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YRITYSSALO OY  TARJOUSPYYNTÖ 

Joensuunkatu 7   1.7.2022 

SF-24100 Salo 

 

Työvoimapulan hoitamisen keskeisten toimenpiteiden analysointi ja priorisointi 

Yrityssalo Oy:n toteuttamassa hankkeessa 

 

1. Tarjouspyynnön kohde 

Yrityssalo Oy:n hallinnoima RekrySalo -hanke pyytää tarjouksia erillisen selvityksen pohjalta 

todetun Salon kaupungin tulevan työvoimapulan keskeisten toimenpiteiden analysoinnista 

ja priorisoinnista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi tulevina vuosina. 

RekrySalo -hankkeen tavoitteena on rekrytointien tukeminen ja henkilöstöasioiden 

osaamisen vahvistaminen erityisesti mikro- ja pk-yritysten osalta. Hankkeessa tehdään 

verkostoyhteistyötä eri seudullisten toimijoiden, kuten Salon kaupunki, Salon kauppakamari, 

Salon alueen yrittäjäyhdistykset, TE-toimisto, Työllisyyden kuntakokeilu ja alueen 

oppilaitokset.  Hankkeen rahoittaja on Varsinais-Suomen liitto. 

Yrityssalo Oy pyytää tarjousta laajalta seudullisten toimijoiden joukolta eri tavoin kerättyjen 

toimenpide-ehdotusten analysoinnista ja priorisoinnista, jonka pohjalta voidaan suositella 

lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä seudun yrityksille ja verkostotoimijoille osaavan 

työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Toimenpide-ehdotuksia on 1.7.2022 mennessä 

kerätty yli 250 kpl ja niiden keräämistä jatketaan syyskauden 2022 aikana. 

Tavoitteena on tuottaa erilaisten suositeltavien toimenpiteiden priorisointi aikajanalle ja 

sekä yrityksille että eri toimijoille, joille osaamistarve ja rekrytointi on tulevaisuudessa 

keskeinen osa liiketoiminnan kehittämistä.  

Hankittava palvelukokonaisuuden tulee sisältää seuraavat osakokonaisuudet: 

- olemassa olevien vastausten läpikäyminen ja teemoittelun jatkojalostaminen sekä 

mahdollisesti teemojen tiivistäminen 

- taustatiedon ja muiden kaupunkien vastaavien / hyvien käytäntöjen etsiminen teemojen 

ja ehdotusten tueksi 

- kansallisen ja alueellisen/paikallisen tason dokumentteja kärkiteemojen ja 

toimenpidekokonaisuuksien taustoittaminen ja kirkastaminen tarjoajan toimesta ja 

julkisista lähteissä kerättyjen toimintaideoiden yhdistäminen Salossa kerättyyn 

aineistoon 

- ehdotus TOP 10 toimenpide-/hankkeista materiaalin pohjalta  
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- tiiviin ja konkreettisia ehdotuksia sisältävän ehdotelman muodostaminen työvoiman 

saatavuuden kehittämisen ohjelman/tiekartan rungoksi sisältäen ehdotuksen 

työskentelyn jatkoksi 

- jatkotyöstön konseptoinnin suunnittelu, miten pohjaa voidaan syventää, rikastaa ja 

tarvittaessa laventaa  

- esitysten tekeminen, siitä miten työvoiman saatavuuden toimenpiteet kytketään 

tulevaan strategiaan, sekä elinkeino- ja työllisyysohjelmiin 

- ehdotus eri Salon alueella olevien toimijoiden rooleista ja vastuusta toimenpiteissä 

- raportointi tiiviisti .ppt -muodossa sekä mahdollinen työstömateriaali  

- työn purkupalaveri  

Toteutuksen suunnittelun ja ylläpidon vuoksi tarjoajalta edellytetään läheistä yhteistyötä 

hankkeen toteutuksessa mukana olevien toimijoiden kanssa. 

 

2. Hankintamenettely 

 

Palvelujen hankinta tapahtuu tarjouskilpailun perusteella. Kilpailuun voivat kaikki halukkaat 

tehdä tarjouksen. Menettely on avointa ja luottamuksellista. Tarjouspyynnön tavoitteena on 

löytää laadukas palveluntuottaja ja solmia sen kanssa palvelua koskeva sopimus.  

 

Yrityssalo Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Tämä ei 

aiheuta maksuvelvollisuutta Yrityssalo Oy:lle. Myöskään palvelun siirtyminen tai 

peruuntuminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta Yrityssalo Oy:lle. 

 

Tarjouksista hyväksytään laadullisesti paras tarjous tässä tarjouspyynnössä esitettyjen 

valintaperusteiden mukaisesti. Jos mikään tarjous ei sellaisenaan ole hyväksyttävissä, 

voidaan yhden tai useamman tarjoajan kanssa käydä jatkoneuvotteluja. 

 

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kilpailuun osallistuneille kirjallisesti. 

 

 

 

3. Tarjouksien kokonaistaloudellisuuden arviointi 

Tarjouksista hyväksytään laadullisesti tarjous, joka soveltuu parhaiten hankkeen ostajan 

tarpeisiin. Tarjouksen laatua arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat arviointikriteerit ja 

arviointiperusteet, joiden painokertoimet on ilmoitettu kussakin kohdassa suluissa: 

Työsuunnitelman laatu, toimitusajankohta ja -varmuus (painoarvo 75%) 

• tuloksen soveltuvuus hankkeen tavoitteisiin 
• suunnitelma analyysin tekemisestä ja priorisoinnista, sisällöstä ja toteutuksesta 
• toteutusaikataulun joustavuus 
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• henkilöstön osaaminen  
 
Asiakastyytyväisyys ja referenssit (painoarvo 25%)  
 

• referenssit 
• saadut laatupalautteet tai muu vastaava tieto 

 
Valintaperusteet on pisteytetty asteikolla 1-5, jossa 5 on erittäin hyvä ja 1 on heikko. 

Arviointikriteerien painoarvot on mainittu suluissa arviointikriteerien jälkeen. Eniten pisteitä 

saanut valitaan palvelun tuottajaksi.  

 

4. Muut ehdot  

 

Kiinteä hinta palvelun ostamiselle on 10 000 €, alv 0 %, sisältäen kaikki kulut. 

 

Toimitusaika 30.9.2022 mennessä jo kerätyn materiaalin osalta. 

 

Yrityssalo pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.  
 

 

5. Tarjouksien toimittaminen ja lisätiedot 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan to 15.7.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen 

jyrki.moilanen@yrityssalo.fi merkinnällä ”Työvoimapula”.  

Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilanen 

(puhelin 044 778 7712 tai jyrki.moilanen@yrityssalo.fi). 

 

 

 

Juha Metsänoja 
Projektipäällikkö, RekrySalo -hanke 
Yrityssalo Oy 


