
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARJOUSPYYNTÖ  
KANSALLISEN MAL-VERKOSTON 
ARVIOINNIN TOTEUTTAMISEKSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii kansallisen MAL-verkoston isäntäorganisaationa ja 
pyytää tarjoustanne ohjausryhmän 27.3.2015 kokouksen päätöksen perusteella MAL-verkoston 
arvioinnin toteuttamiseksi. Tarjouksen kattohinta on 20.000 € (ALV 0 %). 
 
MAL-VERKOSTON TAUSTAA 
 
Kansallinen MAL-verkosto on 16 kaupungin ja kaupunkiseudun ja keskeisten sidosryhmien välinen 
yhteistyöverkosto, jolla on meneillään kuudes toimintavuosi. Verkosto perustettiin kansallisen 
Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) teemaverkostona v. 2010 alusta. KOKO päättyi v. 2011, 
jonka jälkeen MAL-verkoston toiminta on jatkunut verkosto-osapuolten tarpeista ja niiden 
rahoituksella. Verkosto toimii yhteistyöfoorumina kaupunkien, kaupunkiseutujen, valtionhallinnon, 
kuntaliiton sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä. Kattavan kuvan MAL-verkoston 
toiminnasta saa tutustumalla kotisivuihin www.mal-verkosto.fi. 
 
Toiminnan tarkoituksena  on tukea verkoston jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja 
seudullisessa suunnittelussa kansallisten tavoitteiden suuntaisesti. Työssä tuetaan jäsenyhteisöjen 
MAL-yhteensovittamistyötä (maankäyttö, asuminen ja liikenne)  ja madalletaan organisaatio- ja 
aluetasojen välisiä raja-aitoja sekä jalkautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja 
elinvoimaisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi sekä jäsenseutujen omat strategiset tavoitteet 
huomioiden. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuotoksia jalkautetaan hanketoiminnan kautta.  
Viime aikoina on esiintynyt kasvava tarve myös  palvelujen (P) ja elinkeinotoiminnan (E) 
yhteensovittamiseen ja osaksi kestävää yhdyskuntarakennetta.  
 
MAL-verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 
yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita. MAL-verkosto tukee jäsenseutujen tarpeisiin 
perustuvien ohjauskeinojen, suunnitteluprosessien ja toteutuksen välineiden kehittämistä sekä 
levittää ja tiedottaa olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Näkökulmina ja keskustelualoitteina 
painottuvat tällöin myös alueiden sisäiset kehittämishaasteet, yhteistyöratkaisut sekä alueellisen 
kilpailukyvyn ja yhdyskuntarakenteen vahvistaminen kokonaisuutena sekä valtion ja kuntien välisen 
vuoropuhelun edistäminen.    
 
Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 
yhteistyöhankkeet ja yhteiset workshopit sekä aktiivinen viestintä. Toimenpiteitä toteutetaan sekä 
itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
MAL-verkoston kaupunkipoliittinen rooli ilmenee mm. siinä, että verkostotoiminnalla tuetaan valtio-
osapuolen ja kaupunkiseutujen MAL-aiesopimusmenettelyn kehittämistä, Kasvusopimusmenettelyjä 
MAL- teemoissa sekä kaupunkiseutujen työtä rakennetarkasteluissa (esim. rakennemallit). Verkoston 
toiminta perustuu ohjausryhmän hyväksymien strategisten painopisteiden ja näiden läpileikkaavien 
kehittämisteemojen toteuttamiseen. Kuluvan vuoden painotukset esitetään liitteessä 1.  
 
 
 
 



 

 
 

 

MAL-VERKOSTON KUMPPANIT 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäorganisaationa ja yhtenä 
verkostokumppanina. Ratkaisu perustuu Tampereen kaupunkiseudun edelläkävijyyteen seudullisessa 
suunnittelussa ja mal-yhteistyössä. Verkostoalueet kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, 
Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Iisalmen kaupunki/seutu. Kotkan-Haminan seutu, Kouvolan 
kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, Salon seutu, Seinäjoen 
kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu 
(yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä 
Uudenmaan liitto). Jäsenistä Lappeenranta ja Kajaani liittyvät verkostoon vuoden 2015 alusta. 
Jyväskylä palasi verkoston jäseneksi vuoden tauon jälkeen. Jäsenalueita edustaa myös Suomen 
Kuntaliitto. 
 
Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA, (VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset. 
Lisäksi kumppaneina hanketoiminnassa ovat mm. yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen 
yliopiston Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun 
kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, valtion maanomistuksen työryhmä 
(asemanseudut), Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 
hanketyöryhmä, valikoidut konsultit ja Motiva. 
 
TARJOUSPYYNNÖN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 
 
MAL-verkoston toimintaa on viimeksi arvioitu alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) 
väliarvioinnin yhteydessä v. 2011 loppupuolella (raportti 28.11.2011), kun KOKOn ohella arvioitiin 7 
teemaverkoston, MAL-verkosto mukaan lukien, toimintaa, kyvykkyyttä ja organisoitumista. Arvioinnin 
toteutti Tempo Economics Mikko Valtakarin johdolla.  
 
MAL-verkoston toiminnan jatkuvuuden kannalta on perusteltua arvioida nykymuotoisen verkoston 
toimivuuden ja sen tulosten vaikuttavuutta. Verkoston toimintaperiaate on myös muuttunut suoraksi 
vuoropuheluksi kaupunkien, seutujen ja valtion välillä. Samalla maankäytön, asumisen ja liikenteen 
suunnittelun ja yhteensovittamisen rooli on korostunut. Arvioinnin ajankohtaa puoltaa myös uuden 
hallituksen muodostaminen ja sen kaupunki- ja sopimuspoliittisten tavoitteiden määrittely.  
 
  



 

 
 

 

Arvioinnin tavoitteet ovat seuraavat:  
 

- Tuottaa informaatiota MAL-verkoston toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti 
kehittämistarpeista sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi 

- Arvioida tehdäänkö oikeita asioita eli tarkoituksena on tarkastella verkoston strategisten 
painotusten osuvuutta suhteessa jäsenyhteisöjen strategioissa ja sopimusmenettelyissä 
asetettuihin mal-suunnittelun ja toteutuksen tavoitteisiin (mennyt ja nykyinen toiminta sekä 
tulevat tarpeet) 

- Arvioida, mikä on verkostotyön ja toiminnan vaikuttavuus eri kohderyhmille valituissa 
painopisteissä (kaupungit/kaupunkiseudut, valtio, muut keskeiset sidosryhmät). 

- Arvioida viestinnän onnistumista; saako jäsenalueet ja sidosryhmät riittävästi ajantasaista ja 
oikeata tietoa MAL-verkoston toiminnasta.  

- Arvioida MAL-verkoston merkitystä ja roolia kaupunkipoliittisena toimijana aluekehittämisen 
kentällä ja kuinka sitä tulisi jatkossa kehittää. 

 
Uusi hallituskausi voisi edelleen tarjota MAL-verkostolle roolin MAL-toimintojen kansallisena 
kehittäjänä ja sekä  kaupunki- ja sopimuspolitiikan tukijana. Arvioinnin tulisi esittää, mikäli tulokset 
sitä puoltavat, eri vaihtoehtoja yhteistyö- ja toimintamalleiksi, joissa verkostolla olisi jatkossa 
aktiivinen rooli.  
 
MAL-verkoston toiminta on valtakunnallista ja tällöin hyvin oleellinen asia on tulosten määrällisen ja 
laadullisen arvioinnin näkökulmasta myös se, mitkä ovat olleet käytettävissä olevat aineelliset ja 
henkiset resurssit. Verkoston toimintaa tulisi siis arvioida myös kustannustehokkuuden sekä 
verkosto- ja sidosryhmäjohtamisen näkökulmista. MAL-verkoston palkatut henkilöstöresurssit/mal-
koordinaation muodostavat projektipäällikkö ja erikoissuunnittelija kokonaisvuosibudjetin ollessa 
vajaa 200.000 €.  
 
Myös nykyisen toiminta- ja rahoitusmallin toimivuutta tulisi arvioida. Tilaaja odottaa näkemystä ja 
vaihtoehtoja siitä, kuinka verkoston rahoitus- ja  resurssikysymykset saataisiin ratkaistua nykyistä 
pitkäjänteisemmin. Nykymallilla edetään vuosi kerrallaan. MAL-koordinaatio valmistelee yleensä  
loppuvuodesta toiminta- ja taloussuunnitelman jäsenalueiden, ohjausryhmän ja rahoittajien 
palautteen perusteella. Rahoitus kerätään siis joka vuosi erikseen. Toimintamalli ei mahdollista näin 
ollen pitkäjänteistä strategista kehittämistä ja aiheuttaa ongelmia toiminnalle, sillä 
yhteistyökumppaneiden hanke- ja kehittämisprosessit ulottuvat usein yhtä vuotta pidemmälle.   
 

  



 

 
 

 

Hankintamenettely 
 
Tarjouspyyntö kohdennetaan neljälle arviointitoimintaan perehtyneelle yritykselle / muulle 
kehittämisorganisaatiolle, joilla arvioidaan olevan edellytykset toimeksiannon suorittamiseen.   
 
Tarjouksessa kuvattavat asiat 
 
1. Tarjoajan työohjelma, jossa tulee esittää toteuttamistapa, aikataulu, suunnitelma työn sisällöstä ja 
organisoinnista.  
 
2. Työhön osallistuvat henkilöt: projektipäällikkö sekä hankkeen kaikki avainhenkilöt 
esiteltyinä liitteenä 2 olevalla lomakkeella.  
 
3. Arvio kokonaistyömäärästä työtunteina ja työmäärien jakautuminen tunteina 
ja prosenttiosuuksina sekä avainhenkilöittäin että osatehtävittäin. 
 
4. Kuvaus työn laadunvarmistuksesta. 
 
Ohjausryhmän 27.3 kokouksessa linjattiin, että arvioinnin tulee tuottaa riittävästi relevanttia 
informaatiota, analyysiä, johtopäätöksiä nykytilanteesta ja suosituksia myös jatkoa ajatellen, mutta 
se ei saisi olla prosessina liian ”raskas”, koska MAL-verkoston omaan toimintaan sisältyy jo lukuisa 
määrä erilaisia työpajoja, seminaareja ja tapahtumia. Ohjausryhmän, jäsenalueiden ja keskeisten 
sidosryhmien haastattelut täydennettynä näiden kohderyhmien kyselyillä on kuitenkin riittävän 
tiedon varmistamiseksi välttämätöntä toteuttaa. Ohjausryhmän kokouksia voidaan tarvittaessa 
käyttää ”työpajamaisesti”. Tarjousten vertailtavuuden vuoksi tarjoajien on syytä eritellä se, millä 
metodeilla, keneltä / kuinka monelta tietoa kerätään eli minkä verran kyselyjä ja haastatteluja on 
tarkoitus tehdä. Koska heinäkuu on tavallisesti lomakuukausi tulisi tiedonkeruu ajoittaa ennen 
juhannusta. 
 
Arviointiprosessin toivottu kesto on n. 3-4 kuukautta siten, että MAL-verkoston ohjausryhmän 
11.8.2014 kokouksessa (Helsingissä) esitellään arvioinnin tuotoksia, johtopäätöksiä sekä 
kehittämisehdotuksia sekä pyydetään ohjausryhmän kommentit niihin. Lopullinen raportti 
suosituksineen sekä powerpoint aineisto toimitetaan tilaajalle elo-syyskuun vaihteessa 2015. 
 
Hinta 
 
Arviointitoimeksiannon kattohinta on 20.000 € (ALV 0 %). Kattohintaan tulee sisällyttää kaikki 
hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Kaikki kulut ja palkkiot, jotka on erikseen mainittu 
konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa KSE 1995 kohdissa 5.15.4.5 on sisällyttävä 
kokonaishintaan.  
 
Hankinnan tuotokset ja materiaalin omistaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. 
 
 
 



 

 
 

 

Laskutus 
 
Tarjoaja laskuttaa suoraan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää (viite MAL-verkoston arviointi) 
3 tasaerässä: yhteistyösopimuksen allekirjoituksen jälkeen, 18.6.2015 ja loppuraportin hyväksymisen 
jälkeen. 
 
Maksuehto 
 
Maksuehto 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1 
mom. mukainen. 
 
Yhteistyökumppanit ja alihankkijat 
 
Tarjouksessa on yksilöitävä tarjoajan mahdollisesti käyttämät yhteistyökumppanit ja alihankkijat. 
Tarjoaja vastaa yhteistyökumppaninsa ja alihankkijansa työstä kuten omastaan. 
 
Tarjoajan kelpoisuus 
 
Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön 
mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan 
teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt 
verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan 
päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa), voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 
 
Tarjouksen sisältö ja liitteet 
 
Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä 
tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon.  
 
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Ytunnus. 
Tarjoukseen on liitettävä verovelkatodistus vakuutusyhtiön/yhtiöiden todistukset lakisääteisten 
vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset ja lakisääteinen tapaturmavakuutus) sekä 
henkilötietojen liitelomake 2 täytettynä. 
 
Valintaperusteet 
 
Tässä arviointihankkeessa on hintakatto 20.000 € (ALV 0 %). Valintaperusteena 
ovat laatu ja hinta seuraavin arviointiperustein.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Työn toteuttava organisaatio (asteikko 1-5): 
Yrityksen (organisaation) vastuuhenkilöiden 
referenssit vastaavista hankkeista; 
projektipäällikön ja avainhenkilöiden sopivuus 
kokemukseltaan ja referensseiltään ml. 
kaupunkipoliittisen kehittämis-, ohjelma- ja 
hanketyön tuntemus ja kokemus. 

50 % 

Tarjoajan työohjelma, metodit ja 
toteuttamistapa ja aikataulu sekä 
laadunvarmistus (asteikko 1-5) 

30 % 

Hinta (asteikko 1-5) 20 % 

 
Hylkäämisperusteet 
 
Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä mitään tämän tarjouspyynnön perusteella 
tehdyistä tarjouksista ja määrätä tarjouskilpailu uudelleen valmisteltavaksi. 
Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous 
ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. 
 
Sopimusehdot 
 
Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden neuvotella tehtyjen tarjousten sisällön yksityiskohdista. 
Tässä työssä noudatetaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). 
Kuntayhtymä lähettää tekemänsä hankintapäätöksen tarjoajille sähköpostitse tarjoajan 
tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
 
Valitun toimijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus konsultin ja Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymän kesken. 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 laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella: 

1. Sopimus 
2. Tarjouspyyntö 
3. JYSE 2014 (PALVELUT) 

 
Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Sopimuksen purkuperusteet 
 
Osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo 
sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, edellyttää sopimuksen 
purkaminen kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli ole korjannut 
sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta osapuolelta kirjallisen 
huomautuksen saatuaan. Jos tarjoaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai 
muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden 
täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin 
kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti tarjoajalle. 
 
Tarjouksen voimassaolo 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. 
 
Tarjousten jättäminen 
 
Tarjous liitteineen on jätettävä sähköpostitse pdf-muodossa sunnuntaina 26.4.2015  mennessä 
osoitteeseen: kirjaamo@tampereenseutu.fi 
 
 
Tampereella 13.4.2015 

 
Päivi Nurminen 
Seutujohtaja 
 
 
 
Lisätiedot: 
 
Hankkeen sisältöä koskevat tiedustelut: MAL-verkoston projektipäällikkö Tero Piippo, 0400-388735, 
tero.piippo@tampereenseutu.fi 
 
 
Liite 1: MAL-verkoston strategiset painopisteet ja läpileikkaavat kehittämisteemat vuonna 2015. 
Liite 2: Henkilötietolomake.



 

 

 


