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KANSAINVÄLINEN KAUPUNKISEUTU 2040 SKENAARIOT: SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN TUKI  
 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä (jatkossa: tilaaja) pyytää tarjoustanne 
”Kansainvälinen kaupunkiseutu 2040 skenaariot” -selvityksen suunnittelun ja toteutuksen 
tuesta.  
 
Kaupunkiseudun kansainvälistymisen edistäminen on tunnistettu keskeiseksi kehityskohteeksi 
vuonna 2021 päättyneen strategiakauden arvioinnissa ja uuden vuonna 2022 valmistuvan 
seutustrategian valmistelussa.  

 
Skenaariotyön (jatkossa: prosessi) tavoitteena on: 
 

• vastata työskentelyä ohjaaviin tutkimuskysymyksiin: 
o Miten keskisuurten (noin 500 000 as.) kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys 

kansainvälisinä toimijoina muuttuu tulevaisuudessa? 
o Millaisia kansainvälisen toiminnan painopisteitä keskisuurilla kaupungeilla ja 

kaupunkiseuduilla on tulevaisuudessa? 

• tuottaa Tampereen kaupunkiseudun sisäisen toimintaympäristön tilannekuva 
selvityksen aiheesta 

• tunnistaa relevantteja ulkoisia toimintaympäristön muutoksia ja muutosajureita 

• motivoida ja sitouttaa eri sidosryhmiä yhteistyöhön ja tulevaisuuskeskusteluun 
prosessin aikana esim. delfoi-menetelmää hyödyntämällä. 

• tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita esim. vuodelle 2040 

• analysoida skenaarioiden mahdollisia vaikutuksia ja niihin liittyviä muutospolkuja 

• tuottaa suosituksia ja linjauksia kaupunkiseudun kansainvälisyyden ja 
kansainvälistymisen kehittämiseksi.  

 
Tilaajan käytössä olevat skenaariotyön toteuttamista tukevat resurssit: 
 

• projektipäällikkö (n. 40% työaika projektille) 

• seudullisen ennakointiryhmän (Seutuluotsi) kokoukset 2 x 2h kevään aikana 

• seudullisia tilastoja, selvityksiä ja arviointeja, jotka auttavat ymmärtämään 
kansainvälisyyden nykytilaa 

• mahdollisuus järjestää 1-2 etätyöpajaa kevään aikana 

• mahdollisuus käyttää erilaisia verkko-osallistumisen työkaluja (esim. Teams, Howspace, 
Futures Platform, eDelphi) ja hyödyntää kaupunkiseudun verkostoja osallistujina.  

 
Pyydämme tarjoustanne työstä, joka liittyy prosessin suunnitteluun ja laadukkaan käytännön 
toteutuksen tukemiseen. Prosessi on tarkoitus käynnistää helmikuussa ja saada valmiiksi 
juhannukseen mennessä. Valittavan konsultin työ ja vuorovaikutus tilaajan kanssa on 
mahdollisuus toteuttaa etänä.  
 
Tarjouksessa tulee esittää: 
 

• ehdotus prosessin kiteytetyistä tavoitteista 
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• ehdotus toteutussuunnitelmasta sisältäen (vähintään) työvaiheet, mahdolliset 
tarkasteltavat kansainvälisyyteen liittyvät teemat/ilmiöt, vuorovaikutus tilaajan kanssa, 
käytettävät ennakoinnin menetelmät, ajatuksia osallistuvista tahoista ja prosessin 
tuotoksista 

• ehdotus konsultin ja tilaajan roolituksesta ja työnjaosta 

• kuvaus konsultin projektitiimistä ja osaamisesta.  
 

Tilaajan projektipäällikkönä toimii kehittämispäällikkö Antti Lippo. Kokoukset varaudutaan 
toteuttamaan etänä. Työ käynnistetään välittömästi konsultin valinnan jälkeen.  
 
Työn maksimihinta on 20 000 EUR (alv 0%) ja se sisältää kaikki kulut työn toteuttamiseksi. 

 
Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö julkaistaan kuntayhtymän kotisivuilla. Lisäksi 

 tarjouspyyntö kohdennetaan suoraan joillekin mahdollisille tarjoajille. 
 

Tarjouspyyntöön voi esittää kysymyksiä ma 24.1.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen 
antti.lippo@tampereenseutu.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 
olevan tarjouspyynnön ohessa torstaina 27.1. 
 
Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset todistukset:  

  
Todistukset voi korvata ajantasaisella tilaajavastuuraportilla. 
  
Tarjoukset tulee toimittaa tiistaihin 1.2.2022 klo 23.59 mennessä sähköpostitse 
kirjaamo@tampereenseutu.fi ja antti.lippo@tampereenseutu.fi  

 
Konsultin valinta toteutetaan 8.2.2022 mennessä määräaikaan jätettyjen ja tarjouspyynnössä 
mainitut kriteerit täyttävien tarjousten väliltä.  

 
 Tarjousten arvioinnissa painotamme: 
 

• Toteutussuunnitelma ja menetelmät 40% 

• Ehdotettu roolitus ja työnjako 40% 

• Referenssit (max. 5 kpl) 20%. 
 
Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin 
vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja voi perustellusta syystä 
hylätä kaikki tarjoukset. 
  
Tässä työssä noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 
2014 Palvelut). 
  
Tarjouksessa on yksilöitävä tarjoajan mahdollisesti käyttämät yhteistyökumppanit ja alikonsultit. 
Tarjoaja vastaa yhteistyökumppaninsa ja alikonsulttinsa työstä kuten omastaan. 
  
Työstä laskutetaan erikseen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää sopimuksessa 
määritellyn maksuaikataulun mukaisesti. Esim. ensimmäisen erän 50 % voi laskuttaa 
työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja loput työn hyväksymisen jälkeen.  
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Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. 
  
Maksuehto 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen. 
 
Tilaaja omistaa kaikki prosessin lopputuotokset. Työn valmistuessa ja sen vastatessa tilaajan 
tavoitteita saa konsultti referenssioikeuden selvitystyön toteuttamisesta.  
 
 
 
Tampereella 14.1.2022 

 
  
 

 

 

Päivi Nurminen 

seutujohtaja 

 
 
www.tampereenseutu.fi  
 
Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksan kunnan ja 400 000 asukkaan kestävän kasvun 
metropoli. Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, 
Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä teemme Suomen 
vaikuttavinta seutuyhteistyötä, jotta kuntalaisten arki on sujuvaa ja seutumme tulevaisuus 
kestävää. Rakennamme yhdessä kansainvälistä, hiilineutraalia kaupunkiseutua.  

http://www.tampereenseutu.fi/

