
TARJOUSPYYNTÖ
Asiantuntijapalvelut nuorten osallisuutta vahvistavan kokeilun + iiläisten nuorten kanssa 

tehtävän palvelulupausprosessin suunnittelu ja toteutus

JÄTÄ TARJOUS eli referenssitapaus + CV pe 10.12. 2021 mennessä ja jos pääset jatkoon, jätä idea 
toteutuksesta su 19.12. 2021 mennessä

- haastattelut toteutetaan TEAMS:in avulla joulukuun kolmannella viikolla.

Idean / projektin toteutus talven ja alkukevään 2021 aikana.

Open Agenda -hanke
johannes.helama@micropolis.fi

040 654 2551

mailto:johannes.helama@micropolis.fi


TEHTÄVÄ: HAASTETAAN YHDESSÄ OSALLISTAVA BUDJETOINTI 
KEHITTÄMÄLLÄ NUORTEN OSALLISTAMISEEN OMA MALLINSA?

Osallistavasta 
budjetoinnista on 
tulossa Suomessa 

melko yleisesti 
kuntakentällä 

hyväksytty 
osallistamisen 

malli, joka 
tarvitsee 

mielestämme 
rinnalleen myös 
muita malleja.

Suomalaiset 
kunnat ja 

kaupungit etsivät 
kuumeisesti 

mallia, jolla voisi 
osallistaa nuoret 
ja nuoret aikuiset 

erityisesti 
kuntastrategian 
teon yhteydessä 

(kehittämään 
oman 

kotiseutunsa 
tulevaisuutta).

Helsingin kaupungin toteuttama OmaStadi malli on hyvä esimerkki tämän hetken osallistavasta budjetoinnista.
Äänestys 2021 - Osallistuva budjetointi 2020-2021 - OmaStadi (hel.fi)

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/185/results


VAIHE 1  | REFERENSSITAPAUS

Lähetä meille vaiheessa 1 aiemmin toteutetun tapauksen eli referenssitapauksen kuvaus 
(maksimi 5 sivun pdf-tiedosto) sekä tiimin vetäjän CV (saa olla erillinen tiedosto), joka 
vastaa alla oleviin kysymyksiin.
A. Tarjouspyyntöä vastaavan projektin referenssicase, 30p
- Miten määrititte / selvititte tapauksen kulun aikana oikean ongelman (ei pelkästään oikean 
ratkaisun) ja miten pääsitte juurisyiden jäljille (5p)
- Miten varmistitte, että kehittämistyö oli laadullista kehittämistä: eli olitte luomassa kuntalaisille / 
asukkaille/ asiakkaille merkityksellistä ratkaisua (5p)
- Miten toteutitte sen, että ratkaisu kehitettiin yhdessä kuntalaisten / asukkaiden / tai asiakkaiden 
kanssa (5p)
- Miten hyvin tunnette ja kuinka paljon teillä on kokemusta kuntasektorin päätös- ja 
toimintamalleista (5p)
- Onko teillä kokemusta nuorten (14-19v) ja nuorten aikuisten (20-29v) kanssa työskentelystä (10p)

Referenssitapausvaiheen jälkeen tarjoajien pisteet lasketaan yhteen, ja maksimissaan 
kolme (3) eniten pisteitä saanutta etenee vaiheeseen 2, eli ideoimaan toteutusta (palkkiota 
vastaan, kts vaihe 2 | IDEA).



VAIHE 2 | IDEA
- Kolmelle vaiheeseen 2 valitulle toimijalle maksetaan 1.000€+ alv24% palkkio, toteutukseen päätymättömät 
ideat ovat tarjoajan omaisuutta

B. Idea, 50p

Kerro meille idea siitä miten projekti pitäisi toteuttaa (alla alustava esimerkki, joka hahmottaa omaa ajatuskulkuamme, avaa meille 
idean kautta oma mallisi).
- Työpaja 1 / Kokeilun valinta (Nuorille ja nuorille aikuisille järjestetyn työpajan aiheena on osallisuus Iissä, mitä pitäisi oppia, miten 
siitä voi kokeilulla oppia, minkälaisella kokeilulla opitaan lisää siitä, mikä vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta Iissä?)
- Kokeilu / Toteutetaan kokeilu, johon nuoret ja nuoret aikuiset pääsevät osallistumaan ja jonka avulla opitaan jotain uutta 
osallisuuden vahvistamisesta (toimintabudjetti 10.000€ / esimerkki kokeilusta s. 17 CASE | Työliikennelinja Iissä ja s. 18 Ennen ja 
jälkeen)
- Työpaja 2 / Oppien jalostaminen palvelulupaukseksi tai palvelutarjoukseksi

HUOM! Eli työpajojen ei tarvitse olla työpajoja, vaan toteutusmalli on ideavaiheessa täysin vapaa, kunhan alla mainitut viisi tavoitetta 
toteutuvat.

Idea toteutukselle pisteytetään alla olevien tavoitteiden mukaisesti, eli vastaa siis alla oleviin kysymyksiin
- Tavoite 1 / Miten prosessin avulla syntyvä palvelulupaus vahvistaa iiläisten nuorten ja/tai nuorten aikuisten osallisuuden kokemusta (10p)
- Tavoite 2 / Miten esitetyn idean avulla nuorten ja/tai nuorten aikuisten kanssa määritellään yhdessä palvelulupaus tai palvelutarjous eli 
missio, johon kaikki mahdolliset tahot (kunta, yritykset, yhdistykset sekä yksittäiset ihmiset) saavat halutessaan osallistua (10p)
- Tavoite 3 / Mahdollistaako idea ja syntyvä palvelulupaus mahdollisuuden digitaalisen palvelun kehittämiseen (10p)
- Tavoite 4 / Millä mielenkiintoisella tavalla ideassa hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (kts. palkkabudjetti ja yhteistyö, s. 6) 
asiantuntemusta (10p)
- Tavoite 5 / Onko idea / esitettävä toimintamalli tuotteistettavissa myös muiden kuntien käyttöön Iin oppien pohjalta (10p)

C. Hinta, 50p
- Hinta on määritelty etukäteen, eli tässä tapauksessa hinnalla tarkoitetaan työn määrää, joka menee idean toteuttamiseen (tarjous 
sisältää siis eriteltynä työtunnit tai työpäivät, joiden mukaan hintapisteet kilpailutuksessa lasketaan)
- Huomionarvoista on, että kilpailutuksessa on erikseen määritelty palkkabudjetti sekä sen lisäksi toimintabudjetti itse idean 
toteuttamiseen (hanke maksaa molemmat kulut, mutta niitä ei voi yhdistää)
- Rajaus työhön: Kuntalaisten rekrytointityö kuuluu pääosin hankkeen ja kunnan työtehtäviin, johon tarjoaja voi halutessaan osallistua 
- Työmäärän tulee sisältää eriteltynä suunnittelutyön ja toteutuspäivien osuus sekä myös mahdolliset matka ja majoituskulut



VAIHE 3 | HAASTATTELU

D. Haastattelu eli kommunikaatio ja yhteistyötaidot, 20p
- Haastattelu toteutetaan 1-3 idean jättäneen tarjoajan kanssa (niiden kanssa, 
joiden on vaiheen 2 jälkeen mahdollista vielä saada hankintasopimus). 

Arvioitavat näkökulmat:
- Yhteinen ymmärrys projektin tavoitteista ja toteutuksesta (5p)
- Reagointivalmius ja joustavuus kokeilukulttuuria ja uudenlaisia toimintamalleja 
synnyttävän projektin toteuttamisessa ja suunnittelussa (5p)
- Yhteinen tapa kommunikoida (5p)
- Yhteistyökykyisyys muiden asiantuntijoiden kanssa (5p)

Yhteensä pisteitä on siis mahdollista saada 0-150p (referenssicase 30p + idea 50p + 
hinta 50p + haastattelu 20p)

Ostajalle jätetään mahdollisuus olla ostamatta palvelua yhdeltäkään tarjoajalta, jos 
kaikkien tarjojajien pisteet jäävät alle 100/150 pisteen.



REALISTINEN PALVELULUPAUS

• Lupaus on kuntalaisten kanssa yhdessä määritelty / muotoiltu

• Lupaus on kunnan viranhaltijoiden hyväksyttävissä

• Lupaus on realistista toteuttaa (kts. esimerkki Oulu lupaa lapsille, jossa olemassa oleva, ja 
myös muu kuin Oulun kaupungin oma palvelutarjonta kootaan yhteen paikkaan).
• https://www.ouka.fi/oulu/lastenkulttuuri/

• Lupaus on kustannustehokas, eli synnyttäessään Iin kunnalle merkittävästi uusia 
kustannuksia, synnyttää myös joko säästöjä tai uusia tuloja

• Lupauksen toteuttamiseen liittyy avoimuus ja siihen saavat osallistua monelaiset tahot ja 
organisaatiot oman halunsa mukaan (kts. Lupaus liittyen nuorten osallisuuteen s. 12) 

• Lupaus vahvistaa toteutuessaan nuorten ja/tai nuorten aikuisten osallisuutta Iissä

• Lupaus sisältää strateginen tason ajattelua, eli kun sen henki kirjataan tulevaan 
kuntastrategiaan (2025-), se mahdollistaa kunnan pitkäjänteisen asukaslähtöisen 
kehittämisen

https://www.ouka.fi/oulu/lastenkulttuuri/


PALKKABUDJETTI JA YHTEISTYÖ

• Päätarjoajaa edustavat asiantuntijat toteuttavat työn yhdessä kahden muun asiantuntijan kanssa. 
Tutustuminen tekemisen kautta (käytännön tasolla) toisiin toimijoihin on yksi Open Agenda -hankkeen 
keskeisistä tavoitteista.

Palkkabudjetti asiantuntijoittain:
- Pääyhteistyökumppani 13.500€ + alv 24%
- Yhteistyökumppani 1 3.000€ + alv 24%
- Yhteistyökumppani 2 3.000€ + alv 24%

• Ajatuksena siis on, että tarjouspyyntöön vastaaja ottaa päävastuun projektin toteuttamisesta ja hyödyntää 
kahden muun asiantuntijatahon ammattitaitoa oman työn laadun parantamiseksi ja määriteltyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi (määritellään siis kaikille asiantuntijoille omat työtehtävät).

• Näin saadaan mukaan kolme keskeistä asiantuntijuuden teemaa, jotka ovat Open Agenda hankkeelle 
tärkeitä, joita ovat palvelumuotoilu, avoin data ja deliberatiivisen keskustelun / fasilitoinnin taito (tuo esille 
millä uudella tavalla pystytte syventämään omaa tekemistänne yhteistyön avulla).

• Ideavaiheessa ei vielä tarvitse olla selvillä, kuka työn tekee. Lopullisen hyväksynnän asiantuntijoista tekee 
Open Agenda -hanke tarjouksen jättäneen tahon esityksestä (jos toimija on nimetty ja heidän 
asiantuntemuksensa hyödyntäminen lyhyesti kuvattu, hyväksytään se automaattisesti).

• Yllä olevat summat kattavat ”työpajoihin ja kokeiluihin” liittyvät palkkakustannukset, sekä mahdolliset matka 
ja majoituskulut. Työpajojen ja kokeilujen toteuttamiselle on varattu erillinen toimintabudjetti.



YHTEISTYÖ
- kuka tahansa voi olla päätarjoaja

Palvelumuotoilu

Avoin data
- Mitä dataa voimme hyödyntää aiheen tutkimisessa (havainnoinnin väline) ja 

mitä avointa dataa voimme siitä synnyttää?

Deliberatiivisen keskustelun 
ja/tai fasilitoinnin taito 

Mitä uutta 
yhteistyöstä syntyy?



TOIMINTABUDJETTI

• Toimintabudjetti oman palkkabudjetin lisäksi, resurssien käytöstä 
päätetään Open Agenda -hankkeen projektipäällikön toimesta projektin 
edetessä

- Työpaja 1 / kokeilun valinta 2.000€
- Kokeilu 10.000€
- Työpaja 2 / palvelulupaus tai -tarjous 800€

• Kaikkea rahoitusta ei ole pakko käyttää kokonaan tähän kokeiluun / 
palvelulupausprosessiin.

• Työpajojen ja kokeilun käytännönjärjestelyjen vastuu on Open Agenda 
-hankkeella, ei tarjouksen jättävällä asiantuntijalla.

• Tätä rahoitusta ei siis käytetä asiantuntijan palkkoihin, vaan ”työpajojen ja 
kokeilun” toteuttamisen kuluihin tarjoajan idean mukaisesti.



LISÄMATERIAALI 1
PALVELUTARJOUS JA -LUPAUS

Palvelutarjoukseen ja -lupaukseen liittyvien materiaalien avulla pyritään 
hahmottamaan tarjouspyynnössä esitettyjä sisältöjä, termejä ja 

toimintamalleja sekä sitä miten hanke näkee tietyt kehittämisprosessiin 
liittyvät keskeiset elementit:

Sivu 11 / Oulu Lupaa Lapsille & esitäytetty veroilmoitus
Sivu 12 / Palvelulupaus nuorten osallisuuteen liittyen

Sivu 13 / Näkemys digitaalisten palvelujen kehittämisestä



Palvelulupaus
TAI 

palvelutarjous

ESITÄYTETTY 
VEROILMOITUS



Palvelu-
lupaus 

nuorten 
osallisuuteen 

liittyen

Kunta / 
Kaavoitus Kunta / Ii-

instituutti

Yritys 
1, 2, ja 3

Seurakunta

Oulunkaari 
/ SOTE

Koulut
Kunta / 

Vuokratalot

Yhdistys 
Z, Q ja C

Yksityiset 
ihmiset, 
yksin ja 
yhdessä

Kunnan 
vapaa-aika 
ja liikunta

Harraste-
kerhot

Start-up yrityksessä 
skaalataan tuote tai palvelu 

mahdollisimman monen 
ihmisen käyttöön, 

demokratiakokeiluissa 
tarkoituksena voisi olla 

asukkaiden arjen 
ymmärryksen skaalaus 

mahdollisimman laajaan 
käyttöön?

”Jos pystymme saamme 
Valtiovarainministeriön 

rahoituksen avulla 
muodostamaan sellaista 

asukkaiden arkeen 
liittyvää ymmärrystä, joka 

vaikuttaa vuosia 
päätöksenteon 

perusteluihin, on sillä 
lopulta suurempi vaikutus, 

kuin sellaisella tiedolla, 
joka johtaa yksittäisten 
päätösten syntymiseen”

Ketkä kaikki vaikuttavat laajemmin kokemukseen nuorten osallisuudesta ja kuka haluaa olla mukana nuorten 
osallisuuden vahvistamisessa (motiivit voivat olla kaupalliset tai epäkaupalliset).

Voisimmeko nähdä kunnan roolin uudella tavalla palvelulupauksia tarjoavien tahojen kokoavana voimana?
- Jos globaalit innovaatiot syntyvät Public-Private-People -Partnershipin (4P) avulla, voiko tämä koskea myös uusia ajatuksia paikallisella tasolla?



NÄKEMYS DIGITAALISTEN PALVELUJEN 
KEHITTÄMISESTÄ

DIGITALISAATIO & MUUTOS 1
Toimintamallin muutos digitaalisten palveluiden ydin

“Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole nykyisten prosessien muuttamista 
digitaaliseen muotoon, vaan asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin muutosta. --
Samanaikaisesti digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaa, ihmisten toimintaympäristöä sekä tapaa ajatella ja toimia jopa 

radikaalilla tavalla. Asiakaslähtöisyys ja palvelut ovat keskiössä.”
- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 9

DIGITALISAATIO & MUUTOS 2
Asiakaslähtöinen automatisaatio parantaa palvelutasoa

“Digitaaliset palvelutransformaatiot voivat parhaimmillaan tarjota kansalaisille sellaista asioinnin vaivattomuutta, 
jota ei aikaisemmin olisi voinut kuvitellakaan. Aikaa kuluttava manuaalinen ja kansantaloudellisesti tuottamaton työ 

jää pois sekä viranomaisilta että kansalaisilta. Palvelut toimivat taustalla ennakoiden kansalaisen palvelutarvetta 
eivätkä välttämättä vaadi käyttäjältään enää minkäänlaisia toimenpiteitä palveluprosessissa.”

- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin 
tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 11

DIGITALISAATIO & MUUTOS 3
Osallistava suunnittelumalli (participatory design) ja osaamisen kasvua korostava toimintamalli itseisarvona 

“Sekä pienten että suurten kuntien haastatteluissa tuli esille ajatus, että tuki ja kannustimet olisi parempi kohdistaa 
toimintamallien ja osaamisen kehittämiseen kuin teknisiin ratkaisuihin tai tarkasti määriteltyihin toimintoihin.”

- Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin 
tarkentaminen osana JTS -miljardia, s. 32



LISÄMATERIAALI 2
KOKEILU

Kokeilun toteuttamiseen liittyvien materiaalien avulla pyritään 
hahmottamaan sitä miten hanke näkee kokeilukulttuuria sisältävän 
kehittämisen, jossa yhdessä kuntalaisten kanssa pyritään oppimaan 

uusia asioita ja jalostamaan tämä oppi palvelulupaukseksi tai 
tarjoukseksi (voimme käydä nämä tarvittaessa läpi yhdessä, TEAMS).

Sivu 15 / Snowden sitaatti (haaste)

Sivu 16 / Danders & Sandavaten malli (ratkaisumalli)

Sivu 17 / CASE | Työliikennelinja Iissä (vuoden prosessi)

Sivu / 18 Ennen ja jälkeen (kertoo Snowdenin
sitaatin paikkansapitävyydestä)



Jos kysyt erilaisilla kyselyillä suoraan
mitä ihmiset haluavat, saat

varmuudella vääriä vastauksia. 
Yleensä ihmiset eivät tiedä mitä

tarvitsevat, ennen kuin huomaavat
miten asioita voi tehdä paremmin. 

Mutta kun se tapahtuu, ihmiset
haluavatkin jo jotakin aivan muuta.

- DAVE SNOWDEN



Ymmärtääksesi
mitä
ihmiset…

…sovella
seuraavia
metodeja

Havainnointi

Sanovat
ja

ajattelevat
Kyselyt ja haastattelut

Luovat ja 
toiminnalliset
menetelmät

Tekevät ja 
käyttäytyvät

Tuntevat ja 
unelmoivat

Hiljainen, 
tiedostamaton

ja syvällinen
tieto

Verkko-
kyselyt ovat
vaarallisia

Sanders & Dandavate: Designing for experience: New tools, 1999.)



CASE | TYÖLIIKENNELINJA IISSÄ
- 2 viikon kokeilu - melkein kotiovelta melkein työpaikan
ovelle

Analyysi:
6 käyttäjä-

persoonaa ja 
suunnittelu-

ohjaimet

Taustaselvitykset:
Syvä-, 

ryhmähaastattelut, 
tehtävät

ja verkkokyselyt

Kokeilu: 
2-viikon 
työliikenne-
linja ja 
palaute

Ideointi, generointi ja arviointi:
Haastekilpailu, jossa yrityksiltä haettiin

ratkaisuja. Saatuja ideoita testattiin kunnan
henkilöstöllä, liikennöitsijöillä ja kuntalaisilla.

Ideoiden karsinta:
3 ideaa jatkoon
2.500€ + alv 24%

Haastekilpailu: 
15.000€ + alv 24%

60% iiläisistä pendelöi

Työpajat
mm. syöttöliikenne ja OYS

Tuloksia:
Ymmärryksen

kasvu = metron
lainalaisuuksia

hyödyntävä
joukkoliikenne

Tunti omaa aikaa
päivässä ja 5-10 

happihyppely on 
hyvinvointikokemus

Ennen kokeilua, 
“pysäkki

lähemmäs” ja 
jälkeen “pysäkki

kauemmas”

Työlinja - melkein
kotiovelta, melkein
työpaikan ovelle

Veljekset
Mäntymaa



ENNEN
Ihmiset haluavat, 

että matka 
kotiovelta linja-
autopysäkille on 

lyhyempi kuin 
aiemmin

- kuntalaiset vastasivat näin 
ennen suoralinja kokeilua 

toteutettuun verkkokyselyyn JÄLKEEN
Ihmiset haluavat, että matka

kotiovelta linja-autopysäkille on 
pidempi kuin aiemmin

- suoralinja kokeiluun osallistuneet kuntalaiset
olivat tätä mieltä kokeilun jälkeisessä

yhteissuunnittelu-
tilaisuudessa


