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Tarjouspyyntö Topinpuiston yhteisen strategiatyön ohjaamisesta ja 

strategian kokoamisesta sekä alueellisten yritysten konkreettisten 

kiertotalouden kehityskohteiden kartoittamisesta 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) pyytää tarjoustanne Topinpuiston yhteisen strategiatyön 

ohjaamisesta ja strategian kokoamisesta sekä alueellisten yritysten konkreettisten kiertotalouden 

kehityskohteiden kartoittamisesta.  

Hankinta- ja valintatapa 

Hankinnan arvo alittaa julkisten hankintojen lainsäädännön kansallisen kilpailuttamisrajan, joten hankinta 

tehdään rajoitettuna tarjouspyyntömenettelynä. Tarjoukset käsitellään tarkastamalla ensin niiden 

tarjouspyynnön mukaisuus, minkä jälkeen vertaillaan tarjouksia kokonaistaloudellisen edullisuuden 

perusteella. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen 

antamiseen, suljetaan pois tarjouskilpailusta.  

Hankintapäätös toimitetaan sähköisesti. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa sähköpostiosoite, jonne 

päätös toimitetaan. Hankintasopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan allekirjoittamisella. 

Laatu- ja hintatekijöiden pisteytyksen suhde on laatu 40 % ja hinta 60 %. 

 

Vertailuperusteet  Painoarvot  

1 LAADULLISET TEKIJÄT    

1.1 Konsultaation toteuttamissuunnitelma. Suunnitelmat tulee esittää osat 

A&B yhdessä ja C-osa erikseen. Suunnitelmien tulee sisältää aikataulutus ja 

suunniteltujen työkalujen/työskentelymetodien kuvaukset.   

Kriteeriteinä:  

- Tilaajan tarpeiden huomiointi suunnitelmassa 10p 
- Suunnitelman toteutuskelpoisuus 10p 
 

20 p  

 1.2. Asiantuntemus ja osaaminen hankinnan tarkoitus ja tavoite -kohdassa 

kuvatulla osa-alueella  

Kriteereinä:   

- Kiertotalouden tuntemus 10p  
- Kokemus strategiatyön ohjaamisesta 10p 
Todentaminen: Asiantuntemus ja osaaminen todennetaan hankkeeseen 

tarjottavan vastuuhenkilön CV:n ja organisaation muiden selvitysten 

pohjalta, jotka liitetään tarjoukseen. 

20 p 

2 HINTA  

Kokonaishinta. Kokonaishinta tulee esittää osat A&B yhdessä ja C-osa 

erikseen. 

60 p  

 

 



 TARJOUSPYYNTÖ 1(2) 
   16.4.2018 

 

 

 

Tarjouspyynnön kohde 

Työ on kolmiosainen ja pyydämme, että tarjouksessa esitetään osat A&B- osat yhdessä ja C-osa erikseen.   

OSA A.  Topinpuiston yhteinen strategia. Topinpuiston strategian pohja tulee luoda Topinpuiston 

kumppaniorganisaatioiden omista lähtökohdista. Tuloksena on Topinpuiston kumppanien 

yhdessä luodut strategia ja Topinpuiston tavoitteet ja linjaukset. Tuloksena on 

kumppaneiden selkeä käsitys omasta roolistaan Topinpuiston kehityksessä sekä se, miten 

oma toiminta ja strategia tukevat Topinpuistoa ja miten Topinpuisto tukee tai voi tukea 

organisaation omaa toimintaa 

 

OSA B. Topinpuiston kumppaniorganisaatioilta konkreettisia kehityskohteita, joissa Topinpuisto ja 

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset-hanke voivat olla tukena ja viedä kehityskohteita 

organisaatio kohtaisesti eteenpäin yhdessä kumppanien kanssa. 

OSA C. 10 kpl Lounais-Suomen alueen yrityksiltä konkreettisia kehityskohteita, joissa Topinpuisto ja 

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset-hanke voivat olla tukena ja viedä kehityskohteita 

organisaatio kohtaisesti eteenpäin yhdessä yritysten kanssa. 

Työvaiheet: 

OSAT A&B 

Tarjoaja suunnittelee ja toteuttaa yhdessä LSJH:n hanketiimin kanssa räätälöidyt tapaamiset Topinpuiston 

kumppaniorganisaatioille (15kpl) Yksi tapaaminen organisaatiota kohti. Tapaamiset tulee järjestää 

mahdollisuuksien mukaan ennen kesälomia ja kesän aikana. LSJH sopii tapaamisajankohdat kumppani 

organisaatioiden kanssa.  

Tapaamisilla on kaksi tarkoitusta: Luoda pohja Topinpuiston yhteisen strategia laatimiselle ja löytää 

konkreettisia kehityskohteita, joita lähdetään 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa 

organisaatio kohtaisesti viemään eteenpäin. 

Tarjoaja dokumentoi tapaamiset ja tekee tapaamisten pohjalta Topinpuiston strategiasta luonnoksen. 

Tarjoaja tekee myös LSJH:n hanketiimille selkeän koonnin kaikista esille nousseista kehityskohteista ja 

ehdotuksen kehityskohteista, joita hankkeessa lähdetään viemään eteenpäin. Tarjoaja esittelee 

Topinpuiston strategialuonnoksen Topinpuiston kumppaneille Topinpuisto-päivässä, joka pidetään Vierailu- 

ja innovaatiokeskus Joessa 5.9.2018. Topinpuisto-päivän käytännön järjestelyistä vastaa LSJH:n hanketiimi. 

5.9. Topinpuisto-päivässä tarjoaja esittelee strategialuonnoksen ja kerää valitsemallaan tavalla siihen 

kommentteja ja ajatuksia kumppaneilta viimeistelläkseen Topinpuiston strategian, tavoitteet ja linjaukset. 

Tarjoaja siis suunnittelee päivän sisällön, fasilitoi sen ja dokumentoi, mutta saa kaiken muun työvoiman 

LSJH:n hanketiimistä.    

  

https://www.topinpuisto.fi/info/yhteistyokumppanit/
https://www.topinpuisto.fi/info/yhteistyokumppanit/
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Kirjallisena tuotoksena Tarjoaja laatii Topinpuiston strategian hiottuna Topinpuisto-päivän jälkeen ja 

yhteenvedon itse työpajan annista. Kirjallisena tuotoksena räätälöityjen tapaamisten pohjalta Tarjoaja 

tekee yhteenvedon kumppaniorganisaatioiden kaikista kehityskohteista ja ehdotuksen eteenpäin vietävistä 

kehityskohteista. Kirjallisten tuotosten muoto: visualisoitu ja digitaalisesti jaettava. 

OSA C. Tarjoaja yhdessä LSJH:n hanketiimin kanssa valitsee noin 10 Lounais-Suomen alueella toimivaa 

organisaatiota, joista lähtee kartoittamaan konkreettisia kehityskohteita. Vähintään yksi konkreettinen 

kehityskohde joka organisaatioista, jota lähdetään 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa 

viemään eteenpäin. Haastattelut ja niiden kirjalliset yhteenvedot tulee olla tehtynä marraskuuhun 2018 

mennessä.  

LSJH:n hanketiimi osallistuu kaikkiin työvaiheisiin tiiviisti. Työn edetessä pidetään yhteisiä välitapaamisia. 

Työn tarkempi aikataulu sovitaan aloituspalaverissa. Tapaamiset voidaan tarvittaessa järjestää skypen-

välityksellä.    

Tarjous  
Tarjoushinta tulee esittää kahdesta kokonaisuudesta erikseen kokonaishintana (alv 0 %).  

Kokonaisuudet:  

1. A&B- osat yhdessä,  

2. C-osa 

Pyydämme ilmoittamaan lisätöiden tuntihinnan (alv 0 %).  
 
Tarjoukset tulee jättää 27.4.2018 klo 14:00 mennessä osoitteella sini.ilmonen@lsjh.fi tai Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy, Sini Ilmonen, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Myöhästynyttä tarjousta ei oteta huomioon. 

Tarjousten tulee olla sitovina voimassa 31.5.2018 saakka. Päätökset pyritään kuitenkin tekemään jo heti 

seuraavalla viikolla, jotta osien A&B työt saadaan valmiiksi ajoissa ja luonnosvaiheeseen 5.9.2018 

mennessä.  

Tarjouksen pyytäjä varaa oikeuden hylätä kaikki saadut tarjoukset, tai hyväksyä tarjouksista vain toisen 

erikseen tarjotuista kokonaisuuksista.  

Tarjousasiakirjojen julkisuus  

Kaikki tarjoukset ovat sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen pääsääntöisesti julkisia, ellei niihin sisälly liike- 

tai ammattisalaisuuksia. Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettävät tiedot ja 

esittämään ne erillisellä liitteellä. Tarjoajan kokonaishinta on kuitenkin aina julkinen tieto. 

Tarjoajan tuottama materiaali on osa julkista hanketta ja näin ollen myös julkista. Lounais-Suomen 

Jätehuolto omistaa kaikki työnaikana tuotetut materiaalit. 
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Lisätiedot 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset voi esittää 20.4.2018 mennessä sini.ilmonen@lsjh.fi. Esitetyt 

kysymykset ja vastaukset lähetetään kaikille tarjouskilpailussa mukana oleville yrityksille.  

Topinpuisto: www.topinpuito.fi 

Topinpuiston kumppanit: https://www.topinpuisto.fi/info/yhteistyokumppanit/ 

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset: http://circhubs.fi/ 

Liite: 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset hankkeen julkinen tiivistelmä. 

 

Turussa 16.4.2018 

Sini Ilmonen 

Kiertotalousasiantuntija 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

http://www.topinpuito.fi/
https://www.topinpuisto.fi/info/yhteistyokumppanit/
http://circhubs.fi/

