
  
 

 

 
 

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta   TARJOUSPYYNTÖ 

Kyytiin2 –hanke 

Lestintie 39 

69440 LESTIJÄRVI 

 

Toteutusapu Kyytiin2 -hankkeen loppuun saattamiseen 

 

1. Hankinnan kuvaus 

Kaustisen seutukunta on viiden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) yhteinen 

aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Seutukunta toteuttaa vuosina 2019-2022 

hanketta nimeltä “Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin 

yhteistyönä”. Hankkeessa ovat seutukunnan kuntien lisäksi mukana Kannuksen kaupunki sekä 

Perhon kunta. Hanketta rahoittavat osallistuvat kunnat sekä Keski-Pohjanmaan liitto (Euroopan 

aluekehitysrahasto).  

Hanke päättyy 31.8.2022. Hankkeessa toimivat projektipäällikkö sekä osa-aikainen logistiikan 

asiantuntija. Hankehenkilöstön tueksi hankitaan nyt vielä ostopalveluna asiantuntijaosaamista, jotta 

jokaisen aikaresurssia voidaan kohdistaa mahdollisimman hyvin hankkeen eri lopputoimien vaatimiin 

osa-alueisiin.  

Tarjouspyynnön/hankinnan tarkoituksena lisätä hankkeen työntekijöiden avuksi osaamista ainakin 

seuraaviin toimenpiteisiin (tärkeysjärjestyksessä): 

 Hankkeen ja alueen sote-yhtymän Soiten apuna toimiminen, kun pohditaan erilaisia 

vaihtoehtoja järjestää kuljetuksia hyvinvointialueisiin siirryttäessä 

 Hankkeen loppuraportin valmistelu projektipäällikön tukena 

 Tilaisuuden järjestäminen hankkeen toimenpiteiden viestimiseksi 

 Jatkohankkeiden ideointi 

 Mahdolliset muut hankkeen sidosryhmiltä tulevat tehtävät 

 

2. Hankittava palvelu 

Hankinnassa ostetaan asiantuntijatyötä kohdan 1 mukaisesti. Hankintaa varten on budjetoitu 

hankkeen ostopalveluista 10 000 euroa.  

  

3. Aikataulut 

Tarjous pyydetään jätettäväksi perjantaihin 1.4.2022 klo 12:00 mennessä. Työn toteutus 

käynnistetään mahdollisimman pian tarjousten käsittelyn ja valinnan jälkeen. Työn on oltava 

toteutettuna niin, että kaikki asiantuntijapalvelusta koituvat laskut on toimitettu hankkeelle 

viimeistään 22.8.2022.  
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Suurin osa työtarpeesta kohdistuu huhti-toukokuulle, jossa pääpaino on sote-asioissa. Muut tehtävät 

sovitaan tapauskohtaisesti projektipäällikön kanssa ja ne tulee suorittaa hankkeen päättymiseen 

mennessä.  

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot 

Tarjous toimitetaan vapaamuotoisena dokumenttina, josta on selvittävä seuraavat asiat 

organisaation sekä tarjotun asiantuntijan osaamisesta:  

 Kokemus sote-sektorin kuljetusten hallinnollisesta suunnittelusta sekä muu kokemus 

julkisen sektorin kuljetusten kehittämisestä 

 Kokemus kuljetusaiheisissa hankkeissa toimimisesta 

 Kokemus kuljetusaiheisten tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta 

 Organisaation kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja suunnittelusta 

 Kokemus maaseutualueiden kuljetusten kehittämisestä 

 Tuntemus Keski-Pohjanmaasta toiminta-alueena 

Lisäksi tarjouksen hinta ilmoitetaan seuraavasti: 

 Kuinka monta työpäivää (1 pv = 7,5 h) kuuluu 10 000 euron hankintaan? 

o Lisäksi tarjoajan tulee ilmoittaa tuleeko yllä olevan lisäksi muita kuluja, kuten 

matkakulut.  

 Pääosa työstä voidaan tehdä etänä, mutta n. 5 kokousta saattaa olla 

esimerkiksi Kokkolassa tai Kaustisella.  

Kaupparekisteriote, verovelkatodistus ja selvitys allekirjoitusoikeudesta pyydetään tarjouskilpailun 

voittajalta ennen hankintapäätöksen tekemistä.  

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely 

Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kaustisenseutu.fi -sivustolla ja Kyytiin2.fi -

sivustolla.  

Tarjouksen antajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden 

käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta. 

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava 

kokonaisuudessaan suomen kielellä. 

 

6. Valinta 

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti 

edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei 

käsitellä eikä hyväksytä. Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman erillistä 
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perustelua. Kaupparekisteriote, verovelkatodistus ja selvitys allekirjoitusoikeudesta pyydetään 

tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintapäätöksen tekemistä. Jos näitä ei toimiteta, hankinta 

voidaan siirtää toiselle tarjoajalle.  

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat: 

 Palvelun hinta 30 pistettä 

o Eniten työpäiviä tarjonneelle annetaan 30 pistettä ja muut tarjoukset suhteutetaan 

jakamalla tarjoajan työpäivät eniten tarjonneen työpäivillä.  

 Organisaation ja henkilön osaaminen 30 pistettä 

o Tilaaja järjestää tarjousten avaustilaisuuden, jossa avaajaraati pisteyttää tarjoajien 

tekemät vapaamuotoiset kuvaukset osaamisesta 

o Saapuneiden tarjousten perusteella luodaan käsitys, minkälaisista osaamisesta saisi 

täydet 30 pistettä ja tarjoukset pisteytetään peilaten tähän käsitykseen.  

 

7. Laskutus ja sopimusehdot 

Hankinta maksetaan paperi-, verkko- tai sähköpostilaskua vastaan, kun työ on tilaajan toimesta 

hyväksytysti toimitettu.  

Tarjoaja voi myös esittää oman maksusuunnitelman keskusteltavaksi. Kuitenkin vähintään 50 % 

laskun kokonaissummasta on jätettävä lopullisesti hyväksytyn toteutuksen yhteyteen.  

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa –

sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta:  

http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen 

välimiesmenettelyllä. 

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen. 

 

8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo 

Pyydämme toimittamaan tarjouksen perjantaihin 1.4.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen kirjaamo@kaustisenseutukunta.fi. Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kyytiin2 - 

toteutusavun tarjous”. 

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut 

toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa 

organisaatiossa. 

Tarjouksen on oltava voimassa 29.4.2022 saakka. 
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9. Tarjoustietojen julkisuus 

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on 

liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa 

ja esittää tämä osa tarjousta erillisenä liitteenä. Tarjouksen hintatieto ei ole liikesalaisuus.    

 

10. Lisätietoja 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä ja tarjouspyynnöstä antaa sähköpostitse Kyytiin2 -

hankkeen projektipäällikkö Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi. Lisätiedot 

julkaistaan kyytiin2.fi -sivustolla ja ovat näin kaikkien tarjoajaehdokkaiden käytettävissä. 

Lisätietokysymyksiin vastataan torstaihin 31.3.2022 klo 12:00 saakka.  

 

Halsualla 21.3.2022 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA 

 

Petri Jylhä 

kehittämisjohtaja 
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