytäänkö alihankkijoita ja / tai konsortioita? 
a. Sopimussuhde ja laskutussuhde syntyy vain Business Tampereen ja valitun 

palveluntarjoajan välille. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita, mutta ne on perusteltava ja 
nimettävä tarjouksessa. Alihankkijoiden kautta tulevat toteuttajat ja henkilöt arvioidaan 
samoin kuin tarjoajan henkilöt, cv:t ja referenssit on sisällytettävä tarjoukseen mukaan. 
Palveluntarjoaja vastaa alihankkijoiden laadusta ja toimituksista ajallaan. 
 

21. Konkreettisia sijoittajatapaamisia. Onko valmennusohjelman tuottajien siis hankittava osallistuville 
yrityksille sijoittajatapaamisia? 

a. Tämä on hyvä tavoite ja lopputulos ohjelman päätteeksi, mutta ymmärrettäväksi kaikille 
tapaamisia ei voida tarjota. Toivomme, että palveluntarjoajan kattavat verkostot pitää 
huolen siitä, että parhaimmille yrityksille sijoittajatapaamisten tai introjen järjestäminen ei 
ole työlästä. Mentoreiden joukossa on myös hyvä olla sijoittajia, jolloin yritykset saavat 
kokemusta sijoittajatapaamisista.  
 

22. Mentorointipooli: Onko tarjouksen sisällettävä siis mentoripoolin "ilmainen käyttö" vai millä mallilla 
tuon mentoripoolin on ajatus toimia? 

a. Osa tarjouspyyntöä on mentorointipoolin rakentaminen, sen toimintamallin ja pysyvyyden 
miettiminen. Poolin tulee olla Business Tampereen ja yritysten hyödynnettävissä ketterästi 
myös ohjelmien ulkopuolella. Näin saamme todennäköisimmin ohjelmalle jatkoa myös 
2020 jälkeen, tavoitteena on kuitenkin luoda Tampereelle pysyvä palvelu ohjelman ja 
mentoroinnin muodossa. Mentorointipoolin käytöstä niin sanotusti ohjelman ulkopuolella 
voidaan neuvotella valitun tarjoajan kanssa. Mentorit toimivat lähtökohtaisesti pro bono.  
 

23. Onko koulutus siis virallisesti Business Tampereen järjestämä, jonka tuottamiseen nyt siis ostetaan 
apuja? 

a. Ohjelman toteuttaja on valittu palveluntarjoaja Business Tampereen tilaamana. Molemmat 
tullaan huomioimaan markkinoinnissa. 
 

24. Sponsorit: Ovatko läsnä vain demoday? Laskuttaako Business Tampere sponsoreita vai miten tämä 
hoidetaan? 

a. Sponsori voi olla osana toimintaa laajemminkin, jos kompetenssi ja tarpeet kohtaavat 
sisällöllisesti. Yhden sponsorin mainosohjelmana ei ole kuitenkaan tarkoitus toimia.  
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Business Tampere ei toimi laskutuskanavana. Palveluntarjoaja laskuttaa sponsoria tai 
sponsori toimittaa sponsorisumman suoraan yrityksille.  
 

25. Kuinka tarkasti mentoripoolin / kouluttajien nimet pitää olla tiedossa jo tarjousvaiheessa? Osahan ei 
vielä varmasti osaa luvata 5-6kk päähän. 

a. Katso kohta 17. 
 

26. Onko tavoite siis toteuttaa valmennus kolmesti identtisenä, mutta aina edellistä parempana 
kokonaisuutena? 

a. Mahdollisimman samanlainen ohjelmarunko helpottaa suunnittelua, resurssien 
ennakointia, markkinointia ja ohjelman jatkuvuutta. Palveluntarjoaja voi ehdottaa 
ohjelmiin halutessaan suurempiakin muutoksia ja parannuksia, nämä sovitaan kuitenkin 
aina erikseen tilaajan kanssa.  

 


