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NOPEIDEN KOKEILUJEN HAKUILMOITUS
Tällä nopeat kokeilut -hakuilmoituksella Tampereen kaupunki (Tilaaja) hakee lasten ja nuorten
hyvinvointia tukevia älykkäitä ratkaisuja, joita voidaan testata aidossa kaupunkiympäristössä.
1. HAASTE
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ei ole paikka- tai aikariippuvaista. Tässä ajassa
tarvitaan ratkaisuja, jotka ulottuvat perinteisten instituutioiden ulkopuolelle, virtuaalimaailmaan,
jossa lapset ja nuoret viettävät aikaa. Erityisesti korona-viruspandemian aikana on otettu
käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja, joilla teknologian tukemana voimme edistää
hyvinvointiamme. Pelaaminen ja muu digitaalinen viihde ovat myös edelleen lasten ja nuorten
suosituimpien ajanvietteiden joukossa1. Miten hyödynnämme niiden mukanaan tuomia uusia
mahdollisuuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?
Tampereen kaupunki pyytääkin nyt yrityksiltä ja yhteisöiltä (vaatimuksena Y-tunnus)
hankeideoita nopeisiin kokeiluihin, joissa digitaalisilla älykkäillä ratkaisuilla edistetään lasten ja
nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että ratkaisut palvelisivat erityisesti koronaviruspandemiasta nousseita tarpeita, mutta olisivat vaikuttavia myös poikkeusolojen ulkopuolella
tilanteen normalisoiduttua.
Haaste: Millaisilla uudenlaisilla, älykkäillä ja digitaalisilla ratkaisuilla lasten ja nuorten
hyvinvointia voidaan edistää vaikuttavasti?
Tähän mennessä Tampereen kaupunki on testannut ja kehittänyt digitaalisten terveyspalvelujen
opetuskäytäntöön liittyviä ratkaisuja, jotka sisältävät oman hyvinvoinnin ymmärtämisen
merkityksen, hyvinvointiin liittyvien tietojen ja taitojen soveltamista sekä omien
terveystottumusten arviointia, esimerkiksi aktiivisuusrannekkeen avulla. Tämän haun tavoitteena
on löytää näistä poikkeavia, uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja.
Potentiaalisten tarjoajien on hyvä huomioida, että rinnakkain tämän nopeiden kokeilujen haun
kanssa Tampereella on käynnistynyt lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä osallistuvan
budjetoinnin kokeilu2, jonka ideointivaihe on auki 15.4.–15.5.2020. Ideat voivat liittyä
esimerkiksi vapaa-ajan mahdollisuuksiin, tapahtumiin tai ympäristön turvallisuuteen ja
viihtyisyyteen. Ne voivat tukea arjessa jaksamista tai edistää yhteenkuuluvuutta. Ideoista
kehitetään toteutuskelpoisia suunnitelmia kaikille avoimissa työpajoissa 17.8.–11.9.2020.
Marraskuussa tamperelaiset päättävät äänestämällä, mitkä osallistuvan budjetoinnin
suunnitelmista toteutetaan.
Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävän osallistuvan budjetoinnin ja nopeiden kokeilujen haun
on tarkoitus täydentää toisiaan. Keskeisenä erona on, että nopeilla kokeiluilla haetaan
nimenomaan digitaalisia ratkaisuja. Nopeat kokeilut pyritään myös toteuttamaan nopeammalla
aikataululla, sillä mahdollisten pilottien on tarkoitus käynnistyä jo alkusyksystä.

1

Ks. liite 4: 4. luokkalaisten mieluisimmat vapaa-ajan viettotavat
Lisätietoa osallistuvan budjetoinnin kokeilusta: https://www.tampere.fi/tampereenkaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/04/09042020_8.html
2
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2. MENETTELYN KUVAUS
Tampereen kaupunki tarjoaa jatkoon valittujen hankeideoiden esittäjille mahdollisuuden testata
ratkaisua Tampereen kaupunkiympäristössä. Pilotoinnit ostetaan valituilta toimittajilta palveluna.
Pilotointeihin on varattu rahaa yhteensä korkeintaan 30 000 euroa. Tilaaja tulee tekemään
pilotointia koskevan sopimuksen 1-3 parhaiten menestyneen toimittajan kanssa. Tilaaja pidättää
itsellään oikeuden olla valitsematta yhtään hankeideaa pilotointiin.
Palvelun hinnan tulee olla alle 10 000 euroa / pilotointi.
Nopeat kokeilut toteutetaan seuraavasti:
Menettelyn vaihe
Nopeat kokeilut -hakuvaihe
Tarjouksen laadintaan liittyvien kysymysten jättäminen

Arvio aikataulusta
10.5.2020

Hankeideoiden (tarjous) jättäminen kirjallisesti

17.5.2020

Hankeideat arvioidaan asiantuntijaraadissa. Tarjoajille ilmoitetaan,
eteneekö hankeidea jatkoon vai ei.

22.5.2020

Pilotointivaihe valittujen toimittajien kanssa. Valituksi tulleiden hankeideoiden esittäneiden
toimijoiden kanssa edetään seuraavasti:
1. Kickoff: Yhteistyö käynnistetään kickoff-tilaisuudella, jossa
tarkennetaan pilotin tavoitteita ja aikataulua sekä ratkaisun
sisältöä.

29.5.2020

2. Sopimus: Pilotista tehdään osapuolien välinen sopimus.
Sopimusluonnos on tämän asiakirjan liitteenä.

5.6.2020

3. Projektisuunnitelma: Toimittaja laatii tarkennetun
projektisuunnitelman kickoff-tilaisuuden pohjalta.
Projektisuunnitelma tulee sopimuksen liitteeksi.

5.6.2020

4. Toteutus: Pilotointien toteuttaminen

Syksy 2020

5. Seuranta: Toteutuksen aikana pidetään seurantakokouksia,
joissa käydään läpi pilotin tilannetta ja kerätään palautetta
esimerkiksi loppukäyttäjiltä ja Tampereen kaupungin
asiantuntijoilta. Tarvittaessa ratkaisun sisältöä voidaan tarkentaa

Syksy 2020
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näiden perusteella. Seurannasta sovitaan tarkemmin
projektisuunnitelmassa.
6. Palaute: Kokeilun päätteeksi kerätään palautetta
loppukäyttäjiltä.
7. Loppuraportti: Toimittaja laatii yhteenvedon siitä mitä tehtiin,
millaisia tuloksia saatiin aikaan ja miten palvelun kanssa edetään
jatkossa. Toimittaja esittelee loppuraportin loppukokouksessa.

Mahdollinen hankinta ei vaikuta palveluntarjoajan de minimis -asemaan.
3. HANKEIDEAN ESITTÄMINEN
Hankeideat tulee esittää NABC-mallia hyväksikäyttäen (Tarve-Need, Ratkaisu-Approach, HyödytBenefits ja Kilpailu-Competition), liitteen 2 mukaisesti. Yrityksen tulee lisäksi täyttää liite 1,
Tarjous ja yrityksen tiedot.
Mikäli toimittaja osallistuu hakukierrokselle useammalla hankeidealla, tulee sen tehdä jokaisesta
erilliset tarjoukset.
Tarjous ja hankeidean esittely tulee toimittaa viimeistään 17.5.2020 klo 23:59 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@tampere.fi. Viesti pyydetään otsikoimaan ”TARJOUS –
nopeat kokeilut, yrityksen nimi”.
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset pyydetään
esittämään 10.5.2020 klo 23:59 mennessä projektit.smarttampere.fi-työkalun
kommentointikentässä: http://projektit.smarttampere.fi/hankinta/nopeiden-kokeilujen-hakuilmoitus-

lasten-ja-nuorten-hyvinvointia-tukevat-alykkaat-ratkaisut
4. HINTA
Hinta tulee esittää liitteessä 1, kohdassa hinta. Hinnan tulee sisältää kaikki Tampereen
kaupungille aiheutuvat kustannukset, eikä hinnalle saa asettaa mitään varaumia. Hankeidean
hinta ei saa ylittää hakukierrokselle asetettua enimmäishintaa (10 000 euroa (alv. 0 %)).
5. PÄÄTÖKSENTEKOPERUSTEET
Tilaaja vertailee ja pisteyttää hankeideat ja tarjoukset seuraavien kriteerien mukaisesti:
1.
2.
3.
4.

Ratkaisu vastaa esitettyyn tarpeeseen (0-4 pistettä)
Ratkaisulla on uutuusarvoa (0-4 pistettä)
Ratkaisu on käytännössä toteutettavissa (0-4 pistettä)
Ratkaisulla nähdään potentiaalisia skaalautua muihin kaupunkeihin
Suomessa ja maailmalla (0-4 pistettä)
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Jatkoneuvotteluihin valitaan 1-3 parhaat pisteet saanutta hankeideaa, lisäksi jatkoneuvotteluihin
pääsyn ehtona on saada vähintään 1 piste kohdista 1 ja 3. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla
valitsematta yhtään hankeideaa jatkoon.
6. LIITTEET
1.
2.
3.
4.

Tarjous ja yrityksen tiedot
Hankeidean esittely
Sopimusluonnos
4. luokkalaisten mieluisimmat vapaa-ajan viettotavat
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TARJOUS JA YRITYKSEN TIEDOT

OHJE: Yritys täyttää tämän lomakkeen ja palauttaa sen hankeidean mukana.

TARJOUS HANKEIDEAN TOTEUTTAMISESTA
1. Yrityksen tunnistetiedot
Yrityksen virallinen nimi
Y-tunnus suomalaisilta
yrityksiltä, muilta VAT-numero
tai vastaava
Yrityksen yhteystiedot

Postiosoite
Kotipaikka

Nimi/muu yhteystieto
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Yrityksen yhteyshenkilön/henkilöiden/muun
yhteyspisteen tiedot

Nimi/muu yhteystieto
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

2. Soveltuvuus
Vastaus:

Vaatimus: Yritys kuuluu
ennakkoperintärekisteriin.

Kyllä
Ei

Vaatimus: Yritys on suorittanut
sille määrätyt verot ja
sosiaaliturvamaksut ja
eläkevakuutusmaksut. Tilaaja
tulee tarkastamaan maksujen
suorittamisen ennen
sopimuksen tekemistä.

Vastaus:
Kyllä
Ei
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3. Tarjouksen sisältö
Hankeideaan tulee liittää seuraavat asiakirjat:
Liite 1, Tarjous ja yrityksen tiedot
Liite 2, Hankeidean esittely
Muut mahdolliset liitteet
4. Pilottisopimus
Mahdollinen pilottisopimus tullaan tekemään hakuilmoituksen liitteen 3
Sopimusluonnos pohjalta. Yritys on perehtynyt liitteeseen 3 ja hyväksyy siinä
esitetyt ehdot. Yritys voi ehdottaa sopimuksen liitteeksi myös omia
sopimusehtojaan, mutta ehdot eivät saa olla ristiriidassa liitteen 3 kanssa tai
ehtoja sovelletaan viimesijaisina suhteessa liitteeseen 3 nähden.

Yrityksen
vastaus:
Kyllä
Ei

5. Tarjouksen voimassaolo
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 30.06.2020 saakka.

Yrityksen
vastaus:
Kyllä
Ei

6. Hinta
Hankeidean toteuttamisen hinta ilmoitetaan alla. Hinta sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat
kustannukset.
Hankeidean toteuttamisen hinta
euroa (alv. 0 %)
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HANKEIDEAN ESITTELY

OHJE: Yritys esittelee hankeidean alla olevaan taulukkoon NABC-mallin mukaisesti. Yritys voi
lisäksi halutessaan liittää mukaan erillisiä dokumentteja, esim. power point.
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. Liiketoimintakonsepti
c. Skaalautuminen

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

c. Rahoituksen vaikutus

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

d. Riskit

5. Pilotoinnin tekijöiden kuvaukset ja resurssit
a. Osaaminen

b. Kokemus
c. Yrityksen muut resurssit, joilla pilotti toteutetaan

6. Pilotoinnin alustava suunnitelma
a. Alustava pilotin sisältö ja laajuus
b. Aikatauluarvio
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