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TARJOUSPYYNTÖ LYCKAN-TOIMINTAMALLIN KONSEPTOINTI JA DOKUMENTOINTI 

Lyckan – Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-hub -hankkeessa 

kehitetään konseptia maaseudun innovaatio-hubille, joka yhdistää tulevaisuuden 

ennakoinnin, biokiertotalouden, matkailun sekä luovat alat. Hubin toimintaan kuuluu 

olennaisena osana living lab -toiminta, jolle kehitetään malli vuoden 2022 aikana. 

Hankkeessa on neljä eri kehittämislinjaa, joista syntyy erilaisia toimintamalleja. 

Toimintamalleja pilotoidaan mm. erilaisissa työpajoissa syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. 

Toimintamallit konseptoidaan yhdeksi Lyckan-kokonaisuudeksi. Konseptissa tulee huomioida 

hankkeessa tuotettu logo, värimaailma, EU-hankkeiden viestintään liittyvät seikat sekä 

kehittämislinjat: tulevaisuus, biokiertotalous, luovat alat sekä matkailu. Lue hankkeesta lisää 

täältä. 

Tarjousta pyydetään toimintamallin konseptoinnista sekä mallin kehittämiseen liittyvien 

pilotointien monitoroinnista ja arvioinnista. 

Hankkeessa käytetään yhteiskehittämisen, palvelumuotoilun, living lab -toiminnan ja 

innovaatiotoiminnan elementtejä, joten toimijalla tulisi olla ymmärrystä kyseisistä teemoista. 

Hanketta toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Hämeen 

ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sekä LAB-ammattikorkeakoulun 

yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Tarjouspyynnön kohde ja tarjouksen sisältö 

Pyydämme tarjousta seuraavien työpakettien toteuttamisesta: 

Konseptointi 

Lyckan-konseptiin sisältyy useita erilaisia toimintamalleja. Työn toteuttaja monitoroi, arvioi ja 

dokumentoi hankkeen toimintamallien pilotoinnin sekä yhdistää hankkeessa kehitettävät 

toimintamallit toimivaksi konseptiksi. Tavoitteena on, että Lyckan-konseptin toiminta 

voidaan käynnistää Lapinjärvellä hankkeen aikana, joten käytännön toimivuus ja toimintaan 

liittyvät taloudelliset seikat tulee ottaa huomioon konseptoinnissa. Tarjouksen tulee sisältää: 

a) Lyckanin toimintamallien toiminnan monitorointi ja arviointi pilotointien yhteydessä 

syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana (työpajat, tapaamiset ym. tarvittavat 

toimenpiteet) sekä kuvaus toiminnan arvioinnissa ja monitoroinnissa käytettävästä 

arviointimallista / -kehikosta. 

b) Living lab toiminnan dokumentointi (esim. valokuvaus, videot tmv.) konseptointia 

varten. Kuvia voitava tarvittaessa hyödyntää myös hankkeessa toteutettavan 

käsikirjan kuvituksessa tai muussa hankeviestinnässä, eli kuvien oikeuksien tulee 

http://www.lyckanhub.fi/


 

jäädä hankepartnereille (HAMK, Laurea-AMK, LAB-AMK, Haaga-Helia-AMK, 

Lapinjärven kunta). 

c) Lyckan-toimintamallin konseptointi. Tarjouksen tulee sisältää kuvaus 

konseptointiprosessin toteutuksesta eli siitä, miten tarjoaja johtaa ja toteuttaa 

konseptointiprosessin yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa sekä työn toteutuksen 

alustava aikataulu. Toimintasuunnitelma, jossa kuvataan suunnitelma työn 

toteuttamisesta ja alustavasta aikataulusta. 

Tarjouksen tulee lisäksi sisältää: 

− Tarjoavan yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilö ja yhteystiedot. 

− Referenssit (yhteensä enintään 4 kpl). Referensseillä osoitetaan osaaminen / 

kokemus seuraavilta osa-alueilta: 

o Yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu, living lab- ja innovaatiotoiminta, 

konseptointiosaaminen sekä kokemus yhteiskehittämisen monitoroinnista ja 

arvioinnista. 

− Työhön sisältyvien erillisten toimenpiteiden hinnat eriteltyinä (kohdat a–c) 

euroa/toimenpide (alv. 0 %) sekä kokonaishinta euroa (alv. 0 %). Muita erillisiä 

kustannuksia ei hyväksytä. 

− Lisätyön hinta euroa/pv (alv. 0 %) mahdollista lisätyötä varten. 

Hankinnan arvo alittaa kansallisen kynnysarvon (60 000 €). Hankinnassa noudatetaan 

Lapinjärven kunnan omia hankintaohjeita. 

Tarjousten vertailu ja valinta 

Tarjouksista valitaan hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto. Tarjousten vertailun toteuttaa 

hankkeen työryhmän sekä kunnan hankintayksikön muodostama arviointiryhmä. Vertailuun 

otetaan mukaan tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia. 

Arvioitavien osa-alueiden osalta pisteytys toteutetaan arviointiryhmän toimesta seuraavasti: 

Arviointiryhmän jäsenet tutustuvat tarjousaineistoon ja muodostavat siitä oman 

näkemyksensä. Sen jälkeen jäsenet keskustelevat näkökannoistaan ja pisteyttävät osa-alueet 

yhteisen näkemyksen pohjalta. Kunkin osa-alueen pisteet kerrotaan ko. osa-alueen 

painokertoimella. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan. 

Tarjoukset pisteytetään seuraavien osa-alueiden perusteella: 

A. Referenssit. 0–8 pistettä / painokerroin 0,2. Referensseistä arvioimme seuraavia osa-

alueita: 

− Kokemus yhteiskehittämisestä ja palvelumuotoilusta 

− Kokemus living lab- ja / tai innovaatiotoiminnasta 

− Konseptointiosaaminen 

− Kokemus yhteiskehittämisen monitoroinnista ja arvioinnista 

B. Toimintasuunnitelma. 0–8 pistettä / painokerroin 0,3. 

Toimintasuunnitelmassa arvioimme seuraavia osa-alueita: 

− Toiminnan arvioinnissa ja monitoroinnissa käytettävä arviointimalli / -kehikko 

− Konseptointiprosessin johtaminen ja yhteistyö hanketoimijoiden kanssa 

− Alustava aikataulu 

− Suunnitelman toteutettavuus 



 

C. Työpaketin kokonaishinta. Vertailtava kokonaishinta on kaikkien työpakettien 

kokonaishinta. Alhaisin kokonaishinta saa 5 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet 

kokonaishinnan osalta lasketaan kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 5. 

Painokerroin 0,5. 

Toteutusaika 

Työ alkaa syyskuussa hankkeen työpajojen käynnistyessä. Työn tulee olla valmiina 31.3.2023 

mennessä. Tarkempi toteutusaikataulu sovitaan valinnan jälkeen tilaajan kanssa. Työ voidaan 

aloittaa, kun hankintapäätös on lainvoimainen. 

Muut ehdot 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2022 asti. 

Kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai keskeyttää hankintaprosessi missä 

tahansa vaiheessa. 

Tarjouksen toimittaminen 

Mahdolliset lisätietopyynnöt tulee lähettää sähköpostitse 12.8.2022 klo 12.00 mennessä 

osoitteeseen tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset toimitetaan 

kaikille tarjouspyynnön saaneille. Vastaukset lisätietopyyntöihin toimitetaan 16.8.2022 

mennessä. 

Tarjous tulee toimittaa 23.8.2022 klo 14.00 mennessä osoitteeseen 

tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi. Myöhästyneitä, puutteellisia tai tarjouspyynnöstä poikkeavia 

tarjouksia ei huomioida. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous tulee perille määräaikaan 

mennessä. 

Päätöksenteko ja valinnasta ilmoittaminen 

Hankintapäätös tehdään ja valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse tarjouksen jättäneille 

31.8.2022 mennessä. 

mailto:tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi
mailto:tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi

