
                           

 
 
 

 

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:  Verkkovuorovaikutus  
Kohderyhmä:  Oulunkaaren kuntayhtymän päihde-ja mielenterveyspalvelujen työntekijät ja esimiehet.  
Tavoite:  Osallistujien vuorovaikutusvalmiudet sähköisissä palvelukanavissa tehtävässä työssä vahvistuvat sekä 

ryhmätoiminnoissa että yksilökohtaisessa työssä. 
Ajankohta: Syksy 2020, elo-lokakuu. Tarkemmat päivämäärät sovitaan myöhemmin.  
Paikka:  Koulutus toteutetaan verkossa. Kouluttaja voi määritellä alustan, mutta ylimääräisiä kustannuksia siitä 

ei saa syntyä Oulunkaaren kuntayhtymälle. 
Kesto: 6 x ½ päivää (á 3,5 h) 
 
 
Tarjouksen sisältö: 
 
1. Koulutuspäivä (2 saman sisältöistä päivää) 

 
Aihe: Verkkovuorovaikutuksen perusteet päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 
Koulutuspäivän tulee sisältää verkkovuorovaikutuksen teoriaa, esimerkkejä ja käytännön työkaluja 
työntekijän verkkovuorovaikutuksen vahvistamiseksi päihde-ja mielenterveyspalveluja käyttävien 
asiakkaiden palveluissa: kontaktin luominen ja ylläpitäminen, verkkovuorovaikutuksen tyylit, 
luottamuksellisuus, tavoitettavuus, läsnäolo ja aitous, eettiset pelisäännöt, vuorovaikutuksen säätely, 
tietoturva ja –suoja jne. 
 
Koulutuksen tulee sisältää myös välineitä moniammatilliseen yhteistyöhön, erilaisten näkökulmien ja 
erityistilanteiden huomioimiseen. 
 
Kesto: ½ päivää / 3,5 tuntia 
Toteutus verkkokoulutuksena.  

 
2. Koulutuspäivä (2 saman sisältöistä päivää) 

 
Aihe: Verkkovuorovaikutus päihde- ja mielenterveyspalveluissa yksittäisen asiakkaan kanssa 

  
Ensimmäisen koulutuspäivän sisältöjen syventäminen erityisesti yksilötyöskentelyn näkökulmasta. 
Yksilötyöskentelyn haasteet. 

 
Kesto: ½ päivää / 3,5 tuntia 
Toteutus verkkokoulutuksena.  
 

  



                           

 
 
 

 

 
3. Koulutuspäivä (2 saman sisältöistä päivää) 
 

Aihe: Verkkovuorovaikutus päihde- ja mielenterveyspalveluissa ryhmäohjauksessa. 
 
Ensimmäisen koulutuspäivän sisältöjen syventäminen erityisesti ryhmätyöskentelyn näkökulmasta. 
Erilaiset haasteet ryhmätyöskentelyssä.  
 
Kesto: ½ päivää / 3,5 tuntia 
Toteutus verkkokoulutuksena.  

 
 
Tarjoajan tulee sisällyttää tarjoukseen koulutuspäivien ohjelmat sisältöineen. Osatarjouksia ei hyväksytä, vaan 
tarjoajan on tarjottava kaikki koulutuspäivät. Tarjouksessa tulee mainita tarjoajan käyttämästä maksuehdosta. 
 

Koulutuksen tilaaja toimii koulutuksen osallistujista koulutuksen aikana kerättävien henkilötietojen osalta 

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

tarkoituksiinsa. 

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 toimitetaan 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 7.8.20 
mennessä ja niihin vastataan sähköpostitse maanantaina 10.8.2020. Tarjoaja voi esittää sähköpostitse pyynnön 7.8.20 
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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