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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 Miten saamme 

toimintamme näkyviin? -koulutuspäiviin. Koulutus on osa Toiminta näkyväksi! -Yhdistys työllistymisen 

tukijana -koulutusta.  Kilpailutus on hankintalain kynnysarvon alittava hankinta. 

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 sekä yhdistystoimijoiden tukemista (kuvauksen (A4) 

kehittävä kirjallinen palaute) työllistymistä tukevan toiminnan näkyväksi tekemisessä. 

Tarjouspyynnön kohteena olevan Miten saamme toimintamme näkyviin? – koulutuksen tavoitteena on, 

että osallistujat saavat käytännön työkaluja oman työllistymistä tukevan toiminnan kuvaamiseen. 

Koulutuspäivän jälkeen osallistujat tietävät, miksi toiminnan kuvaaminen kannattaa ja miten sitä 

tehdään.  

Toiveena on, että jo koulutuspäivän aikana aloitetaan toiminnan kuvaaminen. Koulutukseen kuuluu 

osallistujien kirjallisen kuvauksen (A4) kehittävä kommentointi kirjallisesti. Tavoitteena on, että 

osallistujilla on valmis toiminnan kuvaus koulutuksen viimeisellä kerralla valmiina (26.2.2020). Kuvaus 

on tarkoitus laittaa tuotekortin tms. muodossa esimerkiksi yhdistystoimijoiden nettisivuille. 

Koulutuksen tarkempi sisältö ja kuvauksen muoto suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. 

 



 

   

Tarmo-hanke toimii 1.1.2019 – 31.12.2020 

Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, Kontiolahdella, 

Liperissä, Nurmeksessa, Polvijärvellä, Outokummussa, 

Rääkkylässä, Tohmajärvellä ja Valtimolla. 

 

Miten saamme toimintamme näkyviin? -koulutus järjestetään kolmella seudulla (Kitee, Nurmes ja 

Joensuu). Koulutuspäivän kesto on 3 tuntia ja siihen sisältyy kahvitauko (15 min). Koulutuksien 

ajankohdat ovat seuraavat: 

- Joensuu 14.1.2020, klo 12-15 
- Nurmes 15.1.2020, klo 11.30-14.30 
- Kitee 16.1.2020, klo 9-12 
 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat yhdistykset, jotka tukevat työllistymistä pienimuotoisesti. 

Koulutuksesta hyötyvät yhdistystoimijat, jotka tarjoavat esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, 

työkokeilun tai palkkatuetun työn mahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys voi tarjota osatutkintojen 

suoritusmahdollisuutta tai yhdistyksen työtehtäviä on opinnollistettu. Yhdistykset haluavat jatkossakin 

toimia työllistymisen tukemisen kentällä. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua yhdistystoimijat, jotka 

vasta suunnittelevat työllistymistä tukevan toiminnan aloittamista. 

Miten saamme toimintamme näkyviin? -koulutus on osa laajempaa Toiminta näkyväksi! -Yhdistys 

työllistymisen tukijana koulutusta. Koulutus muodostuu yhteensä 3 koulutuskerrasta ja koulutuksen 

tavoitteena on, että yhdistykset tunnistavat roolinsa työllistymisen tukijoina ja kuvaavat ohjatusti 

yhdistyksensä tarjoaman työllistymistä tukevan toiminnan muiden toimijoiden käyttöön. Tarkempaa 

tietoa koulutuksesta löytyy osoitteesta www.pksotu.fi/tarmo.  

Koulutukset toteutetaan, mikäli koulutuksessa on osallistujia vähintään 2 eri yhdistyksestä. 

Koulutuksien toteutuminen Nurmeksen ja Kiteen osalta ratkeaa marraskuun 2019 aikana. 

 

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, työllisyystoiminnan 
tuntemus, 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 (luento-osuudet, ryhmien vetäminen, tehtävien suunnittelu 
sekä kirjallisen palautteen antaminen). 

 

http://www.pksotu.fi/tarmo
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3.2 Sopimusaika 

 
Sopimusaika sekä tarjouksen voimassaoloaika tulee määritellä tarjouksessa. Tarjouksen tulee olla 

voimassa vähintään 31.12.2019 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.  

 

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.  

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. 
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6. TOIMITUS- JA MUUT EHDOT 
 

Koulutuksen toteuttamisesta tehdään hankintasopimus tilaajan ja tuottajan välillä. 

Koulutuksen toteuttamisesta maksetaan erikseen sovittavissa jaksoissa. 

 

7. TARJOUSPYYNNÖN LISÄTIEDOT 
 

Kysymykset pyydetään jättämään sähköpostilla hilkka.pirhonen@pksotu.fi viimeistään 5.11.2019 

mennessä. Kysymykset vastauksineen ovat luettavissa hankkeen nettisivuilla www.pksotu.fi/tarmo  

7.11.2019. 

 

8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
 

Tarjoukset toimitetaan 14.11.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen tarjoukset@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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