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UIA SURE -hankkeen asiantuntijapalveluita koskeva tarjouspyyntö 

SURE Nopeat Kokeilut 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Tampereen kaupungin kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseen liittyvä SURE-hanke 
hyväksyttiin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelman 4. hakukierroksen kovassa kilpailussa. 
Hanke on yksi kolmesta hyväksytystä turvallisuuteen liittyvästä hankkeesta ja ainoa hyväksytty 
suomalainen hanke ko. hakukierroksella.  Tämä kokoluokaltaan 4 M€ hanke käynnistyi 1.9.2019 ja 
se kestää kolme vuotta.  

 

Tarjouspyyntö liittyy SURE-hankkeen työpakettiin 7, jossa kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden 
ratkaisuja skaalataan kaupungin laajuisesti, tunnistetaan uusia toteutustapoja ja jossa aktivoidaan 
turvallisuusratkaisuja/-tekniikkaa tuottavia yrityksiä. 
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Sure-hankkeen tekniset ratkaisut liittyvät järjestelmiin kuten tapahtuma-alueiden valaistus, 
kameravalvonta, liikenteen telematiikka ja infojärjestelmät. Hankkeessa mahdollistetaan 
tapahtuma-alueen kaupunkiympäristössä tilannekuvan luominen ja tilannekuva-
järjestelmällä erilaisten skenaarioiden simuloinnit ja turvallisuusharjoitukset. 

Business Tampere vastaa yhdessä Tampereen kaupungin kanssa SURE-hankkeen Tampereen 
keskustaan liittyvien kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden ratkaisujen skaalaamisesta kaupungin 
laajuisesti merkittävimpiin kohteisiin.  

Etsimme yrityksiä toteuttamaan nopeita kokeiluja SURE-hankkeessa tunnistettuihin haasteisiin ja 
tarpeisiin. Nopeiden kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja nopeasti tarttumaan kaupungin 
ja kaupungissa sijaitsevien erilaisten kohteiden turvallisuustarpeisiin sekä testaamaan ja 
kehittämään omia ratkaisujaan todellisessa kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, 
jotka ovat globaalisti skaalattavissa ja sovitettavissa yhteen SURE-hankkeen yhteydessä kehitettyjen 
muiden ratkaisujen kanssa.  

Nopeat kokeilut muodostavat konseptin, jonka avulla tilaaja pyrkii vastaanottamaan ideoita 
yrityksiltä ennalta määrättyjen tarpeidensa ratkaisemiseen. Konsepti tarjoaa yrityksille helpon ja 
nopean kanavan esitettyjen tarpeiden käsittelemiseen ja omien ratkaisujensa testaamiseen ja 
kehittämiseen todellisessa kaupunkiympäristössä. Tilaaja ja eri kohteiden edustajat saavat 
hyödyllistä tietoa uusista digitaalisista ratkaisuista toimintojensa optimointia ja kustannussäästöjä 
varten. Tavoitteena on löytää uraauurtavia ratkaisuja, jotka ovat globaalisti skaalattavissa. 

Tampereella on nopeiden kokeilujen hakuja toteutettu jo useita, mutta nyt kyseessä on kaupunki- 
ja tapahtumaturvallisuushanke SURE:n ensimmäinen nopeiden kokeilujen hakukierros. Arvioimme 
tarvetta uusille hakukierroksille ja muille toimenpiteille kuten pitsaustilaisuudet tai hackathonit 
tämän haun tuloksien perusteella. 

 

2 HANKINTAMENETTELY 

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

Tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia toisistaan riippumattomista kokeiluista, joista kunkin 
kokeilun kokonaishinta on enimmillään 10.000 euroa (+alv), jonka tulee sisältää kaikki tilaajalle 
aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Hinnan tulee sisältää 
kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset (ks. kohta 5.3.).  

Mikäli tarjoaja osallistuu hakukierrokselle useammalla idealla, tulee sen tehdä jokaisesta erilliset, 
toisistaan riippumattomat ja erikseen arvioitavissa olevat tarjoukset.  

Tilaaja valitsee yhden tai useamman tarjoajan, joka täyttää kohdassa 4 asetetut 
soveltuvuusvaatimukset (jatkossa Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa 
palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti.  Valitulle Palveluntuottajalle 
tarjotaan mahdollisuus kokeilla palvelua Tampereen kaupunkiympäristössä.  
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Hankinta rahoitetaan EU UIA SURE-hankkeesta, joka asettaa rajoituksia mm. hankkeen partnerien 
osallistumiselle kilpailutuksiin Palveluntuottajana. 

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. Tilaaja voi suorittaa useamman 
erillisen hankinnan tarjousten paremmuusjärjestyksen perusteella parhaiten sijoittuneista 
tarjouksista. Tilaaja voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen. 

Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 18.11.2020 mennessä. 

2.1 Menettelyn kuvaus 

Hankeideat tulee esittää kevennettyä NABC-mallia käyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, 
Hyödyt-Benefits ja Kilpailu-Competition). Hankeidean kuvauksen tulee sisältää seuraavat asiat 
lyhyesti:  

1. Minkä ongelman hanke ratkaisee (Need)  
a. Mihin tarpeeseen  
b. Mille markkinoille  
 

2. Kuinka ratkaisu vastaa markkinatarpeeseen (Approach)  
a. Kehitettävän tuotteen tai palvelun kuvaus  
b. Skaalautuminen  
 

3. Mikä on ratkaisun hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits)  
a. Asiakkaille, loppukäyttäjille  
b. Välilliset hyödyt verkostolle ja kaupungille 
  

4. Kilpailutilanne (Competition)  
a. Kilpailevat tuotteet tai ratkaisut  
b. Miten ehdotettu ratkaisu eroaa kilpailijoista ja markkinoilla saatavilla olevista 
ratkaisuista? 
 

5. Pilotoinnin tekijöiden kuvaukset ja resurssit  
a. Osaaminen ja kokemus  
b. Yrityksen muut resurssit, joilla pilotti toteutetaan 
  

6. Pilotoinnin alustava suunnitelma  
a. Alustava pilotin sisältö ja laajuus  
b. Aikataulu- ja kustannusarvio  
 

7. Yrityksen tiedot  
a. Nimi, osoite, Y-tunnus (Palveluntuottajalta vaaditaan Y-tunnus) 
b. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
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Valituksi tulleiden ideoiden esittäneiden Palveluntuottajien kanssa edetään seuraavasti 
 

1. Kokeilu käynnistetään kick-off -tapaamisella, jossa tarkennetaan yhdessä pilotin tavoitteita, 
suunnitelmaa, ratkaisun sisältöä ja pilotin aikataulua. Tämän perusteella yritys laatii 
tarkennetun projektisuunnitelman. Tarvittaessa järjestetään työpaja/jatkokeskustelu 
loppukäyttäjien ja eri osapuolten kesken sisällön tarkentamiseksi.  

2. Pilotista tehdään osapuolten välinen sopimus. Projektisuunnitelma tulee sopimuksen 
liitteeksi.  

3. Pidetään seurantakokouksia pilotoinnin aikana.  
4. Kokeilun aikana ja päätteeksi kerätään palautetta loppukäyttäjiltä.  

5. Loppuraportti. Yritys laatii yhteenvedon siitä, mitä tehtiin ja millaisia tuloksia saatiin aikaan, 
sekä miten palvelun kanssa edetään jatkossa.  

 

Palveluntuottaja vastaa kohtien 1-5 toteutuksesta. Pilotin aikataulun ja toteutuksen osalta otetaan 
huomioon mahdolliset koronaviruksen vaikutukset. 

 

3 HANKINNAN KOHDE  

Etsimme yrityksiä toteuttamaan nopeita kokeiluja SURE-hankkeessa tunnistettuihin haasteisiin ja 
tarpeisiin. Nopeiden kokeilujen avulla yritykset pääsevät helposti ja nopeasti tarttumaan 
kaupungin ja kaupungissa sijaitsevien erilaisten kohteiden turvallisuustarpeisiin sekä testaamaan 
ja kehittämään omia ratkaisujaan todellisessa kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on löytää 
ratkaisuja, jotka ovat globaalisti skaalattavissa ja sovitettavissa yhteen SURE-hankkeen yhteydessä 
kehitettyjen muiden ratkaisujen kanssa. 

Mahdollinen hankinta ei vaikuta Palveluntuottajan tai kokeilujen kohteiden de minimis -asemaan. 

3.1 Kohteet 

Nopeat kokeilut voivat liittyä erilaisiin kohteisiin Tampereen kaupunkiympäristössä. Ratkaisujen 
kaupunginlaajuisen skaalaamisen kannalta olemme kiinnostuneet erityisesti ratkaisuista, joita 
voidaan kokeilla jossakin seuraavista kohteissa: 
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- Särkänniemen alue  
- Särkänniemen tapahtumapuisto  
- Tampere-talo ja/tai Sorsapuisto tapahtuma-alueena 
- Kouluverkko 
- Keskustori 
- Ratinan stadion 

Joitakin huomioita kohteiden tarpeista: 

”Yhteistyökumppaneiden tarpeiden kartoitus on nostanut mahdolliseksi ensivaiheen 
kohteeksi Tampere-talon, missä tapahtumat jatkuvat (koronatilanteen salliessa) läpi 
vuoden ja kokeilemaankin pääsisi siis jo talven mittaan.” 

”– Tampere-talo on toivonut liikuteltavaa sensoria, jota voisi käyttää sekä talossa sisällä 
että ympäröivässä Sorsapuistossa ja lisäksi muissa kaupungin kohteissa.” 

”Keskustori, Ratina ja niiden välinen kulkuväylä ovat Tampereen keskustassa keskeinen 
kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kohdealue. Särkänniemen alue ja tapahtumaranta 
ovat myös mahdollisia kohteita, samoin tietyt osat Tampereen kouluverkossa.” 
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3.1.1 Kohteiden lyhyet esittelyt 

Särkänniemen huvipuisto 
Laajimmillaan puhutaan Näsijärven rannan elämyskokonaisuudesta. 

• Särkänniemi on Tampereella Näsijärven 
rannalla sijaitseva Suomen toiseksi suurin 
huvipuisto ja maan merkittävimpiin 
kuuluva matkakohde. 

• Särkänniemen alueeseen kohdistuu 
merkittävää kehittämistä joka vaikuttaa 
laajasti koko Särkänniemeen ja sen 
lähialueeseen. 

• ”Särkänniemen alueen 
asemakaavoituksessa huvipuiston 
alueelle ja sen läheisyyteen sovitellaan 
muun muassa hotellia, kylpylää, uusia 
aukioita ja järvikeskusta.  
Mustassalahdessa on sataman lisäksi esimerkiksi tapahtumakenttä ja lipunmyyntipiste. 
Särkänniemeen pääsee sieltä siltaa pitkin.” 

Särkänniemen tapahtumaranta 

• Särkänniemen tapahtumaranta sijaitsee 
Santalahden rantapuistossa Näsijärven 
rannalla ja on helposti saavutettavissa 
Tampereen keskustasta kevyen 
liikenteen väyliä pitkin. 

• Puistomaisen viihtyisä tapahtumaranta 
tarjoaa toimivan ja nykyaikaisen 
infrastruktuurin eri kokoisten ja 
näköisten ulkoilmatapahtumien 
järjestämiseen puistopiknikeistä jopa 25 
000 kävijän konsertteihin.  

• Alueella on laajat tasaiset nurmialueet ja 
rannalla katsomoalueeksi soveltuva 
maastokumpare, tapahtumarannan rakenteet ovat muunneltavia ja kaupunkikuvaan 
sopivia.  
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Tampere-talo ja Sorsapuisto 

 Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin 
kongressi- ja konserttikeskus. Vuodessa yli 
600 000 kävijää ja yli tuhat tapahtumaa. 

 Tampere-talo Oy on Tampereen 
kaupungin omistama. 

 Sorsapuisto on Tampereen 
maineikkaimpia ja suosituimpia puistoja. 
Sorsapuistossa on ulkoliikuntavälineitä, 
leikkipuisto, petanque-kenttä, 
koripallokenttä ja kesäisin kahvila sekä 
jäätelökioski. 

 Yli neljän hehtaarin laajuinen Sorsapuisto sijaitsee keskustan tuntumassa Tampere-talon 
naapurissa, ja se rajoittuu Yliopistonkatuun, Aaltosenkatuun, Lähteenkatuun, 
Salhojankatuun ja Viinikankatuun. 

Kouluverkko: Sampola ja Sammonkadun Tredu (esimerkkeinä) 

Kouluverkko on levittynyt koko Tampereen alueelle. Peruskoulujen lisäksi on useita sekä toisen 
asteen että korkeakoulujen kampusalueita. 

 Sampola on Liisankallion 
kaupunginosassa sijaitseva julkinen 
rakennus, joka on Tampereen 
kaupungin omistuksessa. 

 Sampolassa toimivat Tammerkosken 
lukio, kirjasto, kirjaston tietotori ja 
makerspace Tekomo sekä 
Tampereen seudun työväenopisto. 

 Tampereen seudun ammattiopisto 
Tredu on Suomen toiseksi suurin 
ammatillisen koulutuksen järjestäjä. 
Tredun Sammonkadun toimipisteen 
koulutusalat: Liiketalousala, Tieto- ja 
viestintätekniikan ala.  

 Tredun Sammonkadun toimipisteen rakennukset ovat Tredu-
Kiinteistöt Oy omistuksessa (Tampereen kaupunkikonserni). 

 

3.2 Haasteet 

Kohteiden uhkaskenaarioista johdetuista järjestelmävaatimuksista on tunnistettu tarpeita koskien 

 Sensoriratkaisuja/tietolähteitä 

 Sensorien tai muiden tietolähteiden tuottaman datan analysoiminen tekoälyä hyödyntäen 
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 Toimenpiteiden käynnistäminen 

Näin luokitellut tarpeet ovat myös kuvattuna seuraavassa kuvassa: 

 

Kuvassa punaisella värillä merkityt tarpeet ovat sellaisia, joihin nopeilla kokeiluilla erityisesti 
haetaan ratkaisuja.  Mustalla värillä merkityt tarpeet ovat sellaisia, joihin keskustan kohteiden 
(Keskustori ja Ratina) on hankkeen partnereilla toimenpiteitä. Huomioi, että skaalattavien 
kohteiden osalta (Särkänniemi, Särkänniemen tapahtumaranta, Tampere-talo ja kouluverkko) on 
myös näihin mahdollista tarjota kokeiluja. 

Joitakin tarpeita avattuna:  

 Äänisensorit (esim. laukaus, kova huuto, muu äänianomalia) 

 Savukaasusensori (esim. kaasupitoisuus) 

 Sääsensorit (esim. pyörteiden mittaus edellyttää useita mittauspisteitä) 

 Lisäkamerat kaupunkilaisten näkökulmasta ”turvattomiksi koettuihin” paikkoihin 

 Droonien havaitseminen 

 Reititys (esim. pelastusviranomaisten reitit, tilapäiset reitit) 

 Toimenpiteidenohjaus AI-analytiikan tietojen perusteella 

Joitakin huomioita: 

”Millaisia sensoreita ensimmäisiin kokeiluihin haetaan? Kyse voisi olla vaikkapa 
voimakkaiden lämmönlähteiden tai kaasujen sensoroinnista. Äänen mittaaminen on yksi 
selkeästi tunnistettu tarve: SURE-järjestelmä tarvitsee tietoa sekä kohteiden 
tavanomaisesta äänimaailmasta että mahdollisia vaaratilanteita ilmaisevista voimakkaista 
äänistä.”  
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”Säätila vaikuttaa monella tavalla vaaratilanteiden syntyyn ja kehittymiseen, joten 
säätiedot halutaan osaksi SURE-järjestelmää. Selvitettävänä on se, voiko säätä sensoroida 
paikallisesti vai riittääkö avoimista lähteistä saatava säätieto.”  

”Analytiikkapuolella SURE-hanke kehittää muun muassa keinoja hyödyntää jo olemassa 
olevista kaupunkikameroista saatavaa julkisten alueiden kuvaa. Tekoälyanalytiikkaa 
tarvitaan havaitsemaan videokuvasta poikkeamia, joita voivat olla esimerkiksi voimakas 
liike, väkivaltainen käyttäytyminen tai maassa makaava henkilö. Myös äänen ja ilman 
sensorointi tarvitsee vastaavaa analytiikkaa.” 

”– Sensoroinnilla ja analytiikalla luodaan mahdollisimman kattava tilannekuva, jonka 
perusteella on mahdollista saada liikkeelle oikeat toimet minimoimaan vaaratilanteiden 
seuraukset.” 

Huom: 17.11.2020 pidetyn markkinavuoropuhelutilaisuuden tallenne on nähtävissä Business 
Tampereen Youtube-kanavalla osoitteessa: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIWh_s10fU8  

 

3.3 Rajapinnat 

Ratkaisuista syntyvä datan tai siitä tuotetun tilannekuvan tulee olla, mahdollisuuksien mukaan, 
tallennettavissa Sure-hankkeessa käytettyyn tilannekuvajärjestelmään. SURE-hanke tarjoaa 
Palvelutarjoajalle tarvittavat rajapinnat, jotta data voidaan tallettaa tilannekuvajärjestelmään. 

Palveluntuottaja vastaa syntyvän datan tai siitä tuotetun tilannekuvan integroimisesta Sure-
hankkeessa käytettyyn tilannekuvajärjestelmään. 

Tilannekuvajärjestelmä tarjoaa helppokäyttöisen REST-rajapinnan, jolla integroitavat tiedot 
voidaan tuoda osaksi yhteistä karttapohjaista tilannekuvaa. 

Kokeiluissa, joissa toimenpiteitä ohjataan, Palveluntuottajan tulee tarjota joko oma ratkaisunsa 
toimenpideohjauksen tuomiseksi palvelun käyttäjille tai neuvotella SURE-hankkeessa käytetyn 
tilannekuvajärjestelmän käyttämisestä tähän tarkoitukseen. 

Tilaajalla on oikeus hyödyntää tietoa omiin tarkoituksiinsa.  

 

3.4 Aikataulu 

Kokeilun on oltava toteutettavissa kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.  Kokeilun tarkka 
ajankohta riippuu valitusta kohteesta (esimerkkinä talviajan kohteet kuten koulut, kesäajan 
tapahtumakohteet kuten Särkänniemi) ja sovitaan kohdekohtaisesti ennen kokeilun aloittamista. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIWh_s10fU8
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4 TARJOAJAN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET 

Jättämällä tarjouksen Palveluntuottaja vakuuttaa seuraavien vaatimusten täyttyvän: 

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. 

Yllä mainitut vaatimukset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittamia 
alihankkijoita. Palveluntuottajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa tiedossa olevien tai käytettävien 
alihankkijoiden osuus palveluntuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan toiminnasta 
kuten omastaan.  

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 
5.1 Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 

Valitun Palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimusluonnos on tarjouspyynnön 
liitteenä. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 
31.12.2021 saakka. 
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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. 

 

5.2 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. 

Palveluntuottaja sitoutuu tarjouksen jättämällä sopimusluonnoksessa oleviin ehtoihin. 

Hankintasopimukseen sovelletaan seuraavia asiakirjoja pätevyysjärjestyksessä: 

1. Sopimus 
2. Henkilötietojen käsittelyn ehdot (jos sopimus näitä vaatii) 
3. Neuvottelupöytäkirja toimeksiantosopimuksen laadinnasta  
4. Tarjouspyyntö 
5. Tarjous 

 

5.3 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. 

Tarkemmat ehdot on kuvattu sopimusluonnoksella. 

 

5.4 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 
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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 

Tarjousten vertailuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostuu 
kokonaisuudessaan laadullisista kriteereistä (100 %), eli ns. ranskalainen urakka tai käänteinen 
kilpailutus.  Laadulliset kriteerit on kerrottu alla: 

6.1 Ratkaisun soveltuvuus 

Ratkaisu vastaa esitettyyn tarpeeseen tarjouspyynnössä ja tarjouksessa mainitussa kohteessa (0-4 
pistettä). 

6.2 Ratkaisulla on uutuusarvoa 

Ratkaisulla on uutuusarvoa, eikä vastaavaa ratkaisua ole käytössä tai kokeiltu tarjouspyynnössä 
mainitussa kohteessa (0-4 pistettä). 

6.3 Ratkaisun toteutettavuus 

Ratkaisu on esitetyssä laajuudessaan käytännössä toteutettavissa huomioiden Palveluntuottajan ja 
osallistuvien henkilöiden osaaminen sekä esitetyn ratkaisun lainmukaisuus (0-4 pistettä). 

6.4 Ratkaisun skaalautuvuus 

Ratkaisu on potentiaalisesti skaalattavissa muihin kaupunkeihin Suomessa ja maailmalla (0-4 
pistettä). 

6.5 Pisteet yhteensä 

Laadullisten kriteerien tuottamat pisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous 
voittaa tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 16 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. 

Tilaajalla on oikeus pyytää kokeilun kohteen edustajilta heidän arvionsa tehdyn tarjouksen 
laadullisten kriteerien täyttymisestä. Tilaaja ei kuitenkaan voi jakaa luottamukselliseksi merkittyä 
tietoa kokeilun kohteen edustajan kanssa, ellei tarjouksessa ole tätä erikseen todettu. 
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7 LUOTTAMUKSELLISUUS JA IMMATERIAALIOIKEUDET 

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. 

Kokeilujen immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle niiltä osin kuin Palveluntuottaja 
ratkaisun oikeudet omistaa.  

Palveluntuottaja saa käyttää onnistuneesti toteutettua kokeilua referenssinään.  

Kokeilujen ja pilotointien tulokset ovat avoimia ja vapaasti hyödynnettävissä.  

 

8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
8.1 Toimitettavat asiakirjat 

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

Tarjous tulee rakentaa yhdelle tai kahdelle tarjousdokumentille.  

- Jos tarjouksessa ei ole liikesalaisuuksia, toimitetaan yksi dokumentti. 
- Jos tarjoukseen on sisällytetty liikesalaisuuksia, kaikki liikesalaisuuksia sisältävät osuudet on 

oltava omassa dokumentissaan, joka on selkeästi merkitty liikesalaisuuksiksi. 

Dokumentit tulee olla PDF-tiedostomuodossa.  

Dokumentista yksi (1) tulee käydä ilmi  

- tarjoajan nimi,  
- y-tunnus ja yhteyshenkilö, jolta voi kysyä lisätietoa tarjouksesta sekä  
- yhteyshenkilö, jolle hankintapäätös voidaan lähettää tiedoksi.  
- palvelun tarjottu arvonlisäveroton hinta sisältäen kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 
- tarjoajan vastaukset luvussa 2.1 mainittuun hankeidean kuvaukseen. 
- tarjoajan vastaukset luvussa 6 mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin. 
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Jos tarjoukseen on sisällytetty liikesalaisuuksia, kaikki liikesalaisuuksia sisältävät osuudet on oltava 
omassa dokumentissaan, tästä dokumentista kaksi (2) tulee käydä ilmi 

- dokumentti sisältää liikesalaisuuksia 
- liikesalaisuuksia sisältävät osuudet. 

Tarjous tulee lähettää sähköpostin liitteenä seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti. 

8.2 Tarjousten määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 2.12.2020 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna, sähköpostilla osoitteeseen 
petri.nykanen@businesstampere.com  
 

Sähköpostin viestikentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: SURE nopeat kokeilut”. 

8.3 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 

 

9 TILAAJAVASTUU 

Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista 
työvoimaa käytettäessä 1233/2016. 

 

10 LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 18.11.-23.11.2020 
sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com   

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SURE nopeat kokeilut”.  

Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en internetsivustolla viimeistään 27.11.2020. Tarjoajien 
tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan 
kootusti edellä mainitulla tavalla.  

Petri Nykänen 
Ohjelmajohtaja, Turvallisuus 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 
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