
1 
 
SAVONLINNAN HANKEKEHITYS OY  TARJOUSPYYNTÖ 1.7.2020  
Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 
Y-tunnus 2520006-8  

 

 
 
TARJOUSPYYNTÖ ”SAIMAAN ALUEEN 
KULTTUURIPERINNÖN TOIMINTAOHJELMA” 
(1.7.2020) 

 
 

1. Tietoa Local Flavours -hankkeesta ja tilaajasta 
 

• Local Flavours on Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettava hanke, joka 

pyrkii lisäämään vähemmän tunnettujen mutta ainutlaatuisten kohteiden 

elinvoimaisuutta edistämällä niiden kulttuuriperinnön hyödyntämistä 

osana koko alueen matkailutarjontaa. 

https://www.interregeurope.eu/localflavours/  
https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/local-flavours-interreg-europe/ 

• Hankkeen pääpartneri on Institute of Advanced Studies Unkarista. 

Savonlinnan Hankekehitys Oy (jäljempänä: ’tilaaja’ tai ’hankintayksikkö’) 
on hankkeen ainoa suomalainen partneri. Yhteensä partnereita on 9 

kahdeksasta eri maasta. 
• Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutusaika on 1.8.2019–31.7.2021. 
• Savonlinnan Hankekehitys Oy on Savonlinnan kaupungin omistama 

tytäryhtiö, joka toteuttaa kaupunkistrategian mukaisia 

kehittämishankkeita ja -palveluja. 
 
 

2. Saimaan alueen kulttuuriperinnön toimintaohjelma 
 

Local Flavours -hankkeessa pyritään vahvistamaan Etelä-Savon pienten ja 

keskisuurten paikkakuntien elinvoimaisuutta kannustamalla alueiden toimijoita 

hyödyntämään aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä enemmän matkailussa. 

Tämä edellyttää myös paikallisten ihmisten arvostuksen herättämistä ja 

lisäämistä omaa kulttuuriperintöä kohtaan. Koska monet hankkeen toiminta-

alueella olemassa olevat kulttuuriperinnön teemat eivät rajoitu ainoastaan Etelä-

Savoon, tämän tarjouspyynnön kohteena oleva kulttuuriperinnön 

toimintaohjelma on tarkoitettu hyödynnettäväksi Saimaan alueella. 

Toimintaohjelma toimii työkaluna, jonka avulla kulttuuriperintö ja 

matkailutoimiala on helpompi sovittaa yhteen ja kulttuuriperintöön perustuvia 

ominaispiirteitä voidaan tehokkaammin hyödyntää alueen yhteisenä vahvuutena. 

 

Kulttuuriperinnön toimintaohjelman tarve on noussut käytännön havainnoista: 

moni alan toimija ei pysty hyödyntämään täysimääräisesti kohdettaan 

esimerkiksi matkailussa tai kulttuuriperintötyössä tiedon ja verkostojen puutteen 

vuoksi, paikallisia kulttuuriperinnön (erityis-)piirteitä katoaa 

https://www.interregeurope.eu/localflavours/
https://elinkeinopalvelut.fi/hanke/local-flavours-interreg-europe/
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tiedonkulun katketessa tuleville sukupolville, ja kaikkia eläviä tai menneitä 

kulttuuriperintöteemoja ei välttämättä edes tunnisteta. 

 

Toimintaohjelman avulla lisätään kulttuuriperintöalan olemassa olevien ja 

potentiaalisten toimijoiden tietoisuutta kohteiden arvosta sekä alueen 

kulttuuriperintöön liittyvistä ominaispiirteistä ja -teemoista, jotta toimijoita 

saadaan aktivoitua ja heidän tietoisuuttaan lisättyä. Tietoisuutta lisäämällä 

edistetään samalla kulttuuriperinnön säilyttämistä ja suojelua. 

 

Lisäksi monet toimijat voisivat saada (resurssi-)tehokkaammin aikaan 

vaikuttavia tuloksia yhdistämällä voimansa toisten samojen asioiden parissa 

työskentelevien toimijoiden kanssa. Kulttuuriperinnön toimintaohjelman yhtenä 

tarkoituksena onkin synnyttää nykyistä paremmat edellytykset 

kulttuuriperintöalan toimijoiden yhteistyöverkoston luomiselle sekä 

kulttuuriperintö- ja matkailualojen yhteistyön lisäämiselle. 

 

 

3. Hankinnan kohde 
 
Hankinnan kohteena on Saimaan alueen kulttuuriperinnön toimintaohjelman 

laatiminen. Toimeksiantoon kuuluvat alla luetellut tehtävät pääpiirteisesti 

kuvattuna. Tarjoaja tarkentaa palvelukuvauksessa tehtäviä ja tekee ehdotuksia 

työmenetelmistä. 

 

• Saimaan alueen kulttuuriperinnön toimintaohjelman laatiminen ja 

laatimisen edellyttämät toimenpiteet esim. kyselyt, kartoitukset, 

toteutukseen tarvittavien sidosryhmien kontaktointi 

o Ohjelman ehdotettuja teemoja ja sisältöjä: 

▪ toimijoiden roolittaminen 

• heritage management: museot 

• promotion: yleisön ja kohderyhmien määrittäminen 

▪ viestintä ja tarinankerronta 

▪ mahdolliset teemat 

• Millä kriteereillä toimijoiden kannattaa valita 

kehitettäviä teemoja? 

• Mitkä ovat ko. teeman potentiaali? 

• Aineeton kulttuuriperintö 

▪ metodologia ja työtavat tavoitteen saavuttamiseksi 

▪ vahvuudet ja esteet, pullonkaulat > Mitä pitää muuttaa, että 

päästään kohti visiota? 

• esim. log frame 

• Mille tasolle toiminta täytyy ohjata? 

▪ kulttuuriperintö- ja matkailualan yhteistyön vahvistamisen 

keinot 
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• Perehtyminen Local Flavours -hankkeen toisten partnereiden ja Interreg 

Europe -ohjelman Policy Learning Platformin hyviin käytänteisiin 

o Kulttuuriperinnön toimintaohjelmaan sopivien em. käytänteiden 

hyödyntäminen ohjelman sisällön laatimisessa 

• Mahdollisten sidosryhmien sitouttaminen sisällöntuotantoon 

• Osallistuminen aloituspalaveriin tilaajan kanssa (tarvittaessa 

etäyhteydellä) 

• Toteutuksen etenemisen tilannekatsaus tilaajan kanssa vähintään kerran 

kuussa (tarvittaessa etäyhteydellä) 

• Tarvittaessa osallistuminen kv. hanketiimin palavereihin (etäyhteydellä) 

• Loppupalaveri ja valmiin tuotoksen läpikäynti hanketiimin kanssa 

• Valmiin toteutuksen esittely hankkeen sidosryhmille 

 

Tilaaja toivoo hankinnan toteuttamista syyskuun 2020 alusta huhtikuun 2021 

loppuun asti. Tarjoaja voi ehdottaa palvelukuvauksessa toimenpiteiden 

jaksotusta em. aikavälillä. 

 
 

Edellytykset palveluntarjoajalle 
 

Edellytämme palveluntarjoajalta:    

• Kulttuuriperintöalan vahvaa tuntemusta. Aluekehityksen tuntemus 

katsotaan eduksi. 

• Näkemystä siitä, miten kulttuuriperintöä voidaan uudentaa ja 

hyödyntää alueen voimavarana nykyistä kokonaisvaltaisemmin. 

• Valmiutta toimia yhteistyössä Etelä-Savon/Saimaan kulttuuriperintö- ja 

matkailualojen toimijoiden kanssa ohjelman sisällön kehittämiseksi. 

• Valmiutta ottaa huomioon kulttuuriperinnön toimintaohjelman 

kehittämisessä tilaajan ja Local Flavours -hankkeen toisten 

partnereiden ehdotukset ja kommentit. 

• Valmiutta osallistua kansainvälisiin kehityspalavereihin (etäyhteydellä) 

tilaajan ja Local Flavours -hankkeen kansainvälisten partnereiden 

kanssa.  

 

Tilaaja hoitaa seuraavat tehtävät: 

• Ehdotukset mahdollisista sidosryhmistä 

• Tarkoitukseen sopivien matkailualan toimijoiden kontaktointi 

• Tuotosten palaute ja kommentointi työn eri vaiheissa  

• Sidosryhmien sitouttaminen sisällöntuotantoprosessiin ja toiminnan 

koordinointi 

• Sidosryhmien kutsuminen mahdollisiin palavereihin, kokoontumistilat ja 

fasiliteetit 

• Local Flavours -hankkeen sellaisten aineistojen toimittaminen tarjoajalle, 

joista tilaaja katsoo olevan hyötyä tilauksen toteuttamisessa 
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Tilaaja ja valittu palveluntarjoaja tarkentavat palvelukuvauksen sopimusta 

laadittaessa. Tilaaja voi tarvittaessa tilata lisäpalveluja tarjouksessa esitetyin 

ehdoin. Tilaaja varaa myös mahdollisuuden täydentää hankittavia palveluja 

lisäkilpailutuksilla hankkeen aikana. 

 

 

4. Sopimuskausi 
 

Sopimuskausi alkaa 1.9.2020 ja jatkuu 31.5.2021 saakka.  

 

 

5. Hankintamenettely  
 

Hankintamenettelynä käytetään kohdennettua hintakyselyä, johon muutkin halukkaat 

voivat jättää tarjouksen määräajan puitteissa. 

 

Hankinta on arvoltaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

(1397/2016) 25 §:n kansallisen kynnysarvon alittava hankinta eli ns. pienhankinta. 

 

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden palveluntarjoajan, 

jonka kanssa tehdään sopimus. 

 

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja 

perustellusta syystä. 

 

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta 

tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoukset 

jätetään suomen kielellä. 

  

 

6. Tarjouksen sisältö, hinnoittelu ja muut kaupalliset ehdot   
 

Hankinta tehdään Local Flavours -hankkeen budjetin puitteissa. Hankinta on 

pienhankinta. Tarjous tehdään täyttämällä tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva lomake 

(tiedostonimi: Liite Tarjouslomake_Local Flavours), allekirjoittamalla, skannaamalla 

ja lähettämällä se pdf-muodossa alla annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

 

Tarjouksen pitää sisältää: 

 

1. Nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama tarjousasiakirja, 

joka sisältää tiedot tarjoavasta yrityksestä ja mahdollisesta konsortiosta. 

2. Tarjoajan soveltuvuuden osoittavat tiedot ja sitä koskeva vakuutus. 

3. Tarjoajan käyttöön tarjoamat asiantuntijaresurssit ja referenssit. 

4. Tarjoajan tiivistetty ehdotus eli palvelukuvaus toimenpiteistä ja 

toteuttamistavasta. Palvelukuvaus sisältää ehdotuksen/kuvauksen 

toimeksiannon osioista/työpaketeista sekä kunkin työpaketin erikseen 

hinnoiteltuna siten, että hinnassa on eritelty laskutettavan työn määrä. 
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5. Tarjouksen hinta tulee ilmoittaa kokonaishintana alv 0%, joka kattaa 

palvelukuvauksen toteutuksen sekä matka- ja majoituskulut. Muita 

kustannuksia ei hyväksytä. Lisäksi pyydetään ilmoittamaan lisätyön hinta 

euroa/pv (8h/pv) alv 0%. 

6. Tarjoajan esittämät huomautukset, ehdotukset maksuposteista ja 

toivomukset muista kaupallisista ehdoista. 

 

 

7. Tarjousten käsittely 
 

Saatuaan tarjoukset hankintayksikkö 

• Avaa tarjoukset 

• Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 

• Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 

• Vertailee tarjoukset  

• Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 

• Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen ja palvelukuvauksen 

allekirjoittamisella.  

  

 

8. Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset  
 

Tarjoajan vakuutus 

 

Tarjoaja vakuuttaa, että kuuluu ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 

mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin, tarjoajalla ei ole verovelkaa tai 

maksusuunnitelma siitä on tehty, tarjoaja noudattaa velvoitteita eläkevakuutusten 

ottamisesta ja maksujen suorittamisesta, yritys on rekisteröity kaupparekisterissä, 

noudattaa sijoittumismaan työehtosopimuksia ja noudattaa lain määräyksiä 

työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Tarjoajan on pyydettäessä 

toimitettava 7 vrk:n kuluessa asiakirjat (ei vanhempia kuin 3 kk), joilla hän voi osoittaa 

soveltuvuusehdon toteutumisen näiden vaatimusten osalta. Lisäksi tilaaja voi pyytää 

pätevän todistuksen luottokelpoisuudesta.  

  

Referenssit ja projektiin osoitetut asiantuntijat 

 

Tarjoajalla (yrityksellä) tulee olla referenssejä vastaavanlaisista töistä, tarjouksessa voi 

esittää enintään 3 referenssiä. Referenssien tulee olla vuosilta 2017–2020 (tätä 

vanhempia ei saa esittää). Yrityksen referenssitiedot täytetään tarjouspyyntöasiakirjaan 

sisältyvälle lomakkeelle (ks. alla). Tarjoajan referenssejä ja soveltuvuutta arvioidaan 

suhteessa tarjouksessa ehdotettujen toimenpiteiden laajuuteen.  

 

Tarjoaja nimeää enintään kolme asiantuntijaa, jotka tulevat työskentelemään 

projektissa: nimi, työkokemus vastaavissa tehtävissä ja tehtävä projektissa. 
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7. Päätöksenteon perusteet (tarjousten vertailu) 
 

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen 

edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 

 
HINTA 30 pistettä (maksimi) 
 

Hankintayksikkö vertaa palvelukuvauksessa ehdotettujen toimenpiteiden kokonaishintaa.  

Halvin tarjous saa 30 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla (halvin hinta / 

vertailtava hinta) x painoarvo 30 = pistemäärä. 

  

LAATU 70 pistettä (maksimi) 
 

Hankintayksikkö vertailee laatua pisteyttämällä tarjoajien esittämän palvelukuvauksen. 

Palvelukuvauksen arvioinnissa kriteereitä ovat 

• esitettyjen toimenpiteiden riittävyys tarjouspyynnössä esitettyjen hankkeen 

tavoitteiden toteuttamisen näkökulmasta 

• esitetty toteutuksen laajuus ja tulokset suhteessa resursseihin  

• kattava ja selkeästi esitetty näkemys toimenpidekokonaisuudesta 

 

Tarjoajien antamien tietojen perusteella lasketaan yhteen hinnan vertailupisteet sekä 

laadun (palvelukuvaus) vertailupisteet. Palveluntoimittajaksi valitaan korkeimmat 

yhteenlasketut pisteet saanut tarjoaja. 

 
 

8. Muuta huomioitavaa 
 

Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen 

yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 palvelut, niiltä osin kuin tarjouspyynnössä ei ole toisin 

mainittu. Ehdot löytyvät linkistä 

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

701e54f6348e  

 
 

9.  Alihankinnat ja konsortiot 
 

Tarjouksen voi jättää konsortiona. Konsortiosta on selvitettävä kaikkien konsortioon 

osallistuvien yritysten tiedot ja rooli toteutuksessa. Tarjous jätetään yhden yrityksen 

nimissä. Tarjouksen jättävä yritys vastaa konsortion yritysten töistä kuten omistaan. 

Palveluntuottaja vastaa, että myös kaikki konsortioon kuuluvat yritykset täyttävät 

tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset vaatimukset.  

 

Palveluntuottaja voi käyttää alihankkijoita, mutta vastaa alihankintoina teettämistään 

töistä kuten omistaan. Palveluntuottaja vastaa siitä, tilaaja on tietoinen alihankkijoiden 

käytöstä ja että myös kaikki alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain (1233/2006) 

mukaiset vaatimukset.  

  

 
 

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

Hankinta tehdään tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti.  

 

Hankintapäätöksen jälkeen sopimuskumppanit tarkistavat palvelukuvauksen ja 

määrittelevät palvelukuvaukseen toimenpiteiden aikataulun, raportoinnin ja maksupostit. 

Pääperiaatteena on, että valmistuneen palvelukokonaisuuden/toimeksiannon voi 

laskuttaa. Mikäli osa palveluista toteutetaan koko sopimuskauden aikana, voidaan sopia 

välilaskutuksesta suhteessa tehtyyn työmäärään.  

 

Palvelukuvauksessa tarjoajan tulee esittää toimenpiteen kaikki kustannukset kiinteästi 

hinnoiteltuna. Mahdollisten lisätöiden osalta voidaan käyttää tunti- ja päivähintaa. 

 

Tilaajaa sitova sopimus syntyy kirjallisen hankintasopimuksen molemminpuolisella 

allekirjoituksella. 

 

Tilaajan asettamia sopimusehtoja ovat:  

• Maksuehto 21 pv netto 

• Laskutuksen tulee perustua tilaajan hyväksymään palvelukuvauksen mukaisen 

projektin vaiheiden etenemiseen ja toteutukseen.  

• Työn suorittamiseksi välttämättömistä tarvikkeista, työvälineistä ja matkoista 

aiheutuvia kustannuksia ei korvata erikseen. 

• Laskuihin ei saa lisätä tai sisällyttää laskutuslisiä tai muita vastaavia ylimääräisiä 

kustannuksia. 

• Mahdollisesti perittävä viivästyskorko saa olla enintään korkolain (633/1982) 

4 §:n mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. 

  

Sopimus koostuu seuraavista asiakirjoista ja niiden pätevyysjärjestys on seuraava 

1)     Hankintasopimus liitteineen 

2)     Tarjouspyyntö liitteineen  

3)     Hankintapäätös 

4)     Tarjous liitteineen 

5)     Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelut 2014, niiltä osin   

  kuin sopimuksessa ei toisin mainita 

   

Tilaaja voi purkaa palvelusopimuksen, mikäli palvelua ei ole toimitettu palvelukuvauksen 

mukaisesti eikä kirjallisen reklamaation jälkeen tilannetta ole korjattu viidessä päivässä. 

   

 

11. Tarjousasiakirjojen julkisuus 
 

Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, 

tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. 

Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain 

mukaan salassa pidettäviä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada tietoa muiden tarjousten 

sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. 
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Tarjousten vertailussa huomioitava kokonaishinta ei kuitenkaan voi olla liike- tai 

ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 
 

12.  Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 
 

Kysymykset koskien tarjouspyyntöä tulee lähettää 19.7.2020 klo 24.00 mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen susanna.peura@savonlinna.fi. Kirjoita aihekenttään ”Local 

Flavours lisätietoja”. 
 

Vastaukset annetaan tiedoksi kaikille tarjouspyynnön saaneille/pyytäneille sähköpostilla 

22.7.2020 klo 18.00 mennessä. 

 

 

13.  Tarjouksen voimassaolo 
 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2020 asti. 

 

 

14. Tarjousten jättäminen 
 

Tarjous on toimitettava hankintayksikölle 31.7.2020 kello 18.00 mennessä osoitteeseen: 

susanna.peura@savonlinna.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään: ”Local Flavours 

tarjous”.  
 

Suosittelemme sähköpostin lukukuittauksen käyttämistä, mutta pyrimme myös 

vahvistamaan viestin saapumisen vastauksena osoitteeseen, josta tarjous on lähetetty. 

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

 
 

15. Allekirjoitus 
 

 

SUSANNA PEURA, projektipäällikkö 

Savonlinnan Hankekehitys Oy 

 
 
LIITTEET Tarjouslomake (tiedostonimi: Liite Tarjouslomake_Local Flavours) 

 
 


