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TARJOUSPYYNTÖ KOULUTTAJAPALVELUISTA 

 

1. YLEISTÄ 
 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista Tarmo-hanketta. 

Osatoteuttajana on Riveria. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää tarjouksia Ajattelu 

voimavaraksi -koulutukseen. 

Tarmo-hankkeella kehitetään yhdessä monialaista työllisyystoimintaa Pohjois-Karjalassa. Hankkeen 

toiminta-aika on 1.1.2019- 31.12.2020 ja hanke toimii Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, Kontiolahdella, 

Liperissä, Nurmeksessa, Polvijärvellä, Outokummussa, Rääkkylässä, Tohmajärvellä ja Valtimolla. 

Hankkeen tavoitteena on työttömien henkilöiden työllistymisen varmistaminen kokeilemalla 

uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja ja toteuttamalla työllistymistä tukevia palveluja 

yksilöllisesti. Hankkeen aikana laajennetaan, syvennetään ja monipuolistetaan yritysyhteistyötä sekä 

tuotetaan tietoa maakunnalle vaikuttavista palveluista. Hankkeen toisena tavoitteena on, että 

hankkeen jälkeen yhdistyksillä on selkeä ja tunnistettu rooli työttömien tukemisessa; osa yhdistyksistä 

toimii markkinalähtöisesti palveluntuottajina ja osa tarjoaa työllistymistä tukevia toimintoja 

yleishyödyllisinä toimijoina. 

 

2. HANKINNAN KUVAUS 
2.1 Hankinnan perusta 

 

Tarjouspyyntö koskee kouluttajapalveluita, jotka on tarkoitettu Tarmo-hankkeen työnhakija-asiakkaille.  

Tarjouspyynnön kohteena olevan Ajattelu voimavaraksi -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille 

käytännön välineitä oman hyvinvoinnin ja toiveikkuuden ylläpitämiseen työnhaun epävarmuuden 

keskellä. Koulutuksen tavoitteena on, että, osallistuja ymmärtää omien ajattelutapojen merkityksen 

omalle hyvinvoinnille. Koulutus antaa osallistujalle konkreettisia työkaluja. Koulutuskertojen välillä 

osallistuja saa väli-/pohdintatehtäviä tms. oman hyvinvoinnin tukemiseen liittyen. Tehtävät ja 

koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. 

Koulutuksen kesto on 4 tuntia ja koulutus rakentuu kahdesta (2 h) koulutuskerrasta, jotka järjestetään 

peräkkäisinä viikkoina. Toive koulutuksen ensimmäiselle toteutukselle on marraskuussa 2019.  

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat Tarmo-hankeen toiminta-alueelta. 

Kohderyhmän työttömyyden kesto vaihtelee. Asiakkaat ovat Tarmo-hankkeen asiakkaita ja saavat 

työllistymisen tueksi työhönvalmennusta/työnetsintää/koulutusvalmennusta, jossa käytetään 

ratkaisukeskeistä työotetta. 
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Koulutus voidaan järjestää useita kertoja hankkeen toiminta-aikana, mikäli koulutukselle on kysyntää. 

Minimiosallistujamäärä on 6 henkilöä. Koulutuspaikkana on Joensuu, mutta mikäli koulutukselle 

ilmenee kysyntää muilla Tarmo-hankkeen alueilla, voidaan koulutus järjestää toisella alueella (Kitee, 

Nurmes, Outokumpu). 

Lisää tietoa Tarmo-hankkeesta löytyy www.pksotu.fi/tyollisyys.  

 

2.2 Osatarjoukset 
 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

3. HANKINNAN VAATIMUKSET 
3.1 Sisältövaatimukset 

Tarjoukseen tulee sisältyä: 

o Kuvaus tarjottavasta koulutusosiosta: tavoite, sisältö, toteutustapa, materiaali, kouluttaja(t) 

o Kouluttajan/kouluttajien osaamisen kuvaus tehtävänannon kannalta (mm. ratkaisukeskeisen 
työtavan osaaminen), kouluttajaosaaminen (mm. pedagoginen pätevyys) sekä referenssit aiemmin 
toteutetuista vastaavista koulutuksista sekä kouluttajan/kouluttajien CV:t.  

o Koulutuskokonaisuuden hinta, jossa arvonlisäveron osuus on selkeästi ilmoitettuna. Hinnan tulee 
sisältää suunnittelutyö yhdessä hankehenkilöstön kanssa sekä kaikki koulutuksen toteuttamisesta 
aiheutuneet kulut. 

 

3.2 Sopimusaika 
 

Sopimusaika sekä tarjouksen voimassaoloaika tulee määritellä tarjouksessa. Tarjouksen tulee olla 

voimassa vähintään 31.10.2019 saakka. Sopimusaika on 31.12.2020 asti tai mikäli Tarmo-hanke saa 

jatkoaikaa, niin hankkeen päättymisen asti. 

 

3.3 Muuta 
 

Tarjous ja sen liitteet tulee tehdä suomen kielellä.  

 

 

 

 

http://www.pksotu.fi/tyollisyys
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4. TARJOUKSEN HINNOITTELU 
 

Tarjouksessa on ilmoitettava selkeästi koulutuskokonaisuuden hinta ja arvonlisävero eroteltuna. 

Tarjoushinnan on oltava kiinteä koko sopimuskauden ajan. Kiinteän hinnan tulee sisältää kaikki tässä 

tarjouspyynnössä määritellyt hankinnan kohteeseen liittyvät asiat, kuten henkilöstökustannukset ja 

palvelua koskevat hallinto-, materiaali-, tiedonhankinta- ja muut kustannukset. Matkakulujen on 

sisällyttävä tarjoushintaan.  

Tarjouksessa on ilmoitettava erikseen hinta Joensuussa, Kiteellä, Nurmeksessa sekä Outokummussa 

järjestettävälle koulutukselle. 

Tilaaja vastaa koulutuksen tilakustannuksista sekä mahdollisesti kopioitavasta koulutusmateriaalista 

(kohtuullinen määrä). 

 
 

5. TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

Tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisesti 

edullisimman tarjouksen arviointikriteereinä ovat kuvaus koulutuksesta, kouluttajien osaamisen kuvaus 

sekä tarjoushinta. Kuvaus koulutuksesta tulee toimittaa erillisenä liitteenä tarjouksen mukana. 

Valintaperusteet ovat: 

- Kuvaus koulutuksesta (40 %) 
- Kouluttajan/kouluttajien osaaminen (35 %) 
- Tarjoushinta (25 %) 
 

Jos mikään tarjous ei sellaisenaan ole hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman tarjoajan kanssa 

jatkoneuvotella tarjouksen sisällöstä. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pidättää itsellään 

oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjouspyyntöä vastaamattomat ja/tai 

puutteelliset tarjoukset hylätään. Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. 

 

6. TOIMITUS- JA MUUT EHDOT 
 

Koulutuksen toteuttamisesta tehdään hankintasopimus tilaajan ja tuottajan välillä.  

Koulutuksen toteuttamisesta maksetaan erikseen sovittavissa jaksoissa. 
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7. TARJOUSPYYNNÖN LISÄTIEDOT 
 

Kysymykset pyydetään jättämään sähköpostilla hilkka.pirhonen@pksotu.fi viimeistään 11.9.2019 

mennessä. Kysymykset vastauksineen ovat luettavissa 13.9.2019 hankkeen nettisivuilla 

www.pksotu.fi/tyollisyys. 

 

8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
 

Tarjoukset toimitetaan 20.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hilkka.pirhonen@pksotu.fi.  

 

Asiakirjojen julkisuus 

Julkisuuslain mukaan hankinta-asiakirjat ovat julkisia, kun päätös on tehty. Hinta ei ole salainen. Mikäli 

hankinta-asiakirjoihin liittyy salassa pidettäviä asioita, tulee ne tarjouksessa selkeästi ilmoittaa. 

 

9. TARJOUKSEN LIITTEET 
 

Tarjoukseen on liitettävä 

- Kuvaus koulutuksesta 
- kouluttajien CV:t 
- referenssiluettelo kouluttajien aikaisemmin toteuttamista vastaavista koulutuksista 
- selvitys mahdollisista alihankkijoista 

 

Hankinnan toteuttajaksi valittavan on toimitettava ennen sopimuksen tekemistä 

- kaupparekisteriote tai vastaavaa selvitys 
- verovelkatodistus  
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