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TARJOUSPYYNTÖ    
 
LUOVA TOLKKU  
Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden Tolkkupaja-hanke (ESR) pyytää tällä 
tarjouspyynnöllä tarjousta hankkeen kohderyhmälle suunnatun Luova Tolkku 
kokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista tämän tarjouspyynnön 
mukaisesti. Työt sisältävät suunnittelu- ja ohjaustyön. Tilaaja hankkii tarvittavat materiaalit 
ennakkoon sovitun budjetin mukaisesti. Materiaalibudjetti on noin 90e/nuori. Oman 
mahdollisen materiaalin käyttö on eriteltävä tarjoukseen. Huomio, että projektissa 
toteutettavan tapahtuman visuaalisen toteutuksen budjetti tulee erikseen 
tapahtumatuottajalta. Lisäksi Tolkkupajalla on lyhyempi yläkouluikäisten Luova -projekti, 
mihin toivomme tarjoajan olevan myös käytössä. Tarjoukseen tulee eritellä ja hinnoitella nämä 
kaksi projektia erikseen. 
 
Tolkkupaja-hanke (ESR) hakee osaavaa, hankkeen tavoitteita ja kohderyhmän tarpeet 
tuntevaa toiminnallista yhteistyökumppania, joka tarjoaa projektin toiminnan suunnittelun ja 
sen toteutuksen toimeksiantojen pohjalta. 
 
Tolkkupaja-hanke (ESR) pidättää itsellään oikeuden valita palvelujen toteuttajaksi 
yhden    toimittajan. Tarjoajan kanssa solmittava sopimus ei tuota yksinoikeutta palvelun 
toteuttamiseen. 
 

 
1. HANKINNAN KOHDE  
Luova Tolkku on projekti nuorille ajalla 25.1.2021 – 25.4.2021, jonka pääpaino on luovassa ja 
toiminnallisessa tekemisessä erilaisten kädentaitojen parissa. Nuorten kanssa tehtävä 
ohjaustyö ajoittuu 26.1.-14.4.2021, maanantai - keskiviikko välisille päiville, klo 10.00-14.00 
(3,5h/pvä) Pohjan nuorisotalolla, 9 viikon ajan, (ei ohjauksia viikolla 6 ja 9). Kokonaisuuteen 
ohjaustunteja on varattu noin  98h. Nuoria projektissa on maksimissaan 10. Poikkeuksena 
17.3. ja 7.4. kokoontumiskerrat, jolloin mukaan tulevat myös Avoimen Tolkun nuoret, joita on 
vaihteleva määrä mutta keskimäärin 5+ nuorta.  
 
Luova Tolkku tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua erilaisiin taidesisältöihin ja myös 
niiden suunnitteluun. Luova Tolkku on 3 kuukautta kestävä projekti missä nuoret pääsevät 
osallistumaan ison tapahtumatuotannon #INTO21 valmisteluihin visuaalisen ilmeen sekä 
somistuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. #INTO21 on etsiville nuorisotyöntekijöille, 
työpajatoimijoille ja heidän yhteistyökumppaneille suunnattu vuosittainen valtakunnallinen 
tapahtuma, joka järjestetään Seinäjoella yhdessä Kaks’Kättä työpajan kanssa 14.-15.4.2021 
Seinäjoki Areenalla. Projektin aikana tutustutaan erilaisiin kädentaitoihin, suunnitellaan ja 
valmistetaan tapahtuman visuaaliset elementit sekä tapahtumatilan somistus alan osaajan 
ohjauksessa. Tapahtumatuotantoa tehdään 2 päivänä viikossa ja yksi päivä viikossa 
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harjoitellaan monipuolisesti erilaisia kädentaitoja. Piirtäminen, askartelutekniikat, 
kankaanpainanta, veistoa, vierailut taidenäyttelyissä, työtiloissa tms!  
 
2. Yläkouluikäisten Luova- projekti 
Luova projekti on yläkouluikäisille nuorille, joilla on haasteita koulunkäynnissä sekä 
elämänhallinnassa. Projektissa on 5 kokoontumiskertaa (3h / päivä) torstaisin ja tunteja siihen 
on varattuna 15h. Nuoria osallistujia projektissa on noin 10-15. Projekti voi olla saman 
sisältöinen mutta kevennetty versio Luova Tolkku  projektista.  
 
Projektin tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan, mielekkään ja toiminnallisen 
tekemisen kautta. Tarjottuihin suunnitelmiin toivotaan jätettävän ilmaa, että nuoret pääsevät 
myös osin itse osallistumaan kokonaisuuden suunnitteluun.  

 
Luova Tolkku, 28 kokoontumiskertaa, 3,5h / pvä, klo 10.00-14.00 

kokoontumiskerrat: 
 
Ti-ke 26.-27.1. 
Ma-ke 1.-3.2. 
Ma-ke 15.-17.2.  
Ma-ke 22.-24.2. 
Ma-ke 8.-10.3. 
Ma-ke 15.-17.3.  ke mukana Avoin Tolkku 
Ma-ke 22.-24.3. 
Ma-ke 29.-31.3. 
Ti-ke 6.-7.4. ke mukana Avoin Tolkku 
Ma-ke 12.-14.4. työnäytösviikko, tapahtuma #INTO21 rakentaminen 
 
Yläkouluikäisten Luova –projekti, 3h / pvä ,klo 12.00-15.00 
kokoontumiskerrat: 
 
To 11.3. 
To 18.3. 
To 25.3. 
To 1.4. 
To 8.4. 
 
 
2. TAUSTAA 
Tolkkupaja-hanke 1.3.2019 - 28.2.2022 on Euroopan sosiaalirahaston ja Seinäjoen kaupungin 
nuorisopalveluiden kehittämishanke, joka tarjoaa luovaa ja toiminnallista tekemistä alle 30-
vuotiaille nuorille. Tolkkupaja-hankkeen tavoitteena on tukea ja ohjata heikommassa 
asemassa olevia alle 30-vuotiaita nuoria kohti osallisuutta, koulutusta ja työelämää. 
Hankkeessa vahvistetaan nuorten elämäntaitoja ja toimintakykyä sekä sosiaalisia taitoja ja 
vahvuuksia, jotka selkeyttävät nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. 
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3. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY JA AIKATAULU 
Tolkkupaja-hanke (ESR) noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista ja 
käyttösopimuksista annettua lakia (1397/2016) ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia (621/1999). Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Tolkkupaja-hankkeen 
www-sivuilla osoitteessa www.tolkkupaja.fi. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla myös Tolkkupaja-
hankkeen www—sivuilta. Hankinta tehdään avoimella menettelyllä, jossa kaikki halukkaat 
toimijat voivat tehdä tarjouksen ja myös tarvittaessa suorahankinnalla, kuitenkin siten, että 
hankintaan liittyvät asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.tolkkupaja.fi. 
Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta 
tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tolkkupaja-hanke 
(ESR) voi perustelluista syystä keskeyttää hankintamenettelyn. Mikäli saaduista tarjouksista 
yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet 
tarjouskilpailuun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun 
tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. 
 
Aikataulu 

 Tolkkupajahanke julkaisee tarjouspyynnön 14.10.2020.   
 Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut sähköpostitse tolkkupaja@seinajoki.fi 26.10.2020 

mennessä. 
 Vastaukset lisäkysymyksiin lähetetään sähköpostitse kaikille tarjoajille 28.10.2020 
 Tolkkupaja-hankkeelle osoitetut tarjoukset on jätettävä sähköpostitse 

tolkkupaja@seinajoki.fi 11.11.2020 mennessä. 
 Tolkkupaja-hanke tekee hankintapäätöksen aikaisintaan 13.11.2020.  
 Päätös tarjouskilpailun voittajasta lähetetään tiedoksi kaikille tarjouksen lähettäneille 

sähköpostilla 17.11.2020 
 Sopimus allekirjoitetaan aikaisintaan 14 vrk hankintapäätöksen antamisesta. 

Tolkkupaja varaa oikeuden poiketa annetusta aikataulusta. 
 

 
4. TARJOUKSEN TEKEMINEN 
Tarjous annetaan suomen kielellä. Ehdollisia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  
Tarjouksen pitää sisältää pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. 
 

1. Tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, mitä tarjous koskee. 
2. Tarjouksesta vastaavan yhteyshenkilön tiedot, Tolkkupaja-hankkeelle osoitettavan 

tekijän tiedot ja työn suorittaja. 
3. Tarjouksen voimassaoloaika. 
4. Hinta. 
5. Aikaisempi työkokemus ja työnäytteet (CV) 
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5. TARJOAJALTA VAADITTAVAT SELVITYKSET 
Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään sen edellytykset toteuttaa 
tarjouspyynnön mukaisia palveluja. Tarjoajan on oltava pätevä ja osaava, ansioitunut ja 
suorittanut Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut.  
Lisäksi tarjoajalla on oltava tekniset, ohjaukselliset sekä muut edellytykset tehtävän 
suorittamiseksi. 
Tarjouspyyntö arvioidaan seuraavilla kriteereillä 1. osaaminen ja työn laatu (työnäytteet), 2. 
palvelun laatu (referenssit), 3. hinta. 
 

1. esim. CV ja työhistoria, aikaisemmat työnäytteet, projektit.       
2. esim. asiakaspalautteet, suosittelijat. Tarjoajan on varmistettava, että ilmoitettu 

yhteyshenkilö on tavoitettavissa puhelimitse tai vähintään sähköpostilla 
hankintamenettelyn aikana. 

3. Hinta pitää sisällään kaikki mahdolliset työn toteuttamisesta aiheutuvat kulut 
(esimerkiksi matkustus- ja toimistokulut, suunnittelu, ohjaus). Tarjoajalla ei ole oikeutta 
laskuttaa laskutus- ja muita lisiä. Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Tuntihinta on 
kiinteä ja on voimassa koko sopimuskauden aikana. Tunti on 60min, sis. ohjaus-ja 
suunnittelutyön. Maksu suoritetaan toteutuneilta tunneilta. 
 
 

6. TARJOUSTEN KÄSITTELY 
Määräajassa saapuneiden tarjousten arviointi ja vertailu tehdään kolmessa vaiheessa: 

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
3. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 

 
Tarjoajien tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi arvioidaan 
ennen tarjousten käsittelyä. Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön mukainen ja tarjoukseen on 
liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset ja mahdolliset aineistot. Tolkkupaja-hanke (ESR) valitsee 
kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi osoittautuneen tarjouksen. Hintapisteet lasketaan 
suhteessa edullisempaan tarjoukseen. Tolkkupaja hyväksyy hinnaltaan edullisen, laadultaan 
ja sisällöltään tarkoituksenmukaiseen toimintaan soveltuvan tarjouspyynnön.  
 

painoarvo 
1. Osaaminen ja laatu    40%   Luovuus, osallisuus, ohjaustaidot yms. 
2. Palvelujen laatu    30%  Kyky tarjota hankinnan mukaisia   
                                                                                 palveluja. (referenssit) 
3. Hinta     30%  Suunnittelun ja toteutuksen hinnoittelu 
 

 
7. SOPIMUSEHDOT 
Hankinta sijoittuu vuodelle 2021. Sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) kuukautta 
hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja sen on suunniteltu alkavan 25.1.2021. Projektin 
toteutukseen vaaditaan vähintään viisi (5) nuorta.. 
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Tolkkupaja-hankkeella on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään annetuista 
tarjouksista. Jos hankintaprosessi keskeytetään ennen hankintapäätöstä, tarjouksen pyytäjällä 
ei ole velvollisuutta korvata tarjouksen antajalle kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
tarjousprosessiin osallistumisesta. Toimittaja ei saa käyttää tai luovuttaa sopimusta tai tilaajan 
nimeä markkinointiin ilman tilaajan lupaa.  
 

 
8. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 
Tarjous on toimitettava 11.11.2020 mennessä sähköpostitse tolkkupaja@seinajoki.fi. Viestiin 
merkintä ”Tarjous / Tolkkupaja-hanke  / 10 / 2020 / Tarjoajan nimi”. Määräajan jälkeen 
saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
 

 
9. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan 
pääsääntöisesti julkisia. (Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettu laki (321/1999). 
Ilmoita selkeästi tarjouksessasi ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvat kohdat, merkitse 
selkeästi punaisella lihavoidulla kursiivilla. 
 

 
10. LISÄTIEDOT 
Projektikoordinaattori Heidi Ylinen, 044 4700 299, tolkkupaja@seinajoki.fi 
 
www.tolkkupaja.fi 
Instagram: tolkkupaja 
Facebook: tolkkupaja 
Youtube: tolkkupaja 
TikTok: tolkkupaja 
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