
TARJOUSPYYNTÖ MAASEUDUN KULJETUSPALVELUJEN DIGIPILOTTI AIKO-

HANKKEEN OSA-AIKAISEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄSTÄ 

 

 

Sysmän kunnanhallitus pyytää tarjousta maaseudun kuljetuspalvelujen digipilotti osa-aikaisen AIKO-

hankkeen projektipäällikön tehtävästä. Tarjouspyynnön arvo on 4 500 € alv. 0 %. Kiinteään hintaan on 

sisällytettävä kaikki mahdolliset kulukorvaukset. Hankkeen kesto on 1.11.2018 - 31.3.2019. Tarjouksessa on 

ilmoitettava tarjottavien konsulttipäivien lukumäärä kokonaisina päivinä. Alin mahdollinen tarjottavien 

konsulttipäivien lukumäärä on 4 ja ylin 8. Hakijalta edellytetään aiempaa kokemusta ja tietämystä 

kunnallishallinnosta sekä digitaalisista ratkaisuista. Valintaperuste on kokonaistaloudellisuus. 

 

Tarjouksessa pyydettävät tehtävät 

- Hankkeen projektipäällikön tehtävä (osa-aikainen): Hankkeen täytäntöön panija hankesuunnitelman 

mukaisesti, loppuraportin laadinta, hankkeen budjettivastuu, tiedonhankinta, teknisen ratkaisun seuranta 

ja valvonta sekä yhteydenpito järjestelmätoimittajaan ja kuntaan, tiedottaminen sekä jatkotoimenpiteiden 

esittäminen hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle. 

- Digitaalisen ratkaisun on oltava ylläpidettävissä hankerahoituksen jälkeen maaseutukunnan rajallisilla 

taloudellisilla sekä henkilöresursseilla. 

 

Taustatietoa Sysmästä, jotka toivomme otettavan huomioon tarjouksessa 

Sysmän kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut, tämä turvaa kuntalaisille laajat lähipalvelut. 

Sysmässä on asukaslukuun nähden muutenkin kattavat julkiset sekä yksityiset palvelut. Sysmässä on paljon 

vapaa-ajanasutusta, missä on iso ostovoimapotentiaali. Elinvoimatyöhön on panostettu. Sysmä on monessa 

asiassa maakunnassa edelläkävijä. Sysmässä on maakunnan alin kunnallisveroprosentti. Sysmään on 

kuitenkin vaikea saada työvoimaa sekä muuttajia ja asukasluku alenee. Asuminen on edullista. Iso kaupunki 

(Lahti) on 70km päässä, mikä on liian kaukana runsaaseen pendelöintiin. Työpaikkoja tarvittaisiin lisää. 

Kunnalla on vakavaraisen emäpitäjän imago. 

 

Palvelutarjoajan on nimettävä yksi henkilö, joka toimii osa-aikaisena projektipäällikkönä. Tarjouksen voi 

jättää joko yritys tai yksityishenkilö laskutuspalvelun kautta (ns. kevytyrittäjyys). 

 

Tarjouspyynnön pisteytyksessä hinnan painoarvo on 50 % ja referenssit 50 %. Pisteytys tehdään 

kokonaisina pisteinä. Tasapistetilanteessa ratkaisee arpa. Maksimipistemäärä on 16. 

- Työhön osoitettavien päivien määrä 4 antaa 0 pistettä ja 8 päivää antaa täydet 8 pistettä, kukin päivä 

välillä on kahden pisteen arvoinen. Työaika on annettava kokonaisina päivinä. 

- Referenssit 4kpl ovat kukin 0-2 pistettä (maksimissaan 8 pistettä) 



* Työkokemus kunnallisessa virassa tai kunnan yhtiössä johto- tai asiantuntijatehtävissä 

vuosina, jokainen täysi 5 vuotta on 1 piste (max. 2 pistettä). 

* Näytöt maaseutukunnan hanketyöstä. Jokainen maaseutukunnan hanke, jossa tarjoaja on 

ollut projektinvetäjänä tai hankkeen vastuuhenkilö on yksi piste (max. 2 pistettä). 

* Maaseutukunnan toimintaympäristön ja talouden ymmärrys (kirjallinen selvitys) 0-2 

pistettä. 

* Aiempi perehtyneisyys digitaalisiin ratkaisuihin, 2 pistettä edellyttää vähintään kahta 

digitaalisuutta sisältänyttä hanketta, jossa tarjoaja on toiminut vastuuroolissa. Aiempi 

joukkoliikennehanke lasketaan erityisesti eduksi. (kirjallinen selvitys) 0-2 pistettä. 

 

Tarjoukset on jätettävä 21.11.2018 klo 15 mennessä sähköpostitse kirjaamo@sysma.fi, aiheeksi AIKO-
hanke kuljetuspalvelut. 

 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä. 

 

Mahdolliset lisäkysymykset tulee lähettää 14.11.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@sysma.fi, aiheeksi AIKO-hanke kuljetuspalvelut, lisäkysymykset. Vastaukset ovat 
luettavissa 16.11.2018 klo 15 alkaen osoitteessa http://www.sysma.fi/elinvoimatyo 

 

Sysmän kunnanhallitus 8.11.2018 

mailto:kirjaamo@sysma.fi

