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TARJOUSPYYNTÖ TYÖPAKETTI 1 
 
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. 

Hankintayksikkö 
Kuhmon kaupunki / Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun 

näkökulmista -hanke 

PL 15 

88901 Kuhmo 

 

Kuhmon Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun näkökulmista 
–hankkeen päätoteuttaja on Kuhmon kaupunki. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto yhdessä 
Kuhmon kaupungin, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Rahoitusviranomaisena toimii Kainuun liitto. Hanke 
toteutetaan 1.3.2022-30.9.2023. 
 
 

Tarjouspyynnön tavoite ja taustat 
 

Kestävän matkailun periaatteen mukaisesti Kuhmon matkailutoimijat haluavat kehittää Kalevalan aluetta 

niin, että matkailijat pääsevät kokemaan kalevalaisuuden ja talvisodan eri tavoin ja aistimaan molempien 

teemojen aikaansaamat tunne-elämykset. Sotamatkailua halutaan kehittää niin, että matkailija pääsee 

kokemaan myös sodan jäljet luonnolle, ihmisille ja erityisesti naisille. Hankkeen päätavoite on kehittää 

erityisesti matkailun kansainvälistä liiketoimintaa. Päätuloksena Kalevalankankaan alue on hankkeen 

toimenpiteiden jälkeen matkailullisesti kiinnostava ja se innostaa yritystoimijoita jatkamaan vahvaa 

markkinointi- ja myyntityötä, joka tuo lopulta vaikuttavuutta ja elinvoimaa laajasti alueelle. 

 

Hankittava palvelu 

Työpaketissa 1 hankitaan ostopalveluna kaksi osakokonaisuutta: 
1. Benchmarking - opintomatkan organisointi ja suunnittelu. 
2a. Kalevalakylän ja sotamatkailun toimintaympäristön kilpailukykyanalyysi, sekä tarvittavat 
osakokonaisuudet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta 
2b. Kalevalakylän infrastruktuurianalyysi 
2c. Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoituksen.  
 
Tarkemmin hankittavat palvelut: 
1. Benchmarking - opintomatkan tulee toteutua 6-12 henkilölle kotimaassa, sisältäen vähintään kaksi 
kohdetta samalla matkalla. Lisäksi tulee tarjota internetin kautta tutustumisia lisäkohteisiin. Odotamme 
löydettävän vastaavanlaisia kohteita, joissa hyvät toteutustavat ja liiketoiminta saadaan näkyväksi ja opiksi. 
Tarjouksessa edellytetään suunnitelmaa Benchmarking -opintomatkasta toimintoineen ja kustannuksineen. 
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2a. Toimintaympäristön kilpailuanalyysin avulla tuodaan esille tarvittavat osakokonaisuudet kannattavan 
liiketoiminnan näkökulmasta. Analyysissä tulee huomioida näkökulmina entinen Kalevalakylä 
mahdollisuuksineen ja sotamatkailu. Osallistavien menetelmien käyttö on pakollista. 
 
2b. Infrastruktuurianalyysistä tulee selvitä rakennuksien kunto sekä käyttötarkoitus ja 
hyödyntämismahdollisuus erilaisissa tuotteissa, paketeissa ja tapahtumissa. Tulee lisäksi huomioida alueen 
potentiaaliset reitit ja niiden tarinallinen teemoitus (myös lähialue). 
 
2c. Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoituksesta saadaan selvitys: 

• paikallisista yhteistyökumppaneista mm. Idän Taiga ry,  majoitustoimijat, ohjelmapalveluyritykset, 
ravintolatoimijat, käsityötoimijat, kulttuurialan toimijat, Dmc- toimijat, liikenneyrittäjät, muut 
vierailukohteet, matkailuinfot, oppilaitokset, Metsähallitus -luontopalvelut. 

• yhteistyökumppaneista mm. Kalevalaan liittyvät kulttuuritoimijat, sotamatkailuun liittyvät 
sidosryhmät, Visit Finland, Artic Lakeland, Visit Kainuu, Dmc-toimijat, liikenneyrittäjät, 
oppilaitokset, luontomatkailutoimijat.  

• kansainvälisistä yhteistyöverkostoista mm. matkanjärjestäjät, lentoyhtiöt, Kalevalaan ja 
sotamatkailuun liittyvät sidosryhmät, jakelukanavat 

Tarjouksessa edellytetään suunnitelmaa kilpailukykyanalyysin, sekä yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotilan 
kartoituksen toteuttamiseen mm. osallistavin menetelmin. Lisäksi edellytetään kuvaus Kalevalakylän 
infrastruktuurianalyysin toteuttamisesta.  

Hankintamuoto 

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamuotona käytetään tarjouskilpailun 
rajoitettua menettelyä. Tarjouspyyntö toteutetaan sähköpostitse vähintään 3-5 yritykseltä. Hankinnassa 
noudatetaan Kuhmon kaupungin hankintaohjeita. 
 
Pidätämme oikeuden pyytää tarkentavia lisätietoja tarjouksiin sekä kutsua tietyt hakijat esittelemään 
tarkemmin tarjoustaan ennen lopullisen valintapäätöksen tekemistä. 
  

Hankinnan valintaperuste 
 
Hankinnan valintaperuste on kokonaistaloudellisesti paras tarjous. Arviointi ja pisteytysmenetelmä: laatu 
25 pistettä, referenssit 35 pistettä ja hinta 40 pistettä. Valintaperusteen vähimmäiskriteerinä on kokemus 
matkailun kehittämistoimenpiteistä, ja kotimaan- sekä kansainvälisen matkailun ilmiöiden tunteminen. 
Lisäksi tulee osoittaa aikaisempaa kokemusta tilattavista toimenpiteistä.  
 
 
LAATU 25 pistettä: 
Laadussa arvioidaan palvelun tarjoajan esittämiä suunnitelmia osakokonaisuuksien toteutuksesta. 
 

1. Benchmarking - opintomatkan organisointi ja suunnittelu. (5 pistettä) 
2. a. Kalevalakylän ja sotamatkailu toimintaympäristön kilpailukykyanalyysi (5 pistettä) 

sekä tarvittavat osakokonaisuudet kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta (5 pistettä) 
b. Kalevalakylän infrastruktuurianalyysi (5 pistettä) 
c. Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoituksen. (5 pistettä) 
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REFERENSSIT 35 pistettä: 
Referensseissä arvioidaan palvelun tarjoajan osoittamia: 

- paikallisaluetuntemusta matkailun näkökulmasta (5 pistettä) 
- kokemusta matkailun erilaisista kehittämistoimenpiteistä (5 pistettä) 
- kokemusta kotimaan- ja kansainvälisen matkailun ilmiöiden tuntemisesta (5 pistettä) 
- kokemusta alueellisista matkailun kehittämisprojekteista ja näkökulmaa ansaintalogiikasta (5 

pistettä) 
- kokemusta kilpailukyky- ja infrastruktuurianalyysin tekemisestä (5 + 5 pistettä) 
- valmiutta osallistavien menetelmien käyttöön (5 pistettä) 

 
 
HINTA 40 pistettä:  
Ilmoita tarjouksessa palvelun kokonaishinta ja osioiden hinnat eriteltyinä.  

1. Benchmarking - opintomatkan organisointi ja suunnittelu. (10 pistettä) 
2. a. Kalevalakylän ja sotamatkailu toimintaympäristön kilpailukykyanalyysi, sekä tarvittavat 

osakokonaisuudet kannattava liiketoiminnan näkökulmasta (10 pistettä) 
b. Kalevalakylän infrastruktuurianalyysi (10 pistettä) 
c. Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoituksen. (10 pistettä) 

 
 
Arvioinnin pisteytys: 
 
5. pistettä Suunnitelma laadittu laajasti, huomioiden alueellisuus, kansallisuus ja kansainvälisyys 
näkökulma, sekä alueen erityispiirteet ja -sotahistoria. Käytettävät menetelmät on kuvattu ja 
aikataulutettu. 
4. pistettä Suunnitelma laadittu huomioiden alueellisuus, kansallisuus ja kansainvälisyys näkökulma, sekä 
alueen erityispiirteet ja -sotahistoria. Käytettävät menetelmät on kuvattu. 
3. pistettä Suunnitelma toteutettu kapeasti huomioiden alueellisuus ja kansallisuus, sekä alueen 
erityispiirteet ja -sotahistoria.  
2.pistettä Suunnitelma toteutettu kapeasti huomioiden alueellisuus ja sotahistoria. 
1. pistettä Suunnitelma on vakavasti puutteellinen 
 
 
 
Tavoiteaikataulu  
Toiveenamme on Benchmarking -opintomatkan toteuttaminen kesäkuussa 2022. 
Kalevalakylän ja sotamatkailun toimintaympäristön kilpailukykyanalyysi elokuun loppuun 2022 mennessä. 
Yhteistyöverkoston nyky- ja tahtotila kartoitus elokuun loppuun 2022 mennessä.  
Kalevalakylän infrastruktuurin analyysi kesä-ja heinäkuun 2022 aikana. 
 
 
Laskutus 
Laskutus tulee tehdä toteutuneesta työstä sen jälkeen, kun tilaajat ovat hyväksyneet toteutuneen työn tai 
työvaiheen. Laskutus-, toimitus- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä. 

 
Maksuehto 21 päivää netto. Tarjouksessa ilmoitettavat hinnat ovat voimassa koko sopimuskauden. 
Mahdollinen viivästyskorko tulee mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. 
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Alihankkijoiden käyttö 
Alihankintaa saa käyttää. Mikäli tarjoaja käyttää työssään alihankkijaa, on alihankkijan osalta annettava 
tilaajavastuulain mukainen selvitys.  
 
Mikäli tarjoaja aikoo antaa osan sopimuksesta alihankintana kolmansille osapuolille, on siitä ilmoitettava 
tarjouksessa, sekä mainittava ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja on vastuussa alihankkijan osuudesta kuten 
omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä edellytetyn laatutason mukaista. 
Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat soveltuvin osin samat 
vaatimukset kuin tarjoajaa.  
 

 
Hankintamenettely 
 

Kuhmon kaupunki / Kalevalankankaan kehittäminen kalevalaisuuden ja sotamatkailun 

näkökulmista -hanke pidättää itsellään oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset tai hankkia palvelun osittain 

tai useammalta toimijalta. Tilaajalla on oikeus olla valitsematta yhtään tarjousta.  

 
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle 
korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.  
  

 
Tarjouksen jättäminen ja palveluntuottajan valinta  

 
Tarjouspyyntö on lähetty torstaina 5.5.2022 sähköpostitse. Tarjoukset tulee toimittaa torstaihin 
19.5.2022 klo 24.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kuhmo.fi. 
 
Lisätietokysymykset tarjouspyynnöstä keskiviikkona 11.5.2022 klo: 16.00 mennessä 
hannu.lehtonen@kuhmo.fi. 

 
Tarjouksen on oltava voimassa 12.6.2022 saakka. Valitun palveluntuottajan kanssa laaditaan 
toimeksiantosopimus, joka sisältää sopimusehdot työn toimituksesta, laskutuksesta sekä muista ehdoista.  
 
Tarjouksissa tulee mainita jos asiakirjat sisältää liikesalaisia osia, muutoin asiakirjoja kohdellaan ei 
liikesalaisina. 
 
Valituksi tulleen tarjouksen tekijän on toimitettava tilaajavastuulain mukaiset todistukset. 


