
 

 

 

KASE BioEnergyHUB, digitaalisen alustan mallinnus päivitetty 14.03.2023 

Kierthon 2.0 -hanke 

 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 

- Onko käyttäjätarpeet tunnistettu ja ymmärretty? 

o Potentiaaliset alustan käyttäjät on tunnistettu tarjouspyynnön liitteenä olevan 

infograafin mukaisesti toimialoittain ja niiden tarpeita on kuvattu myös oheisessa 

infograafissa. 

- Onko käyttäjiä haastateltu? 

o Ei ole. 

- Keitä ovat oikeat digitaalisen alustan loppukäyttäjät ja kuinka monta heitä on? 

o Digitaalisen alustan potentiaaliset käyttäjät on tunnistettu tarjouspyynnön liitteenä 

olevan infograafin mukaisesti toimialoittain. 

o Potentiaalisista käyttäjistä on olemassa valistunut veikkaus ja se tuodaan esille 

hankinnan liitteenä olevassa infograafissa. Tarkempien käyttäjätarpeiden tunnistaminen 

on osa tämän hankinnan toteutusta ja tarpeet tarkentuvat esim. vastaamalla hankinnan 

kohteessa mainittuihin kohtiin 1b ja 1c. Tarjoaja voi itse ehdottaa 

toteuttamissuunnitelmassa, miten näitä tietoja tullaan syventämään. Toimeksisaaja 

tulee tuottamaan lisää tietoa käyttäjistä esimerkiksi ansaintalogiikan hahmottelun 

yhteydessä. 

- Onko aiheesta olemassa tietolähteitä? 

o Tietääksemme Suomessa ei ole vastaavaa digitaalista ratkaisua olemassa. Tässä 

hankinnassa on kyse ratkaisun mallintamisesta, joten toimeksisaaja tulee toivottavasti 

löytämään työlleen tietolähteitä. 

- Mitä tietoa/dokumentaatiota aikaisemmista vaiheista (työpaketeista) on olemassa ja onko 

niitä mahdollista saada? 

o Tarjouspyynnön kohdassa 10. Lisätietoja on mainittuna hankkeen nettisivut 

(www.kierthon2.fi), josta löytyy hankkeen selvitysten julkiset versiot. Suora linkki: 

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kierth-

on-2.0/materiaalipankki/  

o Muu tausta-aineisto toimitetaan valitulle palvelun tuottajalle erikseen.   

o Muiden Kaustisen seutukunnan biotaloushankkeiden selvitykset julkaistaan myös 

www.kaustisenseutu.fi -sivustolla. 

- Kuinka monta henkilöreferenssiä tarjoukseen tarvitaan? 

o Henkilöreferensseille ei ole asetettu enimmäis- tai vähimmäismäärää. Yrityksen 

referenssejä vastaavista asiantuntijapalveluista ja kehittämistehtävistä voi olla 0-3 kpl. 
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- Millä aikataululla Kierthon 2.0 -hankkeen muista projekteista syntyy tuotoksia? Kyseisen 

hankkeen osalta haluaisimme ymmärtää mille pohjalle palveluvisiota voidaan lähteä 

rakentamaan, eli millä tavoin ja miten syvällistä asiakas- ja liiketoimintaymmärrystä ollaan 

kerätty muissa hankkeissa? Jos näiden tietojen kerääminen on toteutettu tarpeeksi laajasti, 

niin tämän hankkeen osalta voidaan keskittyä validoimaan tarpeita bioenergyhub- 

alustasovelluksen osalta. 

o Kierthon 2.0 -hankkeen selvitysten julkiset versiot löytyvät hankkeen omilta sivuilta, 

suora linkki: https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-

hankkeet/kierthon-2.0/materiaalipankki/ Muu tarvittava tausta-aineisto toimitetaan 

valitulle palvelun tuottajalle erikseen. 

o Muiden Kaustisen seutukunnan hankkeiden selvityksiä löytyy sivun 

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/ 

alasivuilta.  

o Lisää selvityksiä sekä Kierthon 2.0 että muille Kaustisen seutukunnan biotaloushankkeille 

on valmistumassa kevään ja kesän aikana.  

o Oma arviomme on, että tässä voidaan keskittyä validoimaan tarpeita bioenergyhub-

alustasovelluksen osalta. 

- Jos scopen osalta tarvitsee priorisoida sisältöä, niin mikä olisi teidän lähtökohta priorisoinnille? 

Priorisoisitteko esim. laajan ekosysteemiä kattavan vision ennemmin kuin tarkempaa 

määritelmää mistä kannattaa lähteä liikkeelle käyttötapausten ja arvonluonnin 

näkökulmasta? 

o Jos nämä täytyisi priorisoida, nostaisimme käyttötapausten ja arvonluonnin näkökulman 

määrittelyn korkeammalle. 
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