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Pirkanmaan Liiton alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen (AKKE) osoittamista 
määrärahoista ja Tampereen kaupungin elinvoiman palvelualueelta rahoitetun hankkeen 
asiantuntijapalveluita koskeva tarjouspyyntö 

 

Tilaisuuksien ja yhteiskehittämisen fasilitointi, 
asiantuntijapalvelut 

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Pirkanmaan maakuntahallitus on 8.11.2021 Pirkanmaan liiton esityksestä tekemällään päätöksellä 
päättänyt myöntää Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:lle 
määrärahan Automaattisen moniasiakasdrone-palvelun mahdollistamat uudet 
liiketoimintamuodot –kehittämishankkeelle. 

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy toteuttaa hankkeen 
1.1.2021 – 31.10.2023 välisenä aikana, kohdealueena Tampereen kaupunkiseutu. 

Hankkeessa luodaan toimintaedellytykset ja -ympäristö miehittämättömien ilma-alusten eli 
droonien hyödyntämiselle moniasiakasmallilla, sisältäen sekä yrityslähtöisiä (B2B-) käyttötapauksia 
että viranomaislähtöisiä turvallisuuden edistämiseen liittyviä käyttötapauksia. Teknologia ja sen 
hyödyntämiseen liittyvä lainsäädäntö kehittyy ja uusia ratkaisuja, jotka tuovat näkyväksi myös 
lainsäädännön rajoitukset ja muutostarpeet tulee kehittää proaktiivisesti. Hankkeessa tarjotaan 
testiympäristöjä ja mahdollisuuksia, jotka tukevat Pirkanmaan ja koko Suomen teknologista 
kehitystä ja jotka voivat osaltaan olla vetovoimatekijöitä alan toimijoille vähintäänkin Suomessa. 
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Miehittämättömään ilmailuun liittyvä teknologiatoiminta on nopeassa kehitysvaiheessa. Uusia 
teknologioita voidaan edelleen kehittää ja ottaa käyttöön sekä luoda malleja, joissa nykyisin 
hajallaan toimivat tekijät hyötyvät paremmin toisistaan. Alueelle tarvitaan uusia 
käyttöönottokohteita ja testiympäristöjä, jolloin paikallisen osaamisen kehittyminen tukee koko 
Suomen teknologiakehitystä. Droonien avulla voidaan esimerkiksi automatisoida datan 
keräämistä, jalostaa se reaaliaikaiseksi tiedoksi niin, että voidaan tehdä ennusteita ja optimoida ja 
edistää esimerkiksi tieliikenteen sujuvuutta. Uudenlaista dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
huoltotarpeen arvioinnissa ja investointien tukena.  

Hankkeessa on vahva tavoite rakentaa yritysten laite- ja palvelutarjonnan ekosysteemiä 
vastaamaan monipuoliseen käyttötapauksien joukkoon sekä yrityksien että julkisten toimijoiden 
tarpeisiin. Hankkeen sidosryhmien kanssa ja hankkeen toimenpiteissä huomioidaan eri toimijoiden 
osaamisen tason nostaminen yhteiskehittämisen, yhteisten työpajojen ja vertaisoppimisen kautta. 

Pääpiirteissään toimenpiteet rakentuvat niin, että yhteiskehittämisen työpajojen perusteella 
määritellään vaatimukset työpajoissa valituille käyttötapauksille. Nämä käyttötapaukset viedään 
sekä nopeisiin kokeiluihin että uuden ilma-alusjärjestelmän kehittämiseen vaatimuksina. Ilma-
alusjärjestelmä toimii testausympäristönä, jossa saadaan oppeja sekä käyttötapauksien 
tukemisesta palveluna, että järjestelmälle asetetuista regulaatioon, liiketoimintamalliin ja 
teknologiaan liittyvistä vaatimuksista. Saadut opit jaetaan laajasti uuden liiketoiminnan 
edistämiseksi. Hankkeen sisältö on jaettu kolmeen työpakettiin, joista tämä tarjouspyyntö 
rajoittuu työpaketin 1 toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Huomioitavaa kuitenkin on, että 
työpaketissa 1 tehtävät selvitykset tukeutuvat työpaketissa 2 saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin 
nopeista kokeiluista. 
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Työpaketti 1 koskee miehittämättömän ilmailun järjestelmää käsitteleviä informaatiotilaisuuksia ja 
yhteiskehittämistyöpajoja, jotka koostuvat seuraavista sisällöistä:  

- Turvallisuusviranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden käyttötapausten selvittäminen, 
dokumentoiminen ja asettaminen potentiaalisten käyttäjien tarpeiden määrittelemään 
järjestykseen (priorisointi). 

- Yrityslähtöisten (B2B-) käyttötapausten selvittäminen, dokumentoiminen ja asettaminen 
potentiaalisten käyttäjien tarpeiden määrittelemään järjestykseen (priorisointi). 

- Edellä mainituista käyttötapauksista ja priorisoinneista johdettavat syventävät selvitykset, 
joita täydennetään työpaketin 2 miehittämättömissä ilma-aluksissa toteutettavista 
nopeista kokeiluista saatavan palautteen perusteella. 

- Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan lennätykseen liittyvien lentotoiminnan 
rajaehtojen selvittäminen.  

Tarjouspyynnön toimenpiteet tarkoittavat aineiston keräämistä ko. yhteiskehittämistyöpajojen ja 
vastaavien, erikseen sovittavien osallistavien menetelmien kautta.   

Julkistoimijoiden käyttötapauksia käsitteleviin työpajoihin osallistuu turvallisuusviranomaisia ja 
muita vastaavia sidosryhmiä. Yrityslähtöisten käyttötapausten keräämiseen osallistuvien 
toimijoiden kohderyhmät määritellään ja sovitaan erikseen yhdessä Business Tampereen 
edustajien (jatkossa Tilaaja) kanssa. 

Tuomalla yhteiskehitykseen mukaan asiakasryhmiä, eri toimialojen edustajia, sekä teknologia- ja 
palveluntarjoajia, pyritään yhdessä löytämään ne ehdot, joiden puitteissa kaupallisen palvelun 
tuottaminen jatkossa on mahdollista. Tavoitteena on mahdollistaa uudet älykkäät ratkaisut, jotka 
ovat otettavissa käyttöön alueella ja jotka kuvatun mukaisesti ottavat askeleen eteenpäin 
nykyisistä erillisistä ratkaisuista. Ratkaisut osaltaan palvelevat maakunnallisia tavoitteita edistää 
turvallista ja kestävääkin elinympäristöä, edistäen turvallisuutta alueella ja ollen myös ekologisesti 
kestäviä.  

Osallistumisen kautta toimijat pääsevät mukaan esimerkiksi työpajoihin ja kokeiluihin, jotka 
edistävät toimijoiden liiketoiminnan kehitystä ja nostavat samalla toimijoiden osaamista ja 
vahvistavat toimijoiden välisiä verkostoja. Hanke antaa mahdollisuuden ymmärtää asiakasryhmien 
tarpeita, kokeilla ratkaisuja yhdessä asiakasryhmien kanssa ja näiden kokemusten perusteella 
suunnitella omaa liiketoimintaansa. Samalla asiakasryhmät saavat paremman käsityksen tarjolla 
olevista ratkaisuista ja siitä, miten ne soveltuvat moniasiakasdronejärjestelmässä käytettäväksi. 

 

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 20.000 euroa (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta 
huomioon.  



TARJOUSPYYNTÖ   |   27.1.2022 

 

  
 

 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
FINLAND 

 
businesstampere.com 

Tilaaja valitsee tarjoajan, joka täyttää kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa 
Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta- 
ja vertailuperusteet mukaisesti. Pirkanmaan liitto voi rahoittajana asettaa rajoituksia hyväksyä 
joidenkin osapuolien osallistumista palveluntarjoajana.  

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. 

Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 2.2.2022 mennessä ja lähetetty 
ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle. 

 

3 HANKINNAN KOHDE  

Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten 
analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön:  

- Toimeksiantajan alustavasti kontaktoimien viranomais- ja muiden julkistoimijoiden 
miehittämättömiä ilma-aluksia koskevien käyttötapausten pohjalta (uusien) 
käyttötapauksien tunnistaminen, dokumentointi ja priorisointi. 

- Toimeksiantajan kanssa yhdessä määriteltävän, potentiaalisia miehittämättömän ilmailun 
yrityslähtöisiä (B2B-) käyttötapauksia edustavan asiakasjoukon tunnistaminen sekä näitä 
koskevien käyttötapausten selvittäminen, dokumentointi ja priorisointi. 

- Em. käyttötapauksista tehtävät syventävät selvitykset ja näiden täydentäminen 
käyttötapauksien perusteella toteutettavista, Toimeksiantajan uusia älykkäitä ratkaisuja 
koskevista nopeista kokeiluista saaman palautteen perusteella. 

- Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan lennätykseen liittyvien rajaehtojen selvittäminen 
työpajan tms. asiantuntijoita ja mahdollisia käyttäjäryhmiä osallistavan toiminnan avulla.   

Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat 
toimenpiteet ja niiden lukumäärän.  Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö 
tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki 
kirjallinen materiaali tuotetaan suomen kielellä. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on 
suomi. 

Miehittämätöntä ilmailua käsittäviä informaatiotilaisuuksia ja käyttötapaustyöpajoja koskeva 
toimeksianto toteutetaan maaliskuu 2022 – kesäkuu 2022 välisellä ajalla. Tavoitteena on lisäksi 
toteuttaa käyttötapausten priorisoinnin jälkeen tehtävät, vähintään osaa käyttötapauksia koskevat 
syventävät selvitykset siten, että Toimeksiantaja voi hyödyntää niitä määritellessään vaatimuksia 
miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettäville uusille älykkäille ratkaisuille, joita koskevat nopeat 
kokeilut tullaan kilpailuttamaan alkukesän 2022 aikana. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan 
lennätykseen liittyviä rajaehtoja käsittelevä työpaja ja nopeista kokeiluista saatavan palautteen 
perusteella tehtävät em. selvitysten täydennykset tulee olla toteutettuna sopimuksen 
voimassaoloaikana erikseen sovittavassa aikataulussa.  
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Palveluntuottajalla on oltava valmius työpajojen tms. tilaisuuksien järjestämiseen ja fasilitoimiseen 
Tampereen kaupunkiseudulla koronatilanteen tämän salliessa.  Samoin Palveluntuottajalla on 
oltava valmius ja osaaminen työpajojen tms. tilaisuuksien järjestämiseen ja fasilitoimiseen 
yhteiskehittämistä edistäen myös virtuaalisesti etäkokouksina. 

Mahdolliset tilavuokrat ja tarjoilut jätetään tarjouksen ulkopuolelle. Tilaaja vastaa näistä erikseen. 

Jokaisesta työpajasta laaditaan raportti (dokumentti + esityskalvot tuloksista, osallistujien 
nimilistat) ja toimintasuunnitelma jatkotoimenpiteille. Toteutetun prosessin kuvaus sisällytetään 
raporttiin. 

Hyödynnettyjen toimintamallien ja prosessien tulee olla sellaisia, että ne voidaan raportoida 
hankkeen julkisina tuloksina. ts. Tilaajalla tulee olla oikeudet syntyneisiin toimintamalleihin ja 
edelleen oikeuksien siirtämiseen hankkeen julkisiksi tuloksiksi. 

3.1 Miehittämättömän ilmailun järjestelmää käsittelevät informaatiotilaisuudet 
ja yhteiskehittämistyöpajat  

Toimijoiden aktivointi ja vaatimusten tarkentaminen 

Asiantuntijatehtäviin kuuluvat: työpajojen suunnittelu yhdessä tilaajan kanssa, tapahtuman 
markkinointi erityisesti yritysosallistujille, tarvittavien materiaalien toteutus, mahdollisten 
ennakkotilaisuuksien järjestäminen ja varsinaisten työpajojen fasilitointi, sekä raportointi. 

Tilaaja on tuottanut alustavan suunnitelman hankkeen työpajojen ja tilaisuuksien toteuttamiseksi. 
Alustava suunnitelma sisällöistä ja lukumääristä on seuraava: 

- (Aloituspalaveri valitun Palveluntuottajan kanssa)      
  

- Käyttötapausten tunnistaminen/kerääminen (2 työpajaa) 

Suunnitelmana on toteuttaa kaksi laajaa käyttötapaustyöpajaa, joista toinen on 
viranomaistarpeisiin painottuva ja toinen yritystarpeisiin painottuva. Kummassakin 
käyttötapaustyöpajassa pyritään kuitenkin tunnistamaan käyttötapauksia, joiden avulla 
syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tai yrityskonsortioille. 

- Käyttötapauksien yhteismitallistaminen ja priorisointi (2 työpajaa tai infotilaisuutta) 

Tunnistettujen käyttötapausten ja konsulttityön perusteella luodaan kaupunkiseudun 
näkökulma huomioiden yhteismitallinen kuvaus käyttötapauksista. Nämä käyttötapaukset 
priorisoidaan käyttäen hyväksi sidosryhmien ja tilaisuuksien osallistujien asiantuntemusta. 

- Syventävät selvitykset valituista käyttötapauksista (1-2 työpajaa tai infotilaisuutta) 

Konsultin asiantuntijatyönä tehdään valittuihin käyttötapauksiin syventävät selvityksiä. 
Sidosryhmiltä tarvittavat palautteet haetaan syventäviin selvityksiin joko ennen 
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infotilaisuuksia tai jo käyttötapaustyöpajoissa. Selvitykset tarkennetaan ja viimeistellään 
nopeista kokeiluista saatavien tietojen ja palautteen perusteella. 

- Lentotoiminnan rajaehdot ja näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva lennätys (1 
työpaja/infotilaisuus) 

Tilaisuudessa käydään läpi sidosryhmien kanssa kaupunkiympäristössä miehittämättömään 
ilmailuun liittyviä rajoituksia, koskien erityisesti näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaa 
lennätystä. On myös eriteltävä viranomaisjohtoiset ja kaupalliset (B2B-) lentotehtävät, ja 
ymmärrettävä näihin liittyvät erilaiset säännökset. Lentoalueiden määrittelyyn liittyen on 
tarve myös sellaiselle muulle asiantuntijatyölle, jossa työpaketin 3 
automaattisen/puoliautomaattisen ilma-alusjärjestelmän tuottamista koskevaan 
kilpailutukseen liittyvät rajaehdot saadaan riittävällä tasolla selvitettyä. 

Tilaisuuden tuloksena tulisi syntyä alustava käsitys siitä, millaisia ilmatilavarauksia on 
realistisesti haettavissa näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan lennätykseen hankkeen 
toteutusalueella (Tampereen kaupunkiseutu) ja millaisia käyttötapauksia mahdolliset 
vaihtoehtoiset lentoalueet mahdollistavat. 

 

Palveluntuottaja voi tarjouksensa toimenpidesuunnitelmassa edelleen kehittää esitettyä alustavaa 
suunnitelmaa ja laajentaa sitä, tai ehdottaa perustellusti vaihtoehtoista etenemistapaa.   

 

3.2 Perehtyneisyys tehtäväalueeseen 

Toimeksiannon toteuttajaksi valittavalta Palveluntuottajalta edellytetään miehittämättömän 
ilmailun ja miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvien teknologioiden ja liiketoimintamallien 
tuntemusta. Eduksi katsotaan mahdollinen perehtyneisyys näköyhteyden ulkopuolella 
tapahtuvaan ja automaattiseen/puoliautomaattiseen lennättämiseen. Lisäksi Palveluntuottajalla 
tulee olla kokemusta yhteiskehittämistyöpajojen järjestämiseen liittyvistä vastaavanlaisista 
toimeksiannoista, sekä lähi- että etätoteutuksena. Tätä koskevista valintaperusteista kerrotaan 
kohdassa 6.4. 

3.3 Tarjouksen hinnoittelu 

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:  

- Työmääräarvio (suunnittelu-, valmistelu- ja työpajatyöpäivät, selvitysten työpanos),  
- Konsulttityöpäivän hinta (+alv) ja  
- Kokonaishinta (+alv).  

Vertailuperusteena käytetään kokonaishintaa (+alv). 
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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. 

Tarjouskilpailun voittanutta pyydetään toimittamaan seuraavat todistukset: 

- 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). 

Vaaditut todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä 
jättöpäivästä laskettuna. Vaaditut 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 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. 

http://tilaajavastuu.fi/
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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 
31.6.2023 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. 

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 
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. 



TARJOUSPYYNTÖ   |   27.1.2022 

 

  
 

 
Kelloportinkatu 1 C 
33100 Tampere 
FINLAND 

 
businesstampere.com 

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 
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. Vertailukriteerit on kerrottu alla. 

6.1 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. 

Hinta toimeksiannon toimenpiteille on maksimissaan 20.000 euroa (+ alv). Tämän ylittäviä 
tarjouksia ei oteta huomioon.  

Hintaa pisteytetään seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Alimman hinnan tarjoaja saa 10 pistettä, 
- Seuraavaksi alimman hinnan tarjoaja saa 9 pistettä, ja sitä seuraava 8 pistettä, jne.  
- Jos kahdella tarjouksella on sama kokonaishinta, annetaan korkeampi pistemäärä sille 

tarjoukselle, jossa konsulttityöpäivän hinta on alhaisempi. 

Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 

6.2 Tarjouksen sisällöllinen laatu ja toimenpiteiden laajuus 

Tarjouksen sisällöllistä laatua ja toimenpiteiden laajuutta pisteytetään seuraavien tekijöiden 
perusteella suhteessa tarjoajan toimintasuunnitelmaan: 

- Tarjotun kokonaisprosessin laatu ja toimenpiteiden laajuus, ml. tarjottujen selvitysten 
sisällön laajuus ja tarpeenmukaisuus.  (1-5 pistettä) 

- Työpajojen suunnitellun toteutuksen laatu ja toimenpiteiden laajuus (1-5 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 
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6.3 Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista 
toimeksiannoista 

Palveluntuottajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista pisteytetään 
seuraavien tekijöiden perusteella: 

- Referenssit miehittämättömään ilmailuun, miehittämättömiin ilma-aluksiin ja niitä 
koskeviin teknologiaratkaisuihin ja liiketoimintamalleihin liittyvistä vastaavanlaisista 
toimeksiannoista (1-7 pistettä) 

- Referenssit yhteiskehittämistyöpajojen järjestämiseen liittyvistä vastaavanlaisista 
toimeksiannoista (1-3 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 10 pistettä. 

 

6.4 Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen 

Työn toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden osaaminen pisteytetään seuraavien tekijöiden 
perusteella: 

- Miehittämättömään ilmailuun ja miehittämättömiin ilma-aluksiin ja liiketoimintamalleihin 
liittyviä teknologiaratkaisuja koskeva asiantuntemus (1-10 pistettä) 

- Fasilitointiosaaminen yhteiskehittämiseen, (virtuaalisiin) työpajoihin ja prosesseihin liittyen 
(1-5 pistettä) 

Jokaisen kohdan pisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen lopulliset pisteet. 
Maksimipistemäärä tästä osasta on 15 pistettä. 

6.5 Pisteet yhteensä 

Lopuksi lopulliset pisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa 
tarjouskilpailun. Enimmäispistemäärä on 45 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 
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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 

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. 
- toimintasuunnitelma 
- tarjoajan vastaukset luvussa 6 mainittuihin valinta- ja vertailuperusteisiin. 
- tarjoajan tulee nimetä henkilö/henkilöt palvelun toteuttamiseen ja heidän työosuutensa 

prosentteina kokonaisosuuden ollessa 100%. Nimettyjä henkilöitä voidaan vaihtaa 
sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla.  

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 16.2.2022 kello 12.00 mennessä. 
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Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna, sähköisesti osoitteeseen 
petri.nykanen@businesstampere.com  
 

Sähköpostin otsikossa on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu - 
Fasilitointi ja yhteiskehittäminen”. 

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 7.2.-9.2.2022 sähköpostitse 
osoitteella petri.nykanen@businesstampere.com   

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu - Fasilitointi ja 
yhteiskehittäminen”.  

Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-
meista/tarjouspyynnot/  viimeistään 11.2.2022. 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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