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Tarjouspyyntö HR-asiantuntijapalvelusta Kansainväliset 
työyhteisöt ja osaajat hankkeeseen 
 
 
Hankinnan taustaa  Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on käynnistynyt Kansainväliset 

työyhteisöt ja osaajat hanke, joka on osa valtakunnallista KOKKA-
hanketta. TEM:in arvion mukaan viime vuonna jäi syntymättä eri aloilla 
yhteensä 60.000 työpaikkaa siksi, että osaajia ei löytynyt tai yrityksillä ei 
ollut osaamista heidän työllistämiseen. Korona-kriisin vaikutusten 
hälvennyttyä oletamme saman kohtaanto-ongelman olevan edessä. 
Monien alojen yrityksillä on tarvetta työvoiman lisäämiseen ja 
kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen. Hankkeen päätavoitteena on 
vastata yritysten osaajatarpeisiin kehittämällä työyhteisöjen valmiuksia 
työllistää kansainvälisiä osaajia.  

 

Cursor Oy hallinnoi ESR -rahoitteisen Kansainväliset työyhteisöt ja 
osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa -hankkeessa työpakettia 1 
International Workplace. Kouvola Innovation Oy toimii työpaketissa 
osatoteuttajana. 

 
Työpaketin yhtenä toimenpiteenä on muodostaa yritysten HR-
vastaavista koostuva asiakastiimi Kotkan-Haminan seudulle ja 
Kouvolaan. Asiakastiimien toiminnan tavoitteena on selvittää 
työyhteisöjen kehittämistarpeita, jotta työyhteisöjen valmiudet 
vastaanottaa kansainvälisiä osaajia paranevat. 
 

Hankinnan kohde  Asiakastiimien työpajojen järjestämiseen hankitaan ostopalveluna HR-
asiantuntijapalvelu. Hankittavaan palveluun tulee sisältymään 
asiakastiimien työpajatoiminnan sisältöjen suunnittelu ja valmistelu, 
työpajojen fasilitointi, työpajojen toiminnan tulosten yhteenveto ja 
kehittämisehdotukset työyhteisöjen kehittämiseksi. Tulosten perusteella 
tullaan päättämään toimenpiteistä ja koulutuksista, joilla työyhteisöjen 
kansainvälisyysvalmiuksia voidaan parantaa hankkeen aikana.  
 
Tarjoaja voi käyttää alihankintana asiantuntijatyöparia. Tarjoaja vastaa 
myös alihankitun asiantuntijapalvelun laadusta. 

 
 
 
 
 



     
 

Yhteisiä asiakastiimien tapaamisia/ työpajoja järjestetään 2-3 kappaletta 
sekä Kotkan-Haminan seudulla että Kouvolassa. Työpajojen sisällöt 
ovat molemmilla seuduilla samat. Hankinta tehdään yhteishankintana 
Cursor Oy:n ja Kouvola Innovation Oy:n kesken. 
Pyydämme tarjoustanne edellä mainitusta kokonaisuudesta. Tarjoaja 
voi ehdottaa soveltuvaa toimintatapaa, jossa tulee ilmetä työhön  
käytettävä kokonaistuntimäärä. Kokonaistuntimäärään tulee sisällyttää 
valmistelu, työpajat ja tulosten yhteenveto ja esittely. Hinnoittelussa 
tulee myös huomioida n. 2 tunnin aloituspalaveri tilaajan kanssa. Tilaaja 
vastaa asiakastiimien kasauksesta ja koolle kutsumisesta sekä 
työpajojen tila- ja tarjoilukustannuksista. 
 
Tarjoukseen pyydetään myös liittämään optiona tuntihinta 
lisäkonsultoinnista edellä kuvatun kokonaisuuden lisäksi. 

   
 

Aikataulu Toimeksianto toteutetaan syksyn 2020 aikana. Tarkempi aikataulu 
sovitaan yhdessä valitun tarjoajan kanssa. 

 
 
Vaatimukset  Tarjoajalta edellytetään vankkaa HR-osaamista ja kokemusta 

kansainvälisten työyhteisöjen kehittämisestä. Tarjoajalla tulee myös olla 
kokemusta työpajatoiminnan fasilitoinnista. 

 
  Edellä mainitun on myös käytävä ilmi tarjouksesta. 

 
Tarjoukseen tulee liittää suunnitelma ja aikataulu toimeksiannon 
toteutuksesta. 
 
Tarjouksesta tulee myös käydä ilmi tarjoajan referenssit vastaavien 
toimeksiantojen osalta viimeiseltä kolmelta (3) vuodelta. 
 
Tarjoajan tulee toimittaa selvitys palvelun tuottamiseen osallistuvista 
henkilöistä ja heidän osaamisestaan. Selvityksestä tulee ilmetä 
henkilöiden koulutus ja kokemus vastaavien toimeksiantojen osalta. 
 
Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, tulee alihankkijoiden täyttää 
tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjoaja sitoutuu vastaamaan 
mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. 

 
Hinta Tarjouksesta tulee ilmetä työmääräarvioon perustuva palvelujen 

tuottamisen veroton ja verollinen kokonaishinta.   
 

Toteutuneet matkakustannukset voidaan veloittaa verohallinnon 
hyväksymien ohjeiden mukaisesti.  
 

 
Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. 

 
Maksuehto  21 päivää laskun päiväyksestä. 
  Viivästyskorko on korkolain mukainen. 
 



     
 

Työ laskutetaan puoliksi tilaajien kesken. Työn voi laskuttaa raportoinnin 
jälkeen. 

 
  
Laskutus  Cursor Oy 

Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja 
Kymenlaaksossa 2598 

  Kyminlinnantie 6, PL14 
  48600 KOTKA 
 
  Kouvola Innovation Oy 

Viite: 1009/4034  
003722218596  
PL 299  
02066 DOCUSCAN 

 
Lisätiedot Sähköpostitse 6.7. mennessä Marja Holopainen, 

marja.holopainen@cursor.fi  
Kaikki kysymykset vastauksineen tullaan julkaisemaan 10.7. 
https://www.cursor.fi/fi/toimivalle-yritykselle/hankintaneuvonta 
 

 
Valintaperusteet Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.  

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön 
kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.  
 
Parasta hinta-laatusuhdetta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat 
vertailuperusteet 

 
- Hinta    (30 %) 
- Palvelun tarjoajan osaaminen ja kokemus vastaavista  

toimeksiannoista   (40 %) 
- Tarjouksen soveltuvuus tilaajan tarpeisiin (30 %) 

 
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden mahdolliseen lisätilaukseen sekä olla 
hyväksymättä yhtään annetuista tarjouksista tai keskeyttää hankinnan 
perustelluista syistä osittain tai kokonaan. 
 

Tarjouksen jättäminen Pyydämme saada tarjouksenne 13.8.2020 klo 23.59 mennessä 
 sähköpostitse: marja.holopainen@cursor.fi 
 

 
Parhain terveisin, 
CURSOR OY 
Marja Holopainen 
p. 040 190 2514 

  marja.holopainen@cursor.fi 
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