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15 § KUNTIEN MONIALAISEN HYVINVOINTITYÖN NYKYTILA JA KEHITTÄMISKOHTEET SEKÄ HYMY-
HANKKEEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI –SELVITYKSEN HANKINTA  
 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi HYMY-hanketta. 
Hankkeessa kehitetään hyvinvointiympäristön indikaattoreita ja strate-
gista hyvinvointijohtamista sekä päätösten vaikutusten ennakkoarvioin-
tia.  
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 8.3.2021 tarjouksia 
kuntien monialaisen hyvinvointityön nykytilan ja kehittämiskohteiden 
sekä HYMY-hankkeen vaikutusten arvioinnin selvityksestä. Tarjoukset 
tuli jättää 26.3.2021 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin kun-
tayhtymän www-sivuilla. Lisäksi tarjouspyyntöä lähetettiin suoraan joil-
lekin mahdollisille tarjoajille. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouk-
sensa MDI Oy ja FCG Oy ja ne hyväksyttiin tarjouskilpailuun.  
 
Tarjouspyynnössä työn kokonaishinnaksi märiteltiin 20 000 € (alv 0 %). 
 
Tarjouksia ovat arvioineet projektipäällikkö Aada Vihanta, kehittämis-
päällikkö Satu Kankkonen, projektipäällikkö Tero Piippo ja erikoisasian-
tuntija Kati-Jasmin Kosonen. Hankkeen ohjausryhmä on saanut tarjouk-
sista laaditun yhteenvedon valmisteluvaiheessa. Tarjouspyynnön mu-
kaisesti valintaperusteena käytettiin laatua siten, että työstä vastaavan 
projektipäällikön osalta osuus oli 25 %, työtä laativan ohjausryhmän 
osuus 25 %, yhteensä 50 %. Ja yhteensä 50 % kokonaisuuden muodosti-
vat työsuunnitelma, laadunvarmistus ja aikataulu/toteutus. Pisteytys-
taulukko alla: 
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Pisteytyksen perusteella työ esitetään hankittavaksi MDI Oy:ltä. 
 
Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus. 
 

Seutujohtaja päätti  
että kuntien monialaisen hyvinvointityön nykytila ja kehittämiskohteet  
sekä HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi -selvitys hankitaan MDI 
Oy:ltä kokonaishintaan 20 000 (alv 0%), 
 
että hankkeen kustannukset rahoitetaan TE-määrärahalla kustannuspai-
kalta 606400 ja 
 
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on 
allekirjoitettu. 
 

 
 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja 
 

Ilmoitus.   Tarjouksen jättäneet 
 

Lisätietoja.   Aada Vihanta 0444863016 
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 

 
LIITE 
Oikaisuvaatimusohje. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuk-
sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat  
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa    
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista  
 
Oikaisuviranomainen 
 
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite: 
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere. 
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B) 
 
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoit-
tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 1.4.2021 
Päätös on lähetetty sähköpostilla 1.4.2021 
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi 
Päätös on luovutettu asianosaiselle 
 
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on kes-
keytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päät-
tymistä. 
 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikai-
suvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä. 
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