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Visiotyön tarjouksen pisteytys 
 
 
Tarjottavan asiantuntijapalvelun tulee luoda kaupungille yhteinen käsitys opastamisen tarpeesta ja 
tulevaisuuden visiosta sekä koota yhteen opastamisen kehittämiseen liittyvät keskeiset toimijat.  
 
Lopputuloksena syntyvän vision tulee olla innostava ja sen pohjalta voidaan perustella opastus-
ekosysteemin tarpeellisuus. Lopputuloksen perusteella määritetään linjaukset opaste-ekosysteemin 
konseptointityölle. 
 
 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuun vaikuttavat hinta ja laatu seuraavasti: 
 

1. Hinta, enimmäispisteet 40. 
Halvin tarjottu kokonaishinta (€), vertailussa enimmäispisteet 40. Muiden tarjoajien pistemäärä 
muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 40). 
 

2. Toteutussuunnitelman kokonaisuuden soveltuvuus ja selkeys tilaajan tarpeisiin, 
toteuttamiskelpoisuus sekä joustavuus ja monimuotoisuus toteuttamismenetelmissä, 
enimmäispisteet 10.  

 
Toteutussuunnitelman kokonaissoveltuvuuden pisteytys: 
 
Toteutussuunnitelmasta ilmenevä kuvaus etenemisestä, alustavasta aikataulusta ja 
resursseista sekä siitä, millaisia tuntimääriä palveluntuottajan työaikaa käytetään eri 
työvaiheisiin kuten alkuselvitystyöhön, ennakkovalmisteluihin, haastatteluihin, 
sparraukseen, työpajoihin, yhteenvetoon ja mahdollisiin muihin projektin vaiheisiin sekä 
mitä metodeja käyttäen visio tullaan toteuttamaan toimeksiannon aikana, 0-3 
 

3 pistettä; toteuttaminen on monipuolista, laajaa, osallistavaa, joustavaa ja kaikki 
kohderyhmät käsittävää. Toteuttaminen on sovitettu tätä toimeksiantoa varten, siinä 
on joustovaraa aikataulutus huomioiden ja vaihtoehtoja, ja se soveltuu kaikkiin 
kohderyhmiin. 
 
2 pistettä; toteuttaminen on monipuolista, se on sovitettu tätä toimeksiantoa varten 
sisältäen myös joustavuutta 
 
1 piste; toteuttaminen on monipuolista ja se on sovitettu tätä toimeksiantoa varten. 
Tarkkuus/selkeys ei yhtä hyvällä tasolla kuin edellä 
 
0 pistettä; toteuttaminen on kuvattu hyvällä perustasolla ja se edellyttää 
kehittämistä 

 
Eniten toteuttamissuunnitelman kokonaissoveltuvuudesta laatupisteitä saanut tarjoaja saa 10 
pistettä. Muiden pistemäärä muodostuu suhteessa parhaimpaan (vertailupisteet / parhaat pisteet 
* 10). 
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3. Toteutussuunnitelman käytännön toteutus, enimmäispisteet 40. Tarjoukseen liitettävän 

toteutussuunnitelman arviointi. Arvioinnin suorittaa tilaajan nimeämä arviointiryhmä. 
Toteutussuunnitelmassa huomioidut ominaisuudet arvioidaan ja pisteytetään seuraavasti: 

 
● Nykytilan kartoitus 
● Metodien kuvaaminen 
● Osallistamisen keinojen kuvaaminen 
● Kehittämis-/innovaationäkemys 
● Lopputuloksen kuvailu 

 
Eniten toteuttamissuunnitelmasta yhteenlaskettuja laatupisteitä saanut tarjoaja saa 40 pistettä. 
Muiden pistemäärä muodostuu suhteessa parhaimpaan (vertailupisteet / parhaat pisteet * 40). 

 
 Toteutussuunnitelman pisteytyksen perusteet: 

 
Nykytilan kartoitus  
3 pistettä; nykytilan kartoitukseen on selkeä suunnitelma, toteutuksesta, aikataulusta, 
metodeista ja lopputuloksesta 
 
2 pistettä; nykytilan kartoitukseen on suunnitelma toteutuksesta 
 
1 piste; nykytilan kartoituksen suunnitelma on laadittu, mutta vaatii täydentämistä 
 
0 pistettä; nykytilan kartoituksesta ei selkeää suunnitelmaa 
 
 
Metodien kuvaamisen vertailupisteet enintään  
 
Vision luomiseen käytettävien metodien kuvaaminen ja kuinka niitä hyödynnetään vision 
luomisessa. 
 
3 pistettä; metodit ovat selkeästi esitetty ja niistä saama hyöty vision luomisessa on 
selkeästi avattu 
 
2 pistettä; metodit ovat esitelty ja niistä saama hyöty vision luomisessa on avattu 
 
1 piste; metodi on mainittu ja hyötyyn viitattu 
 
0 pistettä; metodien kuvaaminen ja niiden hyöty kuvattu erittäin puutteellisesti 
 
 
Osallistamisen keinojen kuvaamisen vertailupisteet enintään 
 
3 pistettä; selkeä suunnitelma siitä kuinka avaintoimijoiden (yritykset, palveluntarjoajat, 
asukkaat ja turistit) osallistaminen suoritetaan 
 
2 pistettä; kuvailu kuinka osallistaminen suoritetaan, kaikkia avaintoimijoita ei ole huomioitu 
 
1 piste; osallistaminen otettu huomioon 
 
0 pistettä; osallistamisen keinojen kuvaaminen puutteellista 
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Kehittämis-/innovaationäkemys vertailupisteet enintään  
 
3 pistettä; asiantuntijoilla laaja kokemus tulevaisuuden trendeistä ja älykkään kaupungin -
ratkaisuista   
 
2 pistettä; asiantuntijoilla riittävä kokemus tulevaisuuden trendeistä ja älykkään kaupungin -
ratkaistuista 
 
1 piste: asiantuntijoiden kokemus tulevaisuuden trendeistä ja älykkään kaupungin 
ratkaisuista on yleisluonteinen ja edellyttää selkeästi täsmentämistä 
 
0 pistettä;asiantunijoiden kokemus tulevaisuuden trendeistä ja älykkään kaupungin -
ratkaisuista on puutteellista. 

 
 

Lopputuotoksen kuvailu 
 
Toteutussuunnitelmasta ilmenevä kuvaus työn lopputuloksena syntyvistä tuotoksista ja 
niiden keskeisistä sisällöistä. Lopputuloksena syntyvän vision tulee olla innostava ja sen 
pohjalta voidaan perustella opastus-ekosysteemin tarpeellisuus. 
 
3 pistettä; lopputuotoksen sisällön kuvailu, sisältäen mm. visuaaliset tuotokset jne. 
kuvaukset on hyvällä tasolla ja sen sisältö on hankinnan kannalta tarpeellista ja soveltuvaa 
 
2 pistettä; lopputuotoksen sisällön kuvailu, sisältäen mm. visuaaliset tuotokset jne. 
kuvaukset on hyvällä perustasolla 
 
1 pistettä; lopputuloksen sisällön kuvailu on perustasolla, mutta vaatii täydentämistä 
 
0 pistettä; lopputuotoksen sisällön kuvailu on tavoitteita vastaamaton tai huomattavan 
puutteellista. 
 

 
4. Toimeksiantoon nimetyn vastuuhenkilön tai vastuullisen asiantuntijan kokemus 

vastaavista toimeksiannoista, enimmäispisteet 10.  
 

Palvelun toteuttajaksi nimetyn vastuuhenkilön tai vastuullisen asiantuntijan referenssit 
tarjouspyyntöä vastaavista toimeksiannoista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Pisteytykseen 
laskettavan kokemuksen tulee sisältää teemoja visiontityön tai vastaavan tyyppisen 
toimeksiannon toteuttamisesta. Nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla kokemusta vähintään 
yhdestä vastaavan tyyppisen toimeksiannon toteuttamisesta: 
 
Pisteytys: 

● vähintään 5 referenssiä, pisteet 10 
● 4 referenssiä, pisteet 8 
● 3 referenssiä, pisteet 6 
● 2 referenssiä, pisteet 4 
● 1 referenssi, pisteet 0 (vähimmäisvaatimus). 

 


