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Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta     

Lestintie 39 

69440 LESTIJÄRVI 

 

 

Asiantuntijapalvelun hankinta KIERTOON! ja KIERTH2ON 2.0 -

hankkeiden viestinnälliseen kokonaisuuden luomiseen  

 

1. Hankinnan tausta 

KIERTOON! ja KIERTH2ON 2.0 -hankkeiden toteuttaja on Kaustisen seutukunta -organisaatio, jonka 

jäsenkuntia ovat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Keski-Pohjanmaan liitto on myöntänyt 

hankkeille rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen 

rakennerahasto-ohjelma).  

KIERTOON! -hankkeen tavoitteena on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä, uusiutuvaan energiaan 

perustuva bioenergian ekosysteemi, ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi 

hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai 

poistumassa olevat turvetuotantoalueet (entisen fossiilisen polttoaineen tuotannon sijaan) uusiutuvan 

energian tuotantoalueina. KIERTH2ON 2.0 -hanke tutkii uusiutuvan, erityisesti biopohjaisen, energian 

kysynnän ja energiamuutosprosessin edellytyksiä Kaustisen seutukunnan alueella. Hanke selvittää 

kysyntälähtöisen markkinalogiikan edellytyksiä seudulla ja tuottaa muun muassa käyttäjä-, kuluttaja- ja muita 

osapuolia koskevia analyysejä. Kummatkin hankkeet edistävät omalla osallaan Kaustisen seutukunnan alueen 

bio- ja kiertotaloutta.  

 

2. Hankinnan kohde 

Hankinta liittyy KIERTOON! ja KIERTH2ON 2.0 -hankkeiden hankesuunnitelmien mukaisiin toimenpiteisiin. 

Tämän hankinnan tarkoituksena on toteuttaa kahden hankkeen yhteinen viestinnällinen paketti ns. 

biokaasuopas, joka kokoaa yhteen kummankin hankkeen saavutettuja tuloksia ja selvityksiä. Viestintäpaketti 

on samalla myös jatkumoa Kaustisen seutukunnan biokiertotalousohjelmalle ja sen tavoitteille. 

Biokaasuoppaan tavoitteena on tuottaa selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, josta tieto, erityisesti selvitysten 

johtopäätökset, on saatavissa ja löydettävissä helposti. Opas antaa yleistä tietoa biokaasutuotannosta, 

kokoaa kummankin hankkeiden tehtyjen selvitysten johtopäätökset ja tulokset ja tuo ne yhteen yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi muodostaen Kaustisen seutukunnalle tiekartan biokaasutuotannon tiekartan. Oppaan on 

tarkoitus auttaa Kaustisen seutukunnan alueen biokaasusta kiinnostuneita toimijoita biokaasuasian 

edistämiseen ja ymmärtämiseen. Kohdennetaan opas erityisesti Kaustisen seutukunnan 

toimintaympäristöön. 

Tietopohjan tälle oppaalle toimii KIERTOON! ja KIERTH2ON 2.0 -hankkeiden selvitykset, joiden julkiset versiot 

ovat löydettävissä osoitteesta: https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-

hankkeet/.  Muu tausta-aineisto toimitetaan valitulle palvelun tuottajalle erikseen.  
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Keskeiset selvitykset hankkeittain ovat: 

KIERTOON!-hanke: 

- Toteutettavuusselvitykset/Kaustisen seutukunta/KIERTOON-hanke/Kannattavuuslaskelmien 

loppuraportti 

- Biokaasulaitoksen ympäristöluvan ja laitoshyväksyntäprosessin mallinnus/Kiertoon –

hanke/Kaustisen seutukunta/Loppuraportti 

- Biokaasutuotannon arvokehän mallinnus (valmistuu kevät/kesä 2023) 

KIERTH2ON 2.0 -hanke: 

- Bioenergian kysynnän aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella 

- Selvitys biometaanin jatkojalostusmahdollisuuksien edellytyksistä 

- Kysyntäperusteisen energian jakelujärjestelmän analyysi ja kehittämissuunnitelma 

- Biokaasutuotannon hiilidioksidin talteenotto, varastointi ja käyttömahdollisuudet Kaustisen 

seutukunnan alueella (valmistuu kevät/kesä 2023) 

 

Hankinnan kohde tarkennettuna: 

1. Toteutetaan viestinnällinen kokonaisuus ns. Biokaasuopas painettuna versiona sekä 

päivittyvänä verkkoversiona, sisältäen seuraavat osiot: 

a. Biokaasutermistö ja tietoa biokaasutuotannosta yleisesti 

i. Ajantasainen regulaatio ja tukipolitiikka liittyen biokaasutuotantoon 

ii. Käsitellään mm. seuraavia aiheita: käytettävät syötteet, laitostekniikka, kuvaus 

alan kehitysnäkymistä 

b. Biokaasuntuotannon seudullinen näkymä, pohjatietona hankkeissa toteutetut 

selvitykset 

i. Seudullinen tuotantopotentiaali 

ii. Biokaasun kysyntä seudulla 

iii. Biokaasun jatkojalostus ja sivuvirrat 

iv. Kannattavuustarkastelut 

v. Lisäarvo tuottajalle ja käyttäjälle 

vi. Seudulliset kehitysnäkymät  

2. Tuotetaan biokaasuoppaasta, joka sisältää kaikki edellä mainitut, painettu teos, päivitettävä 

verkkoversio sekä ppt-esitys. 

a. Tuotetaan painettu teos, josta toimitetaan vedos tilaajan kommenteille ennen 

painatusta. Painetaan 250 kappaleen erä. 

b. Tuotetaan oppaasta verkkoversio Kaustisen seutukunnan uusiutuvan energian 

sivustolle.  

c. Tuotetaan ppt-esitys, jota voidaan hyödyntää hankkeiden loppuseminaareissa.  

3. Oppaan visuaalinen ilme 

a. Sovitetaan opas Kaustisen seutukunnan visuaalisen ilmeen ohjeistuksen mukaiseksi. 

b. Tuotetaan ja sisällytetään oppaaseen havainnollistavia graafeja ja karttoja. 

c. Oppaan ulkoasussa tulee huomioida rahoittajan viestintäohjeistus. 
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Hankittavan selvityksen sisältö tarkennetaan yhdessä projektipäälliköiden kanssa ennen työn 

aloittamista. Hankintabudjetti tälle hankinnalle on noin 20 000 €. 

 

3. Aikataulut 

Tarjoukset tulee toimittaa maanantaihin 27.03.2023 klo 14.00 mennessä.  

Valintapäätös tehdään välittömästi tarjousajan päätyttyä. Työ aloitetaan valintapäätöksen jälkeen sovittuna 

ajankohtana ja toimeksiannon tulee olla valmiina 31.07.2023. Työn on oltava toteutettuna niin, että kaikki 

asiantuntijapalvelusta koituvat laskut on oltava toimitettuna viimeistään 31.08.2023. 

 

4. Tarjouksessa esitettävät tiedot 

Tarjouksessa on esitettävä kaikki seuraavat alla luetellut tiedot:  

1) Tarjoavan yrityksen esittely ja käytettävät työmenetelmät  

2) YTJ-ote ja verovelkatodistus  

3) Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus tarjouspyynnön taustaa ja kohdetta vastaavista 

toimeksiannoista   

a. Projektin vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden lyhyt esittely ja referenssit vastaavista 

toimeksiannoista 

b. Yrityksen referenssit vastaavista asiantuntijapalveluista ja kehittämistehtävistä (3 kpl). 

Palveluntuottajan osaamisessa eduksi katsotaan tietämys bioenergia-alalta. 

4) Selvityksen toteuttamissuunnitelma, toteuttamismenetelmät, raportointitapa ja aikataulu 

5) Työn kokonaishinta (alv 0) ja tuntimääräarvio henkilötyötunteina (ei htp) osatoimenpiteittäin eriteltynä 

6) Muut mahdolliset toteutukseen liittyvät lisäkulut 

7) Lisätöiden tuntiveloitushinta (alv 0) ja muiden kustannusten veloitusperusteet (alv 0)  

 

 

5. Ilmoitus ja hankintamenettely 

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus alittaa julkisten hankintojen 

kansallisen kynnysarvon. Ilmoitus tästä hankinnasta on julkaistu www.kaustisenseutu.fi, Kaustisen 

seutukunnan Facebook ja HILMA-julkiset hankinnat -sivustoilla. 

Tarjouksen antavan palveluntarjoajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden 

henkilöiden käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta. 

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia korvausta tarjouksen tekemisestä.  

Tarjouspyyntöasiakirja on saatavilla vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava kokonaisuudessaan suomen 

kielellä. 
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6. Valinta 

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti edullisimpaan 

ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei käsitellä eikä hyväksytä. 

Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa 

sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta jättäminen antaa perusteen tarjouksen 

hylkäämiselle.  

 

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat: 

1) Osaaminen, painoarvo 40 % (maksimipisteet 40 pistettä) 

a. Yrityksen referenssit vastaavista toimeksiannoista (10), palveluntuottajan substanssiosaaminen 

bioenergia-alalta (10) 

b. Vastuuhenkilöiden referenssit ja kokemus vastaavista toimeksiannoista ja niiden soveltuminen 

ko. hankintaan (10), palveluntuottajan substanssiosaaminen bioenergia-alalta (10) 

2) Toteuttamissuunnitelma, painoarvo 40 % (maksimipisteet 40 pistettä) 

a. Työn visuaalinen ilme ja ulkoasu (20) 

b. Tarjouksessa esitetyn toteuttamissuunnitelman soveltuvuus tarjouspyynnön tavoitteisiin ja 

sisältöön (15)  

c. Tarjouksessa esitetty työaikatuntimäärä (5) 

(1) Eniten työaikatunteja tarjoava saa maksimipisteet 5.  

(2) Muut pisteet muodostuvat siten, että tarjottu työaikatuntimäärä jaetaan suurimmalla 

työaikatuntimäärällä. Näin saatu suhdeluku kerrotaan maksimipisteillä 5. Suhdeluku on sitä 

pienempi, mitä vähemmän työaikatunteja on suhteessa eniten tarjoavaan. 

3) Hinta, painoarvo 20 % (maksimipisteet 20 pistettä)   

a. Halvin tarjous saa maksimipisteet 20 

b. Muut pisteet muodostuvat siten, että halvin hinta jaetaan tarjoushinnalla, jolla saatu suhdeluku 

kerrotaan maksimipisteellä 20. Suhdeluku on sitä pienempi, mitä kalliimpi tarjoushinta on 

suhteessa halvimpaan.  

 

Kaustisen seutukunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään jätetyistä tarjouksista, mikäli 

tarjoukset eivät vastaa haluttua palvelukokonaisuutta tai hankinnan hinta muodostuu liian korkeaksi tai 

mikäli hankkeen päärahoittaja ilmoittaa hankinnan esteestä tai hankinnalle tulee jokin muu este. 

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.  

 

7. Laskutus ja sopimusehdot 

Asiantuntijapalvelun toteuttajan on eriteltävä kustannukset ja toimitettava niihin liittyvät 

projektihallinnoinnin edellyttämät dokumentit. 
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Hankinta maksetaan laskuja vastaan, kun työ on tilaajan toimesta vastaanotettu ja hyväksytty. 

Hankintakustannus jaetaan puoliksi hankkeiden kesken ja laskutetaan erillisillä laskuilla.  

 

LASKUTUSOSOITE: 

Lestijärven kunta/Kaustisen seutukunta  

Lestintie 39 

69440 LESTIJÄRVI 

Y-tunnus: 0180774–6 

 

Sähköpostilaskut osoitteeseen: 

kirjaamo@kaustisenseutukunta.fi 

 

Verkkolaskuosoite: 

Lestijärven kunta 003701807746 

Välittäjätunnus OKOYFIHH 

 

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa – sopimusehtoja.  

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 kirjallisesti tilaajan kanssa erikseen.  

 

8. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo 

Pyydämme toimittamaan tarjouksen maanantaihin 27.03.2023 klo 14.00 mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen kirjaamo@kaustisenseutukunta.fi Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kiertoon! ja Kierthon 

2.0 viestinnällinen yhteishankinta”. 

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

toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa organisaatiossa. 

Tarjouksen on oltava voimassa 15.05.2023 saakka. Tarjouksessa on esitettävä seuraavat liitteet: Ote 

kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) (ei 3 kk vanhempi), verovelkatodistus sekä 

selvitys allekirjoitusoikeudesta. 

 

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 

erillisenä liitteenä. Tarjouksen hinta ei ole liikesalaisuus. 
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10.    Lisätietoja 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä antaa sähköpostitse projektipäällikkö Salla Siivonen 

salla.siivonen@kaustisenseutukunta.fi.  

Lisätietoja KIERTH2ON 2.0 -hankkeesta: www.kierthon2.fi  

 

Lestijärvellä 10.3.2023 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA 

Petri Jylhä 

kehittämisjohtaja 
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