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6Aika: Opastamisen ekosysteemi- hankkeen visiotyön hankinta 
 
 

1 Hankinnan kohde 

 
Turun kaupunki pyytää tarjouksia 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hank-
keen visiotyöhön.  
 
Hankinnassa valitaan yksi palveluntuottaja. 

 
 

2 Hankekuvaus ja tavoitteet 

 
Opastamisen ekosysteemi -hanke on osa 6Aika-strategiaa. 6Aika on Suomen 
kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja 
Turku) yhteinen strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita sekä 
luoda uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Vuosina 2014–2020 to-
teutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestä-
vää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Euroopan aluekehitysrahasto 
(EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoit-
tavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosi-
aalirahaston rahoitusta (ESR). 
 
Opastamisen ekosysteemi -hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkiopas-
tamisen “Smart City Guidance” - kokonaissuunnitelma, jolla mahdollistetaan 
ajantasainen ja nykyaikainen opastusjärjestelmä. Se mahdollistaa paitsi tur-
vallisen ja toimivan opastamisen myös erilaisten kaupunkitilojen elämyksellis-
ten sisältöjen tuomisen ihmisten käytettäväksi/nautittavaksi. Opastejärjes-
telmä koostuu perinteisistä opastusjärjestelmistä ja -tavoista sekä uusista tek-
nologisista ratkaisuista sekä antaa mahdollisuuden innovatiivisiin opastusme-
netelmiin ja niiden toteutustapoihin.  
 
Opastusekosysteemi tarjoaa merkittävää etua sekä yrityksille, joiden palvelut 
tulevat käyttäjien helpommin saavutettavaksi että niille, jotka kehittelevät uu-
sia opastamisen ja turvallisuuden palveluita. Smart City Guidance -kokonais-
konsepti rakennetaan yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 

 
Opastaminen on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jonka vuoksi opastus-
kokonaisuuden konseptoinnin taustalle halutaan luoda visio. Visiotyöhön etsi-
tään nyt toteuttajaa.  
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Visiotyön tavoitteena on luoda kaupungille yhteinen käsitys opastamisen tar-
peesta. Siinä kootaan yhteen kaikki kaupunkialueen keskeiset toimijat, joilla 
on opastuksellisia suunnitelmia ja tarpeita. Toimintamallin kehittämisen aluksi 
onkin tunnistettava nykyinen toimintamalli, sen haasteet ja avaintoimijat sekä 
kriittiset rajapinnat. Tavoitteena on määrittää linjaukset tehtävälle opaste-
ekosysteemin konseptointityölle.  
 
Julkisten toimijoiden sekä opastuksellisia tarpeita omaavien tahojen lisäksi 
visiotyöhön kutsutaan mukaan avoimesti kaikki yritykset luomaan yhteistä 
opastamisen tavoitteistoa. Oleellista on luoda konseptoinnille yhdessä hyväk-
sytty maaperä, joka vähentää työn sirpalemaisuutta ja siiloutuneisuutta sekä 
ottaa mukaan yritykset jo suunnitteluvaiheessa yhteiskehittämiseen. 
 
Tarjouksesta tulee ilmetä:  
● Suunnitelma visiotyön toteutuksesta 

○ määrittää tarvittava tausta-aineisto 
○ ajankäyttö ja joustavuus 
○ osallistamisen keinot ja metodit 

● Lopputuloksen kuvailu 
 
Vision on tarkoitus toimia myös viestinnällisenä asiakirjana sisäisessä ja kau-
punkien välisessä viestinnässä.  

 
Visiotyö tulee aloittaa mahdollisimman pian siten, että alustavat tulokset ovat 
käytössä jo vuoden 2017 loppuun mennessä ja lopputuloksen tulee olla val-
mis helmikuun 2018 loppuun mennessä. Työstä maksetaan enintään 20 000 
€ + alv. Maksu suoritetaan portaittain tulosperusteisesti. 

 
 

2.1 Konsultoinnin toteutus 

 
Hankinnan kohteena oleva asiantuntijapalvelu sisältää seuraavat tehtävät: 

 
o Nykytilankartoitus 

▪ sisältää avaintoimijoiden kartoituksen 
▪ haasteet/mahdollisuudet 
▪ kriittiset rajapinnat 

o Visiointityöpajoja 
▪ kohderyhmänä avaintoimijat 
▪ fasilitointi 

o Lopputuloksen tulee olla yhtenäinen dokumentaatio, joka sisältää 
opastamisen ekosysteemin vision kuvauksen. Lopputuloksen tulee 
olla hyödynnettävissä opastuksen kokonaiskonseptoinnin tausta-
materiaalina 
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o Optiona työpajat hankepartneri kaupungeissa (Helsinki ja Tam-
pere), erillisellä kustannusarviolla. 

 
Konsultin tehtävät täsmentyvät hankkeen aikana. 

 
 

2.2 Alihankinta 

Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. 
Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. 
 
Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa. Alihankkijoita koskevat sa-
mat vaatimukset kuin tarjoajaa. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää palve-
luntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 

 

3 Hankintamenettely 

 
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. 
 
Hankinnasta on lähetetty ilmoitus www.hankintailmoitukset.fi 3.10.2017 jul-
kaistavaksi Hilma-tietokannassa. 
 
Tarjouspyyntö on julkaistu www.turku.fi/tarjouspyynnot samana päivänä. 

 

4 Osatarjous 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 
 

5 Vaihtoehtoinen tarjous 

 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

 

6 Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset  

 
Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset 
hankinnan toteuttamiseksi. 
 
Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti 
väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei 
asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan hankintame-
nettelystä pois. 
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6.1 Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset 

 
Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta 
koskevat vaatimukset sekä pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten 
täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. 
 
Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhem-
pia niiden toimituspäivästä laskettuna.  
 
Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös 
mahdollisten alihankkijoiden osalta. 
 
Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittu-
mismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla 
todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittu-
mismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu 
ilmoitus. 

 
6.1.1 Vaatimus 1 
 

Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmak-
sujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen 
maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. 
 
Tarjoukseen liitettävät selvitykset: 
- Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja 

selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksu-
suunnitelma on tehty 

- Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottami-
sesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. 

 
Yksityisenä elinkeinoharjoittajana toimiva huolehtii, että Turun kaupungilla on 
tieto palveluntuottajan voimassa olevasta yrittäjien eläkelain mukaisesta YEL-
vakuutuksesta. Valitun palveluntuottajan tulee vuosittain toimittaa kopio va-
kuutustodistuksesta Turun kaupungin talouspalvelukeskukseen. 

 
6.1.2 Vaatimus 2 

 
       Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. 
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Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnanta-
jarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyt-
tää rekisteröitymistä. 
 
Palveluntuottajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin koko sopimus-
kauden ajan. 
 
Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot yleisesti käytettävissä olevista rekiste-
reistä. 

 
 
 

6.2 Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset 

 
Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä 
koskevat vaatimukset. 
 
Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös 
mahdollisten alihankkijoiden osalta. 

 
6.2.1 Vaatimus 3 

Tarjoajan tulee tuntea visiointityön prosessit ja menetelmät. Nimetyllä vastuu-
henkilöllä tulee olla kokemusta vähintään yhdestä vastaavan tyyppisen toi-
meksiannon toteuttamisesta. 
 
Tarjoajan eduksi katsotaan kokemus käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, palve-
lumuotoilusta, fasilitoinnista ja Smart City -ratkaisuista. Lisäksi tarjoajan 
eduksi katsotaan ymmärrys tulevaisuuden trendeistä (esim. kuluttajakäyttäy-
tyminen, teknologian mahdollisuudet ja kehitys) 
 

- Tarjoukseen tulee liittää palveluntarjoajan referenssi tarjouspyyntöä 
vastaavista toimeksiannoista viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. 

 
 
6.2.2 Vaatimus 4 

Tarjoukseen liitetyissä ansioluetteloissa tai CV:ssä ei tule olla henkilötunnuk-
sia. 
 
Tarjouksessa ei tule nimetä sellaisia henkilöitä jotka eivät käytännössä osal-
listu toimintaan. 
 
Mikäli henkilöissä tapahtuu muutoksia sopimuskauden aikana tai ennen, on 
muutokset hyväksytettävä tilaajalla. 
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7 Tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset 

 
Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. 
 
Tarjouksen sisällön tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ilmoitetut vaatimuk-
set. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta, tarjouspyyn-
nössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä lukien. 
 
Tarjous hylätään, mikäli tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai 
jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhäs-
tyneenä. 

 

8 Tarjoushinta 

Tarjoushinnan tulee sisältää edellä kuvatut asiantuntijapalvelut. 
 
Tarjoushinta tulee antaa arvolisäverottomana kokonaishintana ja sen tulee 
sisältää kaikki hankintaan liittyvät kustannukset. 
 

- Optiona työpajat hankepartneri kaupungeissa (Helsinki ja Tampere), erilli-
sellä kustannusarviolla. Tarjoushinta tulee antaa työpajakohtaisena koko-
naishintana. 

 
Hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset matka-, päiväraha ym. yleiskustan-
nukset. 
 
Tilaaja ei maksa laskutus- tai muita lisiä. 
 
 

9 Hinta ja kaupalliset ehdot 

    
Palvelu rahoitetaan projektirahoituksella. Tarjouksen kokonaishinta tulee  ilmoittaa 
arvonlisäverottomana nettohintana (€). Kokonaishinta voi olla enintään 20 000 eu-
roa.  

 
Palvelun toimenpiteet ja tulokset tulee raportoida ennen laskun lähettämistä Tilaa-
jalle. Lasku voidaan lähettää Tilaajan hyväksymän raportin jälkeen. Toimenpiteet 
ja aikataulut sovitaan Tilaajan kanssa ennen niiden toteuttamista. 
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Tarjoushinnan tulee olla voimassa koko toimeksiannon keston ajan. Toimeksianto 
tulee olla suoritettu ja laskutettu kokonaisuudessaan helmikuun 2018 loppuun 
mennessä. 

 
 

10 Laskutus ja maksuehto 

 
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksella, lisätietoja: www.turku.fi/laskuttami-
nen. Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä luottamuksellisia henkilötietoja 
tai muita lain mukaan salassapidettäviä tietoja. 
Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet. Laskutusosoitetiedot anne-
taan tilauksen yhteydessä. 
 
Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
 
Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi kolmen-
kymmenen (30) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viiväs-
tyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 mom. mu-
kainen. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 
 

11 Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuus ja tarjousten vertailu 

 
Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan 
ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. 
 
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja valinta 
 
Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää 
tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan 
edellä esitetyillä tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla.  
 
Tilaaja voi niin halutessaan pyytää lisäselvityksiä kelpoisuusvaatimusten 
osalta. 
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee lain julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 80 §:n mukainen pois-
sulkemisperuste. 
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Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet vero-
jen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu lain 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 81 §:n mukainen poissul-
kemisperuste. 
 
Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vai-
heen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa nii-
hin vaatimuksiin, joita ostettavilta tuotteilta edellytetään. 
 
Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 
 
Annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien 
arviointiperusteiden mukaisesti: 
1. Hinta, enimmäispisteet 40. 
2. Laatu, toteutussuunnitelman kokonaissoveltuvuus, enimmäispisteet 10. 
3. Laatu, toteutussuunnitelman ominaisuudet ja käytännön toteutus, enim-
mäispisteet 40. 
4. Laatu, referenssit, enimmäispisteet 10. 
 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi ja vertailu on selvitetty tarjous-
pyynnön liitteessä 1. 
 
Eniten yhteenlaskettuja hinta- ja laatupisteitä saanut tarjous valitaan. 

  

12 Päätöksestä ilmoittaminen 

 
Hankintapäätös toimitetaan tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjouksessa tulee il-
moittaa sähköpostiosoite, johon päätös voidaan toimittaa. 
 
Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin päätöksessä mainitaan. 
Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen 
otto-oikeuden perusteella. 
 
Hankinnasta tehdään erillinen tilaus. 

 

13 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat 

 
Hankinnassa noudatettavat asiakirjat noudattamisjärjestyksessä: 
1. Hankintapäätös  
2. Tarjouspyyntö liitteineen 
3. Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE Palvelut 2014 

(päivitysversio 4/2017) (www.turku.fi/tarjouspyynnot) 
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4. Tarjous liitteineen. 
 

14 Asiakirjojen julkisuus 

 
Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjan julkisuutta koskevan lainsäädännön mu-
kaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne 
eivät sisällä liikesalaisuuksia. Kokonaishinta ei voi olla salainen. 
 
Mikäli tarjoaja katsoo, että tarjous sisältää sellaisia lain tarkoittamia liike- tai 
ammattisalaisuuksia, joita ostaja ei saa ilmaista muille, on kyseiset tiedot il-
moitettava eri liitteellä selkein merkinnöin tietojen salaisuudesta. 

 
 

15 Hankintaan liittyvät kysymykset 

 
Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään 
9.10.2017 klo 11.00 osoitteeseen riikka.niemela@turku.fi. 
 
Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. 

 
Viestin otsikkoon merkintä ”Lisätietopyyntö: Opastamisen ekosysteemi - visio-
työ” 
 
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteen-
veto, joka julkaistaan viimeistään 11.10.2017 sähköisesti osoitteessa 
www.turku.fi/tarjouspyynnot. 

 
Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista tarkentavista muutok-
sista tarjouspyyntöön. 
 
Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat hankintayksikköä sitovia. 
 
Hankinnan valmistelijana toimii Riikka Niemelä. 

 

16 Tarjouksen jättäminen 

 
Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa suljettuna lähetyksenä viimeistään 
20.10.2017 klo 16.00 osoitteeseen: 
 
riikka.niemela@turku.fi 
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Aiheeksi merkintä "Tarjous: Opastamisen ekosysteemi - visiotyö”. 
 
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.  
 
Turun kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. 
 

 
Turun kaupunki 
 
 
Antti Kirkkola 
yhteysjohtaja 

 
 
 
 
 
   
   
 
 


