
                           

 
 
 

                            

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUSTA                        3.7.2020 
  
Oulunkaaren kuntayhtymä (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala) toteuttaa 1.5.-31.12.2020 välisenä aikana ESR-
rahoitteisen Oulunkaaren Tukiverkko- hankkeen, jonka tavoitteena on sähköisten palvelujen kehittäminen päihde-ja 
mielenterveyspalveluja käyttäville asiakkaille. 
 
Pyydämme kustannuksellanne tarjousta Oulunkaaren Tukiverkko-hankkeelle seuraavasti: 
 
Aihe:  Palvelumuotoilu, uudet tavat tehdä työtä  
Kohderyhmä:  Oulunkaaren kuntayhtymän päihde-ja mielenterveyspalvelujen työntekijät ja esimiehet 
Tavoite:  Osallistujat saavat valmiudet kehittää ja toteuttaa palvelumuotoilun avulla kohdeasiakasryhmälleen 

uuden sähköisen palvelun/ palveluja 
Ajankohta: Syksy 2020.Tarkemmat päivämäärät sovitaan myöhemmin 
Paikka:  Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi 
 
 
Tarjouksen sisältö: 
 
Koulutus 

 
1. Uudet sähköiset työtavat palvelumuotoilua hyödyntäen (yhteensä 3 samansisältöistä 

koulutuspäivää toteutettuna kolmella paikkakunnalla, yksi kussakin) 
 

Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää päihde- ja mielenterveysasiakkaille sähköisiä palveluja. 
Koulutuspäivän tulee sisältää tietoa palvelumuotoilusta ja menetelmistä sekä kehittämistyöpajan 
ohjauksen/fasilitoinnin. Pääpaino koulutuspäivässä tulee olla osallistujien työn sisällön kehittämisessä, 
erityisesti sähköisissä palveluissa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille. Tarjouksen tulee 
sisältää koulutuspäivän alustava ohjelma. 
 
Koulutuspäivän tuloksena syntyy uusia sähköisiä palveluja kohdeasiakasryhmälle ja niitä pilotoidaan 
Oulunkaaren palveluissa syys-marraskuun aikana.  
 
Kesto: koko päivä, klo 8:30 -15:30 
Paikka: Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi tarjouksen pyytäjän osoittamissa tiloissa  

 Aika: syyskuun alku 2020 
 
 

2. Arviointi- ja jatkokehittämistyöpaja (yhteensä 3 samansisältöistä työpajaa toteutettuna kolmella 
paikkakunnalla, yksi kussakin) 

 
Työpajassa käydään läpi koulutuspäivä 1. aikana kehitetyt ja suunnitellut sekä käytännössä pilotoidut 
sähköisten palvelujen toimintamallit ja niistä saadut kokemukset. Samalla arvioidaan toimintamallien 
vaikuttavuutta ja soveltuvuutta asiakkaiden erityistarpeisiin. Työpajasta henkilöstö saa eväitä 
jatkokehittää toimintamalleja. Työpajan vetäjän tehtävänä on ohjata keskustelua ja kannustaa 
kehittämistyötä palvelumuotoilun näkökulmasta. 
 
Kesto: ½ päivää/ 3,5 tuntia 
Paikka: Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi tarjouksen pyytäjän osoittamissa tiloissa 
Aika: marraskuun loppu 2020 
 



                           

 
 
 

                            

Tarjouksen tulee sisältää kokonaishinta molemmille koulutuspäiville sisältäen kaikki koulutuksen 
kustannukset esim. matkakustannukset, mahdolliset päivärahat sekä tarvittavat 
materiaalikustannukset. Osatarjouksia ei hyväksytä, vaan tarjoajan tulee tarjota molemmat 
koulutuspäivät. Tarjouksessa tulee mainita tarjoajan käyttämästä maksuehdosta. 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa koulutuksen tiloista ja muista järjestelyistä.  

Koulutuksen tilaaja toimii opiskelijasta koulutuksen aikana kerättävien henkilötietojen osalta 

rekisterinpitäjänä. Tästä syystä kouluttajalla ei ole oikeutta käyttää kerättyä tietoa esim. omiin 

markkinointi- tms. tarkoituksiinsa. 

 Osioihin 1. ja 2. osallistuu arvioilta noin 15-25 hlöä/koulutuspaikkakunta 

 
Valintakriteerit: 
                          Valinta tehdään kokonaistaloudellisin perustein.  

                          Valinnassa arvioidaan: 

Koulutuspäivien kokonaishinnan painoarvo on 40 pistettä. 

Laadun painoarvo on 60 pistettä. 

Laadun osalta vertailu painotetaan seuraavia asioita: 
1. Työpajan ohjelma/sisältö 30 pistettä 
2. Palvelun tuottamiseen liittyvien henkilöiden ammatillinen osaaminen ja toimittajan resurssit 

20 pistettä 
3. Tarjoajan vastaavat referenssit viimeisen viiden vuoden ajalta 10 pistettä 

 
Oulunkaaren kuntayhtymä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous. 
 
Tarjous jätetään sähköpostitse osoitteeseen anne.leppala-hast@oulunkaari.com 13.8.2020 klo 14:00 mennessä. 
 
Vastaamme mahdollisiin tarjousta koskeviin kysymyksiin vain sähköpostitse. Kysymykset tulee toimittaa pe 7.8. 
mennessä ja niihin vastataan sähköpostitse maanantaina 10.8.2020. Tarjoaja voi esittää sähköpostitse pyynnön 7.8. 
mennessä, jos haluaa saada kaikkiin lisäkysymyksiin annetut vastaukset tarkasteltavaksi 10.8.20. 

- projektikoordinaattori Anne Leppälä-Hast, anne.leppala-hast@oulunkaari.com  
- hanke- ja talousasiantuntija Heli Luukinen, heli.luukinen@oulunkaari.com  

 
 
Ystävällisin terveisin 
   
Anne Leppälä-Hast 
Projektikoordinaattori 
Oulunkaaren Tukiverkko- hanke 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
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