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Keski-Suomen Yrittäjät 
Y-tunnus 0219664-1 
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 
 

 

Tarjouspyyntö: 

Haemme Kasvun maakunnan huipputekijöitä Ajatushautomo-konseptiin 

Haemme fasilitaattoreita Keski-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien yhteiseen 
#kasvunmaakunta-ajatushautomo-konseptiin. Ajatushautomossa järjestetään työpajapäiviä teemoitellusti 
eri puolilla maakuntaa tavoitteena nostaa esiin kasvun esteitä ja mahdollisuuksia koko maakunnan alueelta 
ja haasteista käsin. Ajatushautomon taustalla on tavoite siitä, että Keski-Suomen yritysten menestys ja 
verotulot halutaan turvata noususuhdanteen jälkeenkin. Keski-Suomen talous kasvaa nyt, mutta on syytä 
katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Maakunnassa on rakenteellisia haasteita väestön ikääntymiseen ja 
työmarkkinoiden jäykkyyteen liittyen. Myöskään kaikkia kasvun mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. 
Yrittäjät, yritysjohtajat, päättäjät sekä kehittäjät koko maakunnasta kutsutaan mukaan ajatushautomoon. 

Maakuntaohjelman 2018-2021 mukaan Keski-Suomeen tavoitellaan 10 000 uutta yrityssektorin työpaikkaa, 
2000 uutta yritystä, 2 miljardia euroa lisää vientituloja sekä yritysten T&K&I-menojen osuuden 
kasvattamista 60 prosenttiin. Ajatushautomon tavoitteena on osaltaan etsiä esteitä ja ratkaisuja näihin 
tavoitteisiin pääsemiseksi koko maakunnan alueelta. Keski-Suomen liitto rahoittaa ajatushautomoa AIKO-
rahoituksella.  

Ajatushautomo tarjoaa osallistujille työkaluja ja näkyä katsoa muutama vuosi eteenpäin. Fasilitaattorilla on 
olennainen rooli työpajojen onnistumisessa. 

Ajatushautomopäivät suunnitellaan yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa ja niiden teemat määrittyvät 
tarkemmin yhteisen suunnittelutyön tuloksena. Ajatushautomossa ei keskitytä sote- ja 
maakuntauudistuksen sisältöihin. 

 

Tarjoukseen tulee sisältyä: 

• Kuvaus ajatushautomopäivän valmistelusta sekä osallistujien herättelystä 
• Noin 45 minuutin key note -puheenvuoro (voi hyödyntää omaa verkostoa) 
• Fasilitointimenetelmien kuvaus 
• Kuvaus ajatushautomopäivän kulusta 
• Koonti 
• Jälkihoito 
• Pyydämme Teitä hinnoittelemaan tarjouksenne kokonaishinnalla (alv 0 ja alv 24%).  

 

Ajatushautomon päivämäärät ja paikat (muutokset mahdollisia): 

• Piispala 29.5.2018 klo 12-17 
• Jämsä, viikko 20 klo 12-17 
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• Keuruu 19.9. klo 12-17 
• Äänekoski 8.11. 2018 klo 12-17 
• Jyväskylä, 28.11. klo 12-17 

 

Valitsemme eri yrityksen jokaisen ajatushautomopäivän fasilitointiin. Pyydämme tarjoajaa merkitsemään 
tarjoukseen itselle sopivimman fasilitointikohteen numerolla 1. Kohteita voi merkitä useita 
numerojärjestyksessä, jossa 1 on kiinnostavin ja 5 vähiten kiinnostava. 

 

Tarjouksen liitteet: 

Fasilitoijan ja mahdollisten muiden toteutukseen osallistuvien henkilöiden CV:t 

Kuvaukset kahdesta tarjouksen kannalta olennaisimmasta referenssistä 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.4.2018 saakka.  

Pyydämme tarjoustanne liitteineen sähköpostitse osoitteeseen: sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi 

 (viestikenttään otsikko “TARJOUS AJATUSHAUTOMO”) viimeistään 7.3.2018 klo 16. 

Edellytämme tarjoajan täyttävän Tilaajavastuun vaatimat edellytykset, jotka varmistetaan 
hankintapäätöstä tehtäessä. 

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. 

 

Lisätiedot: Sanna-Mari Hynninen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 050 563 7780, sanna-
mari.hynninen@yrittajat.fi 
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