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Kohti uutta Etelä-Savoa hanke -muutosvalmennuksen pilotoinnin palveluntarjoajan
valinta
Tämä hankintapäätös liittyy käynnissä olevaan Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaan
hankkeeseen (ESR) Kohti uutta Etelä-Savoa – muutosvalmennuksen suunnitteluhanke,
joka toteutetaan ajalla 1.9.2018-28.2.2019.
Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, kuinka saadaan rakennettua sellainen
muutosvalmennuksen sisältö, jolla pystytään tukemaan henkilöstön työhyvinvointia sote- ja
maakuntauudistuksen kaikissa vaiheissa. Hyvällä muutosvalmennuksen suunnittelulla
pyritään samaan valmennuksen sisältö mahdollisimman kattavaksi hyödyntämällä erilaisia
menetelmiä ja kanavia. Muutosvalmennuksella pyritään näin tavoittamaan koko henkilöstö.
Suunnitteluhankkeen tuloksena syntyy muutosvalmennussuunnitelma, jonka pohjalta
muutosvalmennushanke voidaan toteuttaa vuosina 2019-2022.
Hankittava palvelu
Tarjouspyynnön kohteena oli ”Kohti uutta Etelä-Savoa – muutosvalmennuksen
suunnitteluhankkeen” (1.9.2018-28.2.2019) toteuttamiseen liittyen seuraavat
kokonaisuudet.
1. Suunnittelutyöryhmän (n.20-25 henk.) sparraus / koulutus 3 x 4 tuntia ensimmäinen kerta
17.10.2018 ja loput ajankohdat sovitaan myöhemmin
2. Maakuntavalmisteluhenkilöstön sparraus / konsultointi 2 x 4 tuntia (ajankohdassa
marraskuu-tammikuu)
3. Kahden eri pilottiryhmän ohjaus / koulutus 2 x 5 x 4 tuntia
4. Organisaatiokulttuureihin ja muutosjohtamiseen liittyvä seminaaripäivän suunnittelu ja
vetäminen sekä seminaarin jälkeiset työt (ajankohta tammikuu 2019)
Tarjoukset pyydettiin sähköisesti seuraavilta yrityksiltä:
3K Savo
4Event
Filosofian akatemia
Koko & kehitys
Luotain
MDI
Milestone
Muutostaito Oy
Muutostoimisto Flow
Peoplegeeks
Rokmind
Tamora
Tresentio
Woimistamo
Seuraavat yritykset jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä:
3K Savo
4Event
MDI
Rokmind
Tamora
Tresentio
Yleiset kelpoisuusvaatimukset
Kaikki saapuneet tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot.
Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit
Tarjouspyynnön mukaan tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin.
Päätöksen liitteenä olevassa tarjouspyynnössä arviointikriteerit on avattu yksityskohtaisesti.
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Kokonaistaloudellisuuden vertailu tehtiin tarjouspyynnössä esitettyjen valintakriteerien
mukaan kahdella eri kriteerillä:
1) Tarjouksen sisällön laatu
2) Hinta
Tarjouksen sisällön laatu painoarvo 70 %. Työn kokonaishinta 30 %.
Tarjouksen sisällön laadusta annettava maksimipistemäärä oli 70 pistettä ja pisteet sen
sisällä jaettiin niin, että kunkin arvioitavan osa-alueen maksimipisteet olivat 14. Arvioitavat
osa-alueet olivat kattavuus, ammattimaisuus, tehokkuus, kekseliäisyys ja luovuus sekä
asiakaslähtöisyys. Arviointikriteerejä on kuvattu tarkemmin liitteessä olevassa taulukossa
sekä tarjouspyynnössä.
Tarjouksen hintaa arvioitiin siten, että halvin kokonaishinta sai 30 pistettä. Muiden tarjoajien
pisteet laskettiin kaavalla: (halvin hinta / vertailtava hinta) x 30.
Sisällön laadusta vertailussa annetut pisteet jakautuivat vertailussa seuraavasti. Tarjoukset
on esitetty taulukossa järjestyksessä eniten pisteitä saaneesta vähiten pisteitä saaneeseen:
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Hintavertailussa järjestys oli seuraava halvimmasta kalleimpaan. (Hinta alv
0%)

Vertailu on tarjouspyynnön kriteereineen on päätöksen liitteenä
Kun kaikkien arviointikriteerien vertailuarvot (pisteet) laskettiin yhteen, sai 4Event
korkeimmat pisteet: 81 pistettä, maksimipistemäärän ollessa 100 pistettä.
Asian valmistelija: Henkilöstöasiantuntija Kati Nieminen
Liitteenä:

Esitys



Tarjouspyyntö



Tarjousten vertailu

Esitän Kohti uutta Etelä-Savoa – muutosvalmennuksen suunnitteluhankkeen prosessin
palveluntuottajaksi 4Event yritystä tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti edullisimpana
toimittajana. Voittaneen tarjouksen kokonaishinta on 44 715 euroa ilman arvonlisäveroa.
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää kirjallista
sopimusta.
Esittelijä

Hanna Makkula
Päätös

Hyväksyn esityksen mukaisesti
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Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostin osoittamana päivämääränä.
HANKINTAOIKAISU- JA OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kuntayhtymän viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisua koskevan vaatimuksen tekijä on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä
(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 §19.2).
Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisua koskevan vaatimuksen määräaikaan. Jos oikaisua koskevan vaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisua koskevan vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisua koskevassa vaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Oikaisua koskeva vaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikaisua koskevassa vaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisua koskevan vaatimuksen alkuperäisyyttä ja
eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisua koskevaan vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
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Hankintaoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusviranomaisena toimivalle hankintayksikölle:
Maakuntahallitus
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 MIKKELI
kirjaamo@esavo.fi
Puhelinnumero: 015 - 321 130
Faksi:
015 - 321 1359
Oikaisua koskeva vaatimus on toimitettava perille viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo
09.00 - 15.00.

