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SELVITYS KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELUN SEURANTAMITTAREISTA TAMPEREEN 
KAUPUNKISEUDULLE 
 
 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne kaupunkiseututason 
yhdyskuntarakenteen seurantamittareiden kehitystyöhön liittyvästä selvityksestä ja prosessiin 
liittyvästä fasilitointityöstä. Selvitys ja fasilitointityö ovat osa valtiovarainministeriöin kuntien 
digikannustin rahoituksella (85 % rahoituksesta) rahoitettavaa ”Seutudigi – laadukasta ja 
tehokasta kaupunkiseutusuunnittelua tietomallipohjaisella seurannalla” -hanketta. 
Hankehallinnoijana hankkeessa toimii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja muina 
osallistujina ovat seudun jäsenkunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, 
Vesilahti ja Ylöjärvi). Työ liittyy myös keskeisesti Tampereen kaupunkiseudulla alkavaan 
Rakennesuunnitelma 2040 päivitystyöhön. 
 

Seutudigi-hanke 
 
Hankkeen päätavoite on kehittää seudun uudelle, valmisteilla olevalle Rakennesuunnitelmalle 
paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä. Rakennesuunnitelman seurannan lisäksi kehitettävän 
seurantajärjestelmän on tarkoitus vastata myös laajemmin seudullisen tiedontuotannon 
tarpeisiin, esimerkiksi Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-sopimuksen osalta. 
 
Hanke jakaantuu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä on tavoitteena koota kokonaiskuva 
seudullisesta MAL-teemojen (Maankäyttö, Asuminen, Liikenne) tietojohtamisesta sekä löytää 
olennaisimmat seurantamittarit seudun yhdyskuntarakenteen kehityksen seuraamiseen 
seutuyhteistyössä. Lisäksi ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy seurantamittareihin tarvittavien 
lähtöaineistojen nykytila- ja tavoitetilaselvitys. 
 
Tällä tarjouspyynnöllä tilattavan konsulttityön ulkopuolelle rajautuvassa hankkeen toisessa 
vaiheessa laaditaan ensimmäisen vaiheen määrittelyn ja selvitysten pohjalta tarkempi 
työsuunnitelma kaupunkiseutusuunnitelman seurannan teknisestä toteutuksesta. Tarkemman 
työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen se viedään toteutukseen projektiryhmän ja 
ohjausryhmän määrittämiltä osin. Alustavasti toteutukseen sisältyvät 
kaupunkiseutusuunnitelman seurannan tietomallin mukaisen tietokannan laatiminen, 
tiedonkäsittelyprosessin laatiminen ja testaaminen muutamalle keskeisemmälle 
seurantamittarille sekä kaupunkiseutusuunnitelman seurannan visualisointialustan 
toteuttaminen keskeisimpien seurantamittareiden osalta. 
 
Hankkeen kaksi vaihetta jakaantuvat molemmat kolmeen työpakettiin, jotka on kuvattu kuvassa 
1.  
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Kuva 1. Seutudigi-hankkeen vaiheet ja työpaketit 

  
 

 

Tarjouspyynnön sisältö 
 
Tämä tarjouspyyntö koskee hankkeen ensimmäisen vaiheen työpaketteja 2. ja 3. (Kuvassa 1. 
“Konsulttityö 1.”) Hankkeessa on konsultin aloittaessa valmistunut tiivis esiselvitys (työpaketti 1.) 
tällä hetkellä seudullisessa suunnittelussa käytetystä seurantamittareista ja niiden tietopohjasta. 
Tämä selvitys on konsulttityön keskeinen lähtöaineisto. 
 
Työpaketti 2. 
 
Valittavan konsultin ensimmäinen tehtävä on perehtyä työpaketissa 1. tehtyyn esiselvitykseen 
sekä kommentoida, täydentää ja jäsentää sitä oman asiantuntemuksensa pohjalta. Kommenttien 
ja täydennysehdotuksien toivotaan ottavan kantaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 
 
- Mitkä seurantamittarit ja teemat ovat tulevaisuudessa tärkeitä kaupunkiseudun 

menestymisen arvioimiselle? 
- Millä tavalla seurantamittarit tulisi laatia, että niillä pystyttäisiin tukemaan seudullista 

suunnittelua ja tietojohtamista parhaalla mahdollisella tavalla? 
- Miten kansallisella tasolla (mm. RYTJ-työ) tehtävä keskeisten aineistojen digitalisaatio tulee 

vaikuttamaan seurantamittareiden tuottamiseen? 
- Puuttuuko mittareista jotain olennaista? 

 
Esiselvityksen kommentoinnin jälkeen konsultti suunnittelee ja toteuttaa yhdessä tilaajan kanssa 
tarkemman työsuunnitelman työpaketille 2 sekä yleisemmän työsuunnitelman työpaketille 3. 
Työpaketti 2. sisältää sarjan (2-4 kpl) työpajoja, joihin kootaan seudun kuntien seututyössä 
mukana olevien työryhmien asiantuntijoita (sis. maankäytön ja asumisen, liikennejärjestelmän, 
paikkatiedon, ennakoinnin ja ilmastotyön työryhmät) ideoimaan ja määrittelemään seudullisia 
yhdyskuntarakenteen seurannan mittareita. Konsultti kantaa päävastuun työpajojen 
fasilitoinnista ja valmistelusta. Työpaketin 2. tuloksena konsultti tuottaa seuraavat tuotokset: 
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1. Yhteenveto Tampereen kaupunkiseudun seurantamittareiden kehittämistarpeista 

(työpajojen, konsultin asiantuntemuksen sekä työpaketin 1. pohjalta) 
2. Työpakettien 1. ja 2. pohjalta koottu kuvaus /luettelo Rakennesuunnitelman 

seurantajärjestelmään tulevista seurantamittareista. Seurantamittareista on kuvattu 
vähintään seuraavat asiat: 

a. Mihin seudulliseen tavoitteeseen mittari liittyy? 
b. Miten mittari muodostetaan (mahdolliset analyysit ja tietojen muokkausprosessi 

kuvattu auki) 
c. Mitä aineistoja mittariin käytetään? 
d. Millä aluetasolla mittaria käytetään (koko seutu, vyöhyke, tarkemmin rajattu 

alue) 
e. Kuka (organisaatio) tuottaa mittariin tarvittavat aineistot? 
f. Millaisessa paikkatietomuodossa mittari tuotetaan? 

 
 

Konsultti kokoaa työpaketin 2. tuotokset kirjalliseksi raportiksi (esim. pdf-muoto), jossa 
taulukkomuodossa kuvaus seurantajärjestelmään tulevista seurantamittareista ja niiden sisällöstä. 

 
 

 
Kuva 2. Työpaketti 2. vaiheet. 

 
Työpaketti 3. 
 
Työpaketti 3. alkaa edellisessä työpaketissa tehdyn seurantamittariaineiston arvioinnilla, jossa 
valitaan seurantamittareista ne, joiden lähtöaineistojen tuottamisprosessista tehdään nykytilan 
ja tavoitetilan kuvaukset. Nykytilakuvaus lähtöaineistojen tuottamisesta sisältää ainakin 
seuraavat asiat: 
 

1. Missä organisaatiossa ja millä organisaation sektorilla aineisto tuotetaan? 
2. Mitä ohjelmistoja ja järjestelmiä aineiston tuottamiseen käytetään? 
3. Mihin järjestelmiin aineisto tallennetaan? 
4. Missä muodossa aineisto tuotetaan ja tallennetaan? (paikkatietomuoto, aineiston 

ominaisuustiedot) 
5. Kuinka usein aineistoa päivitetään? 

 

Perehtyminen 
työpakettiin 1. 

(esiselvitys 
seudullisista 

seurantamittareista)

Työpajojen 
suunnittelu yhdessä 

tilaajan kanssa.

Työpajojen 
järjestäminen

Yhteenveto 
seurantamittarien 

kehittämistarpeista ja 
kuvaukset 

Rakennesuunnitelman 
seurantajärjestelmän 

mittareista

Työpaketti 2. vaiheet 
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Aineiston tavoitetilakuvauksen tarkoituksena on kuvata aineiston kehittämistarpeet suhteessa 
edellisessä vaiheessa määritettyihin seudullisiin seurantamittareihin. Lisäksi tavoitetilakuvaus 
sisältää kuvauksen organisaation mahdollisista omista tavoitteista ja tarpeista aineiston 
kehittämiseksi sekä arvioinnin suhteessa kansallisiin tavoitteisiin (esim. RYTJ-työ). 
 
Nykytilakuvaus ja tavoitetilakuvaus toteutetaan aineiston tuottajaorganisaatiota 
haastattelemalla. Tiedonkeruun avuksi konsultti saa käyttöönsä Tampereen kaupunkiseudun 
aikaisemmin kokoamia aineistokuvauksia sekä haastateltavien yhteystietoja.  
 
Lopputuotoksena konsultti täydentää työpaketin 2. raporttia sekä taulukkomuotoista 
seurantamittareista aineistojen nykytila – ja tavoitetilakuvausten edellä kuvatuilla sisällöillä. 
 
 
 

 
Kuva 3. Työpaketti 3. vaiheet. 
 

 

 Työn aikataulu 
 

Konsulttityö alkaa sopimuksen mukaan maaliskuussa 2022 ja päättyy sopimuksen mukaan 
viimeistään elokuussa 2022. 
 

Työn hinta ja käytännöt 
 

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 7.2.2022 klo 15.00 mennessä kysymyksiä osoitteeseen 
jussi.valimaki@tampereenseutu.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kuntayhtymän 
verkkosivuilla olevan tarjouspyynnön ohessa tiistaina 8.2.2022.  
 
Tarjoukseen on liitettävä tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset todistukset. Todistukset voi korvata 
ajantasaisella tilaajavastuuraportilla. 
 

Seurantamittareiden 
lähtöaineistojen 
valinta nykytila-

tavoitetilakuvauksiin 
yhdessä tilaajan 

kanssa

Lähtöaineistojen 
tuottajien haastattelut

Nykytilakuvaus ja 
tavoitetilakuvaus 
lähtöaineistoista

Työpaketin 2. raportin 
täydentäminen 

aineistojen nykytila- ja 
tavoitetilakuvauksilla.

Työpaketti 3. vaiheet 



5 
 
 
 TARJOUSPYYNTÖ 28.1.2022 

 

  
Tarjoukset tulee toimittaa 14.2.2022 klo 15.00 mennessä sähköpostitse 
kirjaamo@tampereenseutu.fi ja jussi.valimaki@tampereenseutu.fi 
  

 
 
Valintaperusteet 
Tarjouskilpailuun hyväksytyistä tarjouksista valitaan työnsuorittaja seuraavin laadullisin 
kriteerein:  
 
1. Työsuunnitelman sisältö suhteessa työlle asetettuihin tavoitteisiin (1-5- p) 70 %  
2. Enintään 5 kpl referenssejä vastaavista toteutuksista (1-5- p) 30 %  
 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa työhön osallistuvat henkilöt sekä heidän tehtävänsä ja työpanos työn 
toteutuksessa. 
 
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.  
  
Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. 
 
Työn ohjaus  
Hankkeella on projektiryhmä, joka työskentelee yhdessä konsultin kanssa. Ohjausryhmänä toimii 
kaupunkiseudun maankäytön ja asumisen työryhmä. Työtä esitellään työohjelmassa sovitulla 
tavalla ohjausryhmälle. Tilaajan edustajana toimii paikkatietoasiantuntija Jussi Välimäki. 
 
Sopimuksen solmiminen 
Kuntayhtymä lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille sähköpostitse tarjoajan 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valitun toimijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. 
Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista 
(sähköinen tiedoksisaanti) edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Päätös sitoo 
osapuolia vasta, kun asiassa on tehty erilliset kirjalliset sopimukset. 
 
Sopimus muodostuu seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat pätevyysjärjestyksessä): 
Sopimus 
Tarjouspyyntö liitteineen 
JYSE 2014 Palvelut 
Tarjous 

mailto:kirjaamo@tampereenseutu.fi
mailto:jussi.valimaki@tampereenseutu.fi
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Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. 
 
Asiakirjojen julkisuus  
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia 
sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset 
nähtäväkseen jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä 
liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin 
järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt 
tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä, jonka on oltava selkeästi merkitty. Tuotteen hinta ja 
alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. 
 
Maksuehto 21 pv netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 mom. mukainen. 
 
Työn valmistuessa ja sen vastatessa tilaajan tavoitteita saa konsultti referenssioikeuden 
selvitystyön toteuttamisesta.  
 
 

Tampereella 28.1.2022. 
 
 

   
 
 

Päivi Nurminen 

seutujohtaja 

 
Liite: Seutudigi-hankeen projektisuunnitelma 


