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TARJOUS YRITYSPALVELUSETELIN (2500€) PALVELUTUOTANNOSTA 
 
 
 
Perustiedot tarjoajasta 
 
Appsolute Solutions Finland Oy on monialayritys, jonka keskeistä osaamista ovat verkkokoulutus 
sekä erilaiset digitaaliset ratkaisut ja konsultaatiot. 
 
 
Toimintatapa asiakkaan kanssa 
 
Asiakkaan kanssa pidetään tiiviisti yhteyttä, mahdollisista muutoksista ja ongelmista 
kommunikoidaan ja keskeiset asiat sovitaan tarvittaessa kirjallisesti.  
 
 
Toimittajan pääasiallinen henkilö/henkilöt tämän palvelun toteutuksessa 
 
Yhteyshenkilö ja pääasiallinen asiantuntija on VTM, opettaja Harri Kuusela ja toisena 
asiantuntijana ja konsulttina toimitusjohtaja Janne Flyktman. 
 
 
Referenssit vastaavista toteutuksista 
 
Ks. Referenssit-liite. 
 
 
Tarjouksen sisältö 
 
Tarjoamme pienille yrityksille räätälöidyn menetelmä- ja työkalupaketin, jolla yritys pystyy 
parantamaan palveluitaan ja tehostamaan toimintaansa. Menetelmien ytimessä ovat erilaiset ketterät 
projekti- ja kehitysmenetelmät, kuten Agile Scrum, Kanban, LEAN, Tuplatiimi. Digitaalisissa 
työkaluissa haemme yhdessä yrityksen kanssa heille sopivat, realistiset välineet ilmaisista tai 
edullisista vaihtoehdoista liittyen sisällön-, tehtävän- ja projektinhallintaan, yhteistyöskentelyyn, 
etätyöhön, verkkokokouksiin ja etäkoulutukseen. Mahdollisia välineitä ovat esimerkiksi MS O365 
(erityisesti Teams ja Planner), Googlen työkalut (G Suite; Drive, Docs, Hangouts jne.), Trello, 
#Slack, Monday.com, nTask, Wunderlist, Skype, Zoom, GoToMeeting, WhereBy ja Moodle. 
Tavoitteena on saada yritykselle käytännössä toimiva kustannustehokas paketti, jolla yritys voi 
tehostaa arkista toimintaansa ja/tai parantaa tarjoamaansa palvelua. Menetelmä ja työkalu kulkevat 



 
 

käsi kädessä, yrityksen tarpeista ja tilanteesta lähtien, ei väkisin tekniikka ja “hienot kilkkeet” 
edellä.    
 
Asiantuntijat: Janne Flyktman, liiketoiminnan ja myynnin kehittäminen, strateginen suunnittelu, 
asiakaskokemus ja palvelumuotoilu; Harri Kuusela: digitaaliset työkalut, prosessien kehittäminen, 
ketterät menetelmät (Certified SCRUM master, LEAN Six Sigma Yellow Belt).  
 
Palvelupaketti sisältää seuraavat moduulit, joiden painotuksesta voidaan sopia tarkemmin asiakkaan 
kanssa:  
 

• Workshop 1: lähtötilannekartoitus (on-site/etä, n. 2h)  
• Analyysi nykytilanteesta kartoituksen pohjalta  
• Kehitysehdotukset: työskentelytavat ja -menetelmät  
• Ehdotus valittavasta työkalupakista  
• Workshop 2: etenemissuunnitelma kehitys- ja työkaluehdotusten pohjalta (on-site/etä, n. 

2h)  
• Workshop 3: menetelmä- ja työkalukoulutus ja hands in -opastus (on-site/etä; sovitaan 

asiakkaan kanssa Workshop 2:ssa mitkä näistä valitaan, kesto yht. 6-8h):  
o Ketterät menetelmät; tuotekehitys- ja palvelusyklit ja iteratiivisuus  
o LEAN ja prosessien optimointi  
o Sisällönhallinta ja yhteistuotanto: MS O365/G Suite/muut vaihtoehdot  
o Projektinhallinta: esim. MS Planner, Trello, nTask, Monday.com, Wunderlist, 

#Slack  
o Etätyö ja -kokoukset: esim. Skype, MS Teams, Google Hangouts, Zoom, 

GoToMeeting, Whereby, WhatsApp  
o Etäkoulutus, -perehdytys ja -tuotekoulutus: verkko-opetuksen työkalut kuten 

Moodle, O365, muut kaupalliset ja avoimen lähdekoodin alustat 
• Workshop 4: Business-näkökulma (on-site/etä, n. 2h)  

o Palvelut ja palvelumuotoilu digiaikana  
o Asiakaskokemus  
o Myynnin kehittäminen  

• Menetelmien ja työkalujen käyttöönotto: varmistetaan työkalujen toimivuus (käyttäjätilit, 
käyttöehdot, tunnukset, lisenssit, yhteydet, äänet, kuva jne. — katsotaan yhdessä, että kaikki 
käytännössä toimii)  

• Palaute ja arviointi (sähköinen kysely)  
• Loppuraportti ja johtopäätökset, jatkosuunnitelma  

 
 
Kaikki kartoitus-, analyysi- ja kehitysehdotusvaiheet dokumentoidaan ja dokumentit toimitetaan 
asiakkaalle materiaali- ja sisällöntuotanto sekä yhteydenpito asiakkaaseen sisältyy kokonaispaketin 
hintaan. Tuotettavan dokumentaation immateriaalioikeuksista sovitaan kirjallisesti asiakkaan 
kanssa. 
 
Palvelupaketin toteutusaikataulu sovitaan asiakkaan tilanteen mukaan, arvio 3-8 viikkoa.  
 
  
 



 
 

Hinta  
 
Palvelukokonaisuuden hinta: 2500€ ALV0%. 
 
 
Tarjouksen voimassaoloaika 
 
Tarjous on voimassa 31.12.2020 saakka. 
 
 
Sopimusehdot  
Tarjoukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja.  
 
 
Allekirjoitus 
 

Lahdessa 14.4.2020 
 
 

Janne Flyktman, Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot 
 
Toimitusjohtaja Janne Flyktman, sähköposti janne@appsolution.fi, puh. 050 567 0744 
Partneri, kehityspäällikkö Harri Kuusela, harri@appsolution.fi, puh. 0445020679 


