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Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä tekee ennakointia Seutu-
luotsi-toimintamallilla. Osana Seutuluotsin työohjelmaa vuodelle 2021 
halutaan selvittää parhaita käytäntöjä ja relevantteja ilmiöitä kestävän 
siirtymän osalta kansainvälisesti. Selvityksellä halutaan kerätä ymmär-
rystä ja näkökulmia siitä, millaisia keskeisiä osatekijöitä kestäväksi tai 
”vihreäksi” yhdyskunnaksi/kaupungiksi/kaupunkiseuduksi tunnustettu-
jen alueiden muutoksen (kestävän siirtymän) taustalla on, ja miten kes-
tävää siirtymää tehdään yhteistyössä. 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 12.4.2021 tarjouksia  
kansainvälisen benchmarking selvityksen toteuttamisesta. Tarjoukset 
tuli jättää 30.4. klo 16.59 mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin kuntayh-
tymän www-sivuilla. Lisäksi tarjouspyyntöä lähetettiin suoraan joillekin 
mahdollisille tarjoajille. Määräaikaan mennessä jättivät tarjouksensa 
Gaia Consulting Oy, Demos Helsinki, Ramboll Oy ja FCG Oy ja ne hyväk-
syttiin tarjouskilpailuun.  
 
Tarjouspyynnössä työn kokonaishinnaksi määriteltiin 20 000 € (alv 0 %). 
 
Tarjousten työsuunnitelmaa ja kaupunkien osallistumistapaa ovat arvi-
oineet erikoisuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen sekä seutujohtaja Päivi 
Nurminen ja kehittämispäällikkö Antti Lippo, jotka kaksi jälkimmäistä 
arvioivat tarjoajien referenssit. Tarjouspyynnön mukaisesti valintape-
rusteena käytettiin laatua siten, työsuunnitelman sisältö suhteessa ti-
laajan työlle asettamiin tavoitteisiin oli 40 %, tapa, jolla ehdotetut kau-
pungit saadaan osallistumaan työhön oli 30 %, ja referenssit 30 %.  
 
Pisteytystaulukko alla: 
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Pisteytyksen perusteella työ esitetään hankittavaksi FCG Oy:ltä.  
 
Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus. 
 

Seutujohtaja päätti  
että kansainvälinen benchmarking kestävän siirtymän kaupunkiseu-
duista -selvitys hankitaan FCG Oy:ltä kokonaishintaan 19 900(alv 0%), 
 
että hankkeen kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 606100/ 
seutuyksikkö ja 
 
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on 
allekirjoitettu. 
 
 
 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja 
 

Ilmoitus.   Tarjouksen jättäneet 
 

Lisätietoja.   Antti Lippo 050 4630 732 
antti.lippo@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 7.5.2021 
Päätös on lähetetty sähköpostilla 7.5.2021 
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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