
 
 

               

 

TARJOUSPYYNTÖ: VIESTINTÄKOULUTUS YHDISTYSTOIMIJOILLE JA MUILLE ASIASTA 
KIINNOSTUNEILLE 

 

Mobiilit kyliin -hanke 

Hankenumero: 186602 

 

Tilaaja:  

Teuvan kunta 
Rasintie 1 A 
PL 25 
64700 Teuva 
kunta@teuva.fi 

Osallisuusjohtaja 
Miika Kataja 
puh. 040 630 2505 
etunimi.sukunimi@teuva.fi 

 

Yhteyshenkilöt: 

Projektipäällikkö 

Marjo Kiuru-Sundberg 
puh. 044 7922022 
mobiilit.kyliin@teuva.fi 

 

 

Hankittava palvelu 

Hankinnan kohteena on Teuvan kunnan hallinnoiman Mobiilit kyliin -hankkeen toimintoihin 
sisältyvä viestintäkoulutus yhdistystoimijoille. Koulutukseen voi hankkeen luonteen mukaisesti 
osallistua myös muut, kuin yhdistyksissä toimivat henkilöt. Koulutus järjestetään vuoden 2023 
aikana. 

Hankinta on EU-kynnysarvot sekä kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta. Hankinta 
toteutetaan Teuvan kunnan hankintaohjeen sekä hanketta koskevien säädösten mukaisesti.  

Tilaaja valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen.  
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Hankinnan vaatimukset 

Viestintäkoulutuksen sisältö; 

• viestinnän merkitys yhdistyksen näkökulmasta 
• viestinnän suunnittelu ja oikea-aikaisuus 
• viestinnän tavoitteet ja onnistumisen mittarit 
• kohderyhmät, kanavat ja tyyli 
• viestinnän sisältö ja visuaalisuus 
• yllättävät tilanteet ja niihin varautuminen 
• viestinnän työkalut (esim. Canva) 
 

Viestintäkoulutuksessa paneudutaan sekä sisäisen, että ulkoisen viestinnän merkityksiin, 
tavoitteisiin ja sisältöihin. Viestintäkoulutuksessa osallistuja saa valmiudet toimia edustamansa 
yhdistyksen viestinnästä vastaavana. Konkreettisena tuotoksena viestintäsuunnitelma, joka 
rakentuu koulutuksen aikana. 

Viestintäkoulutus toteutetaan lähiohjauksena Teuvalla ja Karijoella;  

- lähiohjaustilaisuudet kahdella paikkakunnalla á 2 tuntia / tilaisuus x 3; yhteensä 12 tuntia / 
paikkakunta  

- koulutuksia valmistelevat työpajat/neuvonpidot 2 kpl á 3 tuntia / paikkakunta  

- yhteenvetotilaisuus 2h / paikkakunta  

 

 

Hankintamenettely 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).  

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, jossa kaikilla tarjoajilla on yhtäläinen oikeus 
osallistua tarjousmenettelyyn. Hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja 
tarjouspyynnön omilla verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavilla sekä paikallislehdissä (Tejuka 
ja Suupohjan Sanomat).  

Hankintayksikkö tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja pyytää tarvittaessa 
täsmennyksiä ja tarkennuksia annettuihin tarjouksiin. Tarjousten täydentäminen ei saa tapahtua 
syrjivästi esimerkiksi siten, että alun perin tarjouspyynnön vastainen tarjous muuttuu 
tarjouspyynnön mukaiseksi.  

 
 
 
 



 
 

               

 
Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyynnön vastainen tarjous. Hankintayksikkö 
vertailee tarjoukset etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaan ja tekee 
hankintapäätöksen, jonka lähettää tarjoajille tiedoksi. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei 
vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun 
aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, 
hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille 
korvausta.  

 

Hankinnan aikataulu  

- tarjouspyyntö julkaistaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 20.1.2023  

- mahdolliset lisätiedot on pyydettävä ja kysymykset esitettävä 31.1.2023 mennessä  

- esitetyt kysymykset ja vastaukset näihin kysymyksiin julkaistaan ilmoituksen yhteydessä kunnan 
verkkosivuilla 

- tarjous on jätettävä sähköpostilla tilaajan osoitteeseen hankinnat@teuva.fi 10.2.2023 mennessä  

- tarjous tulee olla voimassa 3 kk tarjouksen jättöpäivästä  

- hankintapäätös tehdään 7.3.2023 mennessä  

- hankintasopimus allekirjoitetaan, kun hankintapäätös saavuttaa lainvoiman  

 

Osatarjoukset 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

Tarjoajan soveltuvuus  

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteeksi vähintään kolme referenssiä vastaavista 
toimeksiannoista.  

Tarjoaja on velvollinen toimittamaan ennen sopimuksen solmimista tilaajavastuulain alaiset 
todistukset. 

 

Tarjousasiakirjat 

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sisällettävä kaikki pyydetyt tiedot. 
Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Omien ehtojen liittäminen johtaa 
tarjouksen hylkäämiseen. 



 
 

               

 

Tarjouksen jättäminen ja sitovuus 

Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä 
olevissa asiakirjoissa olevat ehdot.  

Tarjouspyynnössä vaaditut tarjousasiakirjat liitteineen tulee toimittaa hankintayksikölle 
sähköpostilla 10.2.2023 mennessä osoitteeseen kunta@teuva.fi. Sähköpostin aihekenttään 
merkintä ”Viestintäkoulutus”. 

 

Tarjouksen voimassaolo 

Hankintayksikölle lähetettävä tarjous tulee olla voimassa 10.5.2023 saakka. 

 

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja poissulkeminen menettelystä  

 

Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen 
antamiseen toimittaessaan liitteissä pyydettyjä tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita 
pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.  

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

 

Hankintayksikkö hylkää tarjouspyynnön vastaisen tarjoukset. Tarjous on tarjouspyynnön vastainen 
esimerkiksi silloin, kun se ei täytä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä hankintaa koskevia 
vaatimuksia tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu 
myöhästyneenä. 

 

Hankintapäätöksen tekeminen, päätöksestä ilmoittaminen ja hankintasopimus  

Hankintapäätös tehdään ja annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintapäätökseen 
liitetään muutoksenhakuohjeet. Hankintasopimus voidaan solmia, kun hankintapäätös tulee 
lainvoimaiseksi. Sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

Arvostamme joustavaa toimintatapaa hankkeen edellyttämällä tavalla. 

 

Teuvalla 20.1.2023 
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