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Tarjouspyyntö: Viennin edistämispilotti USA:n 
markkinoille 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Tarjouspyyntö liittyy ”Älykkäät koneet -ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman 
kirkastaminen” -hankkeeseen, joka perustuu Tampereen kaupungin ja Työ- ja elinkeino 
ministeriön ekosysteemisopimukseen.  

 
Tarjouspyyntö liittyy keskeisesti kahteen hankkeen tavoitteista: 
 

1. Tampereen seutu tunnetaan merkittävänä älykkäiden koneiden ja autoteollisuuden 
osaamiskeskuksena Suomessa ja ulkomailla ja se houkuttelee uutta liiketoimintaa, 
strategisia kumppanuuksia, investointeja ja osaajia. 

2. Seudun yrityksillä ja kehittäjillä on käytössään parhaat kumppanit ja 
yhteistyömekanismit on luotu vaikuttavimpiin verkostoihin kansallisesti ja 
kansainvälisesti. 
 

Älykkäät liikkuvat työkoneet ovat Tampereen seudun valmistavan teollisuuden 
maailmanlaajuisesti tunnetuin kärki sekä teknologisessa kehityksessä että viennillisesti. 
Tampereen seudulta löytyy myös huomattava määrä yrityksiä sekä tutkimus- ja oppilaitoksia, 
jotka tarjoavat huippuosaamista ja ratkaisuja liikkuvien työkoneiden ja autoteollisuuden OEM- 
ja Tier1-teknologiatoimittajille. 

 
USA on tunnistettu yhdeksi potentiaalisimmista vientimarkkinoista ja tästä syystä se on valittu 
tämän tarjouspyynnön kohdemarkkinaksi. Tarkoituksena on kasvattaa pk-yritysten 
ymmärrystä USA:n markkinatilanteesta sekä liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksista 
erityisesti liikkuvien työkoneiden sektorilla. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa yritysten 
valmiuksia kansainvälistyä ja toimia USA:n markkinoilla menestyksekkäästi.  

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 25 000 euroa (+ alv), joka pitää sisällään sekä 
varsinaisen hankinnan ja sen jälkeen mahdollisesti toteutettavan option vuodelle 2022. 
Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Optio voidaan jättää käyttämättä kokonaan, 
käyttää vain osaksi, tai käyttää täysimääräisesti siten, ettei kokonaishankinnan yhteishinta 
ylitä 25.000 EUR (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai 
vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 
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Hankinnan kokonaisuuksien budjetti vuonna jakautuu seuraavasti: 

1. Viennin edistämispilotti USA:n markkinoille 15 000€ 
2. OPTIO: Vientitapahtuman suunnittelu ja toteutus USA:ssa enintään 10 000€   

Tilaaja valitsee yhden kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävän tarjoajan 
(jatkossa Palveluntuottaja) tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen 
kohdan 6 Valinta- ja vertailuperusteet mukaisesti. 

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. 

Hankintalain 135 § mukaisesti hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön 
päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin 
sovelleta hankintalakia. Tässä tarjouspyynnössä sovelletaan hankintaoikaisua oheisesti; 
hankintapäätöksestä on oikeus jättää valitus, valitusaika on 2 viikkoa.  

Tarjouspyyntö on lähetetty potentiaalisille tarjoajille sekä julkaistu Business Tampereen 
internet-sivustolla. Hankintapäätös tullaan viestimään kaikille tarjouskilpailuun osallistujille.  

3 HANKINNAN KOHDE  
 

3.1 Hankinnan tarkoitus 

Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa USA:n markkinoille ja erityisesti liikkuvien 
työkoneiden toimialalle kohdistuva viennin edistämispilotti Tampereen kaupunkiseudun pk-
toimijoille. 

3.1.1 Pilotin tavoitteet 

• Vahvistetaan Tampereen seudun pk-yritysten kyvykkyyttä toimia USA:n markkinoilla. 
Tässä tärkeitä elementtejä ovat:  

o Markkinaymmärryksen lisääminen - Amerikkalainen toimintakulttuuri, 
yleinen markkinatilanne ja tärkeimmät trendit.  

o Toimialan erityispiirteet, nykytilanne, keskeiset toimijat sekä 
lähitulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet suomalaiselle 
teknologiayrityksille. 

o Myynnin ja markkinoinnin parhaat käytännöt, tärkeimmät verkostot, 
tyypilliset viennin aloituksen vaiheet ja odotusten hallinta. 

o Keskeiset erot ja huomioon otettavat seikat standardeihin, juridisiin 
vaatimuksiin, IPR:iin ja sopimuskäytäntöihin liittyen. 

• Pilotin avulla kasvatetaan älykkäiden koneiden ekosysteemin näkyvyyttä USA:ssa ja 
verkostoidutaan toimialan yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tällä vahvistetaan seudun 
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profiilia yhtenä kansainvälisesti merkittävänä älykkäiden koneiden ja 
autoteollisuuden osaamiskeskuksena. 

• Pilotista saatavia oppeja hyödynnetään toistettavan ja skaalautuvan toimintamallin 
luomisessa, millä kasvatetaan merkittävästi vientiä aloittavien yritysten 
onnistumismahdollisuuksia. 

3.1.2 Toteutussuunnitelma 

Tarjoukseen tulee kuvata toteutussuunnitelma, jossa kuvataan pilotin toteutuksen vaiheet ja 
keskeinen sisältö. 

Tässä erityisesti huomioitavia kokonaisuuksia ovat: 

• Kuvaus pilotin vaiheista ja niihin liittyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä.  

• Pilotin viestintä Tampereen seudun pk-toimijoille yhteystyössä Tilaajan kanssa.  

• Selkeä ja perusteltu kuvaus millaisilla toimenpiteillä 3.1.1. -kohdassa mainittuihin 
tavoitteisiin päästään. 

• Palveluntuottaja voi myös ehdottaa yrityksille erillistä maksuosuutta, joka 
käsitellään osana sopimusneuvotteluja. 

• Odotukset Tilaajalle, yhteistyö pilotissa ja toteutusaikataulu kun hankintapäätös on 
tehty.  
 

Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan 
sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki sisältö 
tuotetaan suomen kielellä ja tarvittaessa myös englannin kielellä. 

4 SOVELTUVUUSVAATIMUKSET 

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

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

Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta. Tarjoajan tulee järjestää työ- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n mukainen 
vakuutus työntekijöilleen. 

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. 
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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. 

Tarjouskilpailun voittanutta voidaan pyytää toimittamaan seuraavia todistuksia (milloin kyseessä 
on tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä säädetyssä 
laissa 1233/2006 tarkoitetusta työvoiman vuokrauksesta tai alihankinnasta, on kyseiset 
todistukset aina toimitettava): 

- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta. 
- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja 

eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 
- Kaupparekisteriote tai muu ammatti-/elinkeinorekisteriote. 
- Tieto työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai selvitys keskeisistä työehdoista. 
- Tieto kuinka työntekijöiden lakisääteinen työterveyshuolto on järjestetty 

(työterveyshuoltoyrityksen nimi). 

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä 
laskettuna. Todistukset voi antaa myös Luotettava kumppani -raportilla. Tilaaja suosittelee 
Tilaajavastuu.fi -palveluun kuulumista. 

Yllä mainitut vaatimukset ja selvitykset koskevat myös valitun Palveluntuottajan tarjouksessaan 
ilmoittamia alihankkijoita.  

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 
enintään pilotin päättymiseen 28.02.2022 saakka. 

Lopullinen tarkennettu toimintasuunnitelma sovitaan valitun Palvelun-tuottajan kanssa 
sopimuksen teon yhteydessä.  

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 

http://tilaajavastuu.fi/
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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. 

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. 

6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET 

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

6.1 Toteutussuunnitelma (painoarvo 30%) 

Toteutussuunnitelman painoarvo on 30% tarjouksen kokonaisuutta arvioitaessa.  

Palveluntarjoajan toteutussuunnitelman vertailupisteet lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti: 
palveluntarjoajan pisteet / maksimipisteet (5p.) x vertailuperusteen painoarvo. 

Pisteytystä verrataan tarjouspyynnössä esitettyihin tavoitteisiin. 

- 0p toteuttamismenetelmät ja työvaiheet on kuvattu suurpiirteisellä tasolla 
- 1p toteuttamismenetelmät ja työvaiheet on kuvattu selkeästi ja kuvauksessa otetaan 

huomioon hankinnan sisällöt ja tavoitteet 
- 3p toteuttamismenetelmät ja työvaiheet on kuvattu selkeästi ja niissä on osoitettu 

innovatiivisuutta ja kuvauksessa otetaan huomioon erinomaisesti työohjelman sisällöt ja 
tavoitteet 

- 5p toteuttamismenetelmät ja työvaiheet on kuvattu vertailtavasta ryhmästä parhaiten 
sekä ne parhaiten vastaavat työohjelman sisältöä ja tavoitteita 

Toteutussuunnitelma on kuvaus työn eri vaiheista ja siinä käytetyistä menetelmistä. Suunnitelma 
on tiekarttamainen kuvaus siitä prosessista, millä haluttuun lopputuotokseen lopulta päästään ja 
mitä työvaiheita prosessi sisältää. 

Innovatiivinen ote vaikuttaa pisteytykseen myönteisesti. Pisteytyksen innovatiivisuudessa 
erityispainoa asetetaan sellaisille kuvauksille, jotka tarjoavat uusia näkökulmia tai sellaisia 
näkökulmia, joita tilaaja ei ole osannut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä nostaa esiin. 
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6.2 Perusteltu näkemys ehdotetun pilotin vaikuttavuudesta (painoarvo 30%) 

Vaikuttavuusnäkemyksen painoarvo on 30 % tarjouksen kokonaisuutta arvioitaessa.  

Tarjoajan vaikuttavuusnäkemyksen vertailupisteet lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti: 
tarjoajan pisteet / maksimipisteet (5p.) x vertailuperusteen painoarvo 

Perusteltu näkemys toimintamallin vaikuttavuudesta 

- 0p näkemys on kuvattu suurpiirteisesti tai se on heikosti perusteltu 
- 1p näkemys on kuvattu selkeästi ja pilotin sisältö ja tavoitteet on otettu huomioon 
- 3p näkemys on kuvattu selkeästi ja sen kuvauksessa osoitetaan erityistä innovatiivisuutta ja 

tuodaan uusia näkökulmia ja havaintoja esille ja siinä otetaan huomioon erinomaisesti 
pilotin sisällöt ja tavoitteet 

- 5p näkemys on vertailtavasta ryhmästä paras sekä se parhaiten vastaa pilotin sisältöä ja 
tavoitteita  

Pisteytyksen innovatiivisuudessa erityispainoa asetetaan sellaisille kuvauksille, jotka tarjoavat 
uusia näkökulmia ja ratkaisuja tai sellaisia näkökulmia, joita hankkija ei ole osannut 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä nostaa esiin. 

6.3 USA:n markkinaosaaminen ja kokemus viennin edistämisestä USA:ssa 
(painoarvo 40%) 

Palveluntarjoajan kokemuksella, osaamisella ja verkostoilla on 40 % painoarvo tarjouksen 
kokonaisuutta arvioitaessa. 

Palveluntarjoajan vertailupisteet lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti:  
Palveluntarjoajan pisteet / 2 x vertailuperusteen painoarvo  

USA:n markkinan osaaminen 

- 0p palveluntarjoaja ei tunne USA:n markkinoita 
- 1p palveluntarjoaja tuntee USA:n markkinoita, mutta toimii Suomesta käsin.  
- 3p palveluntarjoaja tuntee USA:n markkinoita ja toimii paikallisesti USA:ssa.   
- 5p palveluntarjoaja on toiminut vähintään 20 vuotta USA:ssa ja tuntee laajasti paikallista 

yrityskulttuuria ja markkinoita. 

Kokemus viennin edistämisestä USA:ssa 

- 0p palveluntarjoajalla ei ole kokemusta viennin edistämisestä 
- 1p palveluntarjoajalla on kokemusta viennin edistämisestä, mutta ei USA:n markkinoilla 
- 3p palveluntarjoajalla on kokemusta viennin edistämisestä USA:n markkinoilla, mutta ei 

kokemusta säännöllisten yritystapahtumien järjestämisestä. 
- 5p palveluntarjoajalla on laaja kokemus viennin edistämisestä USA:n markkinoilla ja 

palveluntarjoaja on järjestänyt säännöllisiä kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen 
liittyviä tapahtumia suomalaisille yrityksille. 
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6.4 Pisteet yhteensä 

Lopuksi lopulliset hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous 
voittaa tarjouskilpailun. 

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 
8.1 Toimitettavat asiakirjat, määräaika ja toimitusosoite 

Tarjous tulee lähettää viimeistään 30.9.2021 sähköpostitse osoitteeseen: 

ari.lylynoja@businesstampere.com  

Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Vientipilotti” 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. 
Tarjouksen tiedostomuoto voi olla jokin seuraavista: Word-, PowerPoint- tai PDF. Tarjous ja 
tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat annetaan suomen kielellä.  

Tarjouksen tulee olla voimassa yhden kuukauden tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 

8.2 LISÄTIEDOT 

Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää viimeistään 24.9.2021 mennessä 
sähköpostitse osoitteella ari.lylynoja@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla 
”Lisätietopyyntö: Tarjous / Vientipilotti”  

Ari Lylynoja 

Asiakkuusvastaava 

mailto:ari.lylynoja@businesstampere.com
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Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy 

 

9 LIITTEET  

Sopimusluonnos vientipilotti 2021 
Henkilötietojen käsittelyn ehdot 

  

 

 

 


