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§ 74 SEUTULIIKE -OHJELMATYÖN LAADINTA, NYKYTILAKARTOITUS -HANKINTAPÄÄTÖS

Tampereen kaupunkiseudun strategiaan perustuvasta hyvinvointiympäristön kehittämisohjelmasta on johdettu vuodelle 2018 tavoite käynnistää SeutuLiike -ohjelmatyön laadinta. Ohjelmatyö on osa kansainvälistä
ja kansallista fyysistä aktiivisuutta lisäävää ja ilmastonmuutosta hillitsevää työtä. Työ tehdään ulkopuolisena ostopalveluna.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 19.9.2018 tarjouksia
SeutuLiike -ohjelmatyön toteuttamiseksi. Tarjoukset tuli jättää
5.10.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa
www.tampereenseutu.fi/tarjoukset sekä pyyntö kohdennettiin seitsemälle eri yhteisölle, jotka olivat Ramboll Oy, Granlund Oy, Strafica Oy,
Sitowise Oy, WSP Oy, VTT ja UKK-instituutti. Näistä määräaikaan mennessä
jättivät tarjouksensa Ramboll Oy, Granlund Oy, Sitowise Oy ja UKKinstituutti ja ne hyväksyttiin tarjouskilpailuun.
Tarjouspyynnön kohteena oli laatia SeutuLiike -arkiliikunnan ohjelmatyö, jonka tavoitteita eriteltiin seuraavasti:








edistää hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä
ehkäistä liikkumattomuutta ja saada liikkuminen osaksi jokapäiväistä elämää (arki)
edistää kävelyä ja pyöräilyä kulkutapoina
arvioida kestävän liikkumisen terveysvaikutuksia sekä liikkumisen
lisäämisen taloudellisia vaikutuksia (vrt. liikkumattomuuden kustannukset ja liikenteen kasvihuonepäästöt)
kehittää seudullista ympäristöä, siten että se tukee fyysistä aktiivisuutta, terveyttä edistäviä valintoja ja on turvallinen liikkua
aktivoida seudun eri toimijoita edistämään kestäviä ja terveellisiä
kulkutapoja
ohjelmatyön ei ole tarkoitus olla vain paperi, vaan toiminallisen yhteistyön väline

Tarjoajan tuli ohjelmatyön analyysivaiheen aikana toteuttaa arjen liikkumisen potentiaalin arviointi, eritellä kohderyhmät, toteuttaa koulumatkakysely, määrittää kehittämistarpeet ja jatkotoimenpiteet. Toiseksi
tarjoajan tuli muodostaa suunnitelma, jolla toimenpiteet ohjelmoidaan.
Työn tuloksena tuli syntyä ohjelmatyö, joka julkaistaan sähköisenä sekä
esittelydiasarja.
Tarjouksia ovat arvioineet seutuyksikön asiantuntijat kehittämispäällikkö Satu Kankkonen, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru ja kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen ja seudun ohjelmatyön ohjausryhmä on saanut tarjouksista laaditun yhteenvedon valmisteluvaiheessa. Työn kokonaishinta oli annettu tarjouspyynnössä (25 000 €, alv)
ja valintaperusteena käytettiin laatua siten, että työstä vastaavan projektipäällikön osalta osuus oli 20 %, työtä laativan ohjausryhmän osuus
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25 %, työsuunnitelman osalta 40 %, laadunvarmistus 5 % ja työmäärä
10 %. Tarjouskilpailun voitti UKK-instituutti, jota seutuyksikön asiantuntijat ja ohjausryhmä päätyivät esittämään.
Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus.
Liitteet:
- arvioinnin yhteenveto

Vs. Seutujohtaja päätti
että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän SeutuLiike -ohjelmatyön laadinta tilataan UKK-instituutilta hintaan 25 000 € (ALV 0 %)
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö ja
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on
allekirjoitettu.

Juhani Pohjonen
Vs. Seutujohtaja
Ilmoitus.

Tarjouksen jättäneet

Lisätietoja.

Satu Kankkonen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, 040 588
1902
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.

SeutuLiike -tarjousten vertailutaulukko
Saapuneita tarjouksia: 4
Kelvollisia tarjouksia: 4
Pisteiden laskutapa: henkilökohtainen
Tarjoajan arviointi ja
painotus
Projektipäällikkö (20 %)
Työryhmä (25 %)
Työsuunnitelma
suhteessa SeutuLiike
tavoitteisiin (40 %)
Laadunvarmistus (5 %)
Työmäärä (10 %)
Yhteensä
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seutujohtajan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite:
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere.
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B)
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 22.10.2018
Päätös on lähetetty sähköpostilla 22.10.2018
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi
Päätös on luovutettu asianosaiselle
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä.

