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Tarjouspyyntö lentoliikenteen aluetaloudellisten vaikutusten selvitystyöstä  

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liiton yhteisen Pohjois-Suomen lentoliikenteen tulevaisuus -hankkeen puitteissa 
on tarkoitus hankkia selvitys koskien lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia kolmen 
lentoasemapaikkakunnan (Oulu, Kajaani ja Kuusamo) alueilla.  

 
Hankintamenettely 

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 30 000 – 45 000 euroa. Hankinta 
toteutetaan avoimena kilpailutuksena. Tarjouspyyntö lähetään Pohjois-Pohjanmaan liiton valitsemille 
palveluntarjoajille sekä julkaistaan liiton verkkosivuilla (www.pohjois-pohjanmaa.fi). Tilaaja voi keskeyttää 
hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta syystä. 
 

Hankinnan kohde 

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää tarjoustanne lentoliikenteen aluetaloudellisten vaikutusten selvittämisestä 
Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentokenttien vaikutusalueilla.  
 
Hankinnan tausta ja lähtökohdat 
 
Selvityksen avulla halutaan saada tietoa lentoliikenteen roolista ja merkityksestä alueiden talouskehityksessä. 
Selvityksessä kartoitetaan lentoliikenteen taloudellisten hyötyjen merkitystä mm. elinkeinotoiminnan ja alueiden 
saavutettavuuden kannalta, sekä tietoja lentoyhteyksien tulevaisuuden tarpeesta niiden mahdollista kehittämistä 
varten. Matkustajaprofiileiltaan Oulun, Kajaanin ja Kuusamon lentoasemat ovat erilaisia. Oulun matkustajat ovat 
pääasiassa työperäisiä matkustajia, Kajaanin matkustajat koostuvat sekä työperäisistä että vapaa-ajan 
matkustajista ja Kuusamossa matkustajat ovat pääasiassa vapaa-ajan matkustajia. 
 
Selvityksen tavoitteet 
 
Tavoitteena on selvittää lentoliikenteen aluetaloudellisia vaikutuksia mm. seuraavien asioiden osalta:  

  Millä tavalla lentoliikenne vaikuttaa: 
- yritysten investointipäätöksiin? 
- alueiden ja yritysten kilpailukykyyn? 
- työvoiman saatavuuteen? 
- talouden kehitykseen? 

• Millä tavalla lentoliikenne toimii alueiden taloudellisen kasvun mahdollistajana ja stimuloijana?  
• Millä tavalla lentoliikenne luo alueellista talouskasvua ja työpaikkoja? 
• Miksi lentoliikenteen kehittäminen on tarpeellista?  
• Miten yritykset hyötyvät lentoliikenteestä? 
• Miten lentoyhteyksien mahdollistama saavutettavuus vaikuttaa paikallisten asukkaiden elämänlaatuun ja 

sitouttavat heitä työskentelemään ja asumaan alueella?  
• Millä tavalla lentoliikenne vaikuttaa matkailun säilymiseen ja kehittymiseen alueella?  
• Paljonko lentomatkustaja jättää keskimäärin matkailutuloa/vrk? 
• Kuinka paljon matkustetaan alueen lähilentoasemien kautta (Oulu, Kajaani, Kuusamo, Rovaniemi) 
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• Mahdollisia muita lentoyhteyksien tuomia hyötyjä? 
 
 

Ehdottomat vaatimukset 

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa kaikki ne tiedot, joilla on merkitystä hankinnassa. Ehdottomien vaatimusten 
täyttymisen tulee ilmetä Pohjois-Pohjanmaan liitolle toimitettavista tarjousasiakirjoista. Tarjoajan on esitettävä 
suunnitelma lentoliikenteen vaikutuksia koskevan selvityksen toteuttamisesta, aikataulusta, käytettävistä 
ohjelmistoista, tietolähteistä sekä selvitystyön tukena käytettävistä menetelmistä ja tietojärjestelmistä. Tarjoajan 
on ilmoitettava tarjouksessaan arvonlisäveroton kokonaishinta selvitystyön tekemisestä. Lisäksi tarjoajan on 
ilmoitettava arvonlisäveroton tuntihinta mahdollisille lisätöille. 
 
Edellytämme, että tarjoajalla ja tämän nimeämillä henkilöillä on tarjouspyynnössä mainitun selvityksen 
tekemiseen riittävää osaamista ja kokemusta. Hankinnan kohteen ulkopuolelle rajataan tarjoukset, joissa ei ole 
lainkaan kokemusta lentoliikenteen vaikutuksia koskevien selvitysten tekemisestä. Tarjoajan on tuotava 
tarjousasiakirjoissa ja sen liitteissä esiin se, miten tarjoaja toteuttaa selvityksen, jotta Selvityksen tavoitteet – 
kohdassa esitettyihin kysymyksiin saadaan vastaukset. Tarjoaja vastaa selvityksen järjestämisessä käytettävistä 
menetelmistä, sähköisistä työkaluista ja -ohjelmista, sekä tietolähteistä. Selvityksen lopullinen toteutustapa ja -
rakenne käydään läpi ennen työn käynnistämistä valituksi tulleen palveluntarjoajan kanssa. Pohjois-Pohjanmaan 
liitto saa täydet omistus- ja käyttöoikeudet selvitystyön aikana syntyneisiin ja tilaajalle esitettyihin materiaaleihin, 
mukaan lukien selvitystyön ymmärtämistä ja mallintamista helpottaviin ja kuvaaviin sähköisiin mallinnus- ja 
simulointityökaluihin.  
 
Selvitystyön tuloksena syntyvä aineisto kattaa edunvalvontamateriaalin sekä yksityiskohtaisemman 
selvitystyöaineiston. Edunvalvontamateriaalilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aineistoa, jota tilaaja voi käyttää ja 
hyödyntää mahdollisessa lentoliikennettä koskevassa edunvalvontatyössä.   
 
Selvitystyö tulee toteuttaa seuraavan aikataulun puitteissa: 

• Selvitystyön toteuttajan tulee esitellä edunvalvontamateriaali tilaajalle viimeistään 15.6.2023, 
minkä jälkeen kyseinen aineisto tulee olla tilaajan käytettävissä. 

• Selvitystyömateriaali kokonaisuudessaan tulee käydä läpi tilaajan kanssa viimeistään 31.8.2023, minkä   
jälkeen koko aineisto tulee olla tilaajan käytössä. 

 
Lisätietoja 
 
Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan perustiedot ja valmiudet tarjouspyynnössä mainittujen tehtävien 
toteuttamiseksi annetun aikataulun puitteissa. Tarjouksessa tulee nimetä selvitystyön tekijä/tekijät sekä tarjoajan 
vastuu- ja yhteyshenkilöt. Tarjouksessa tulee ilmoittaa selvitystyön tekijöiden asianmukainen osaaminen, 
kokemus ja referenssit.  
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Tilaaja auttaa tarvittaessa mahdollisten haastateltavien ja kyselyjen kohderyhmien määrittämisessä ja kyselyjen 
toimittamisessa. 
 
Selvitystyöhön liittyvistä mahdollisista lisätöistä on sovittava erikseen tilaajan kanssa. 

 

Hintojen ilmoittaminen 

Tarjouksen kokonaishinnan tulee sisältää kaikki kulut arvonlisäverottomina (alv. 0%). Erillisiä matka-, toimitus, tai 
muita kuluja, lisäeriä ja varaumia ei hyväksytä. Lisäksi mahdollisten lisätöiden laskutushinnat tulee esittää 
arvonlisäverottomina tuntihintoina. Myös lisätöiden hinnat otetaan huomioon vertailtaessa tarjouksia. 
 

Tarjouksen valintaperusteet 

Tarjousten valinnan perusteena on kokonaistaloudellisesti paras hinta-laatusuhde. 
 
Tilaaja arvostaa tarjoajan ja selvitystyön toteuttajien aikaisempaa kokemusta ja ammatillista osaamista 
lentoliikenteen vaikutuksia koskevien selvitysten tekemisestä. Tilaaja arvostaa selvitystyön tukena käytettävien 
menetelmien, ohjelmistojen, tietojärjestelmien ja tietolähteiden ajantasaisuutta, hyödynnettävyyttä sekä 
soveltuvuutta tämän tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön toteuttamisessa. Tilaaja arvostaa tarjouksessa ja/tai 
sen liitteissä kuvatun selvitystyön toteuttamista koskevan suunnitelman selkeyttä, informatiivisuutta ja 
konkreettisuutta. Tilaaja arvostaa selvitystyön tuloksena syntyvän materiaalin selkeyttä, informatiivisuutta, 
täsmällisyyttä ja visuaalista laatua. Tilaaja arvostaa tilaajan käyttöön jäävien selvitystyön tulosten ymmärtämistä 
ja mallintamista helpottavia sekä kuvaavia sähköisiä mallinnus- ja simulointityökaluja, jotka soveltuvat parhaiten 
ja tarkoituksenmukaisimmin selvitystyön tuloksien tarkasteluun. 
 
Valintaperusteena olevia hinta- ja laatutekijöitä sekä referenssejä painotetaan seuraavasti: 
 
 
Kokonaishinta, enintään 40 pistettä 
 
Tarjouspyynnössä esitettyjen ehdottomien vaatimusten mukainen kokonaishinta. Tarjousten vertailuhintana 
käytetään kokonaishintaa (alv. 0 %), joka muodostuu kaikista selvityksen toteuttamisen aiheuttamista kuluista.  
 
Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous saa täydet 40 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään suhteessa edullisimpaan 
tarjoukseen (edullisin tarjous / vertailtava tarjous x 40). 
 
Mahdollisten lisätöiden hinta, enintään 5 pistettä 
 
Mahdollisten lisätöiden osalta edullisin tarjous saa 5 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään suhteessa 
edullisimman lisätöiden hinnan omaavaan tarjoukseen (edullisin tarjous lisätöiden osalta / vertailtava tarjous x 5 
pistettä) 
 
Laatu enintään 45 pistettä 

Suunnitelma, enintään 10 pistettä 
Tarjoaja, joka esittää selkeimmän ja selvitystyön toteuttamista informatiivisimmin ja konkreettisimmin kuvaavan 
suunnitelman tarjouspyynnössä esitettyjen ehdottomien vaatimusten toteuttamiseksi, saa 10 pistettä.  
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Muut tarjoukset pisteytetään näiltä osin suhteessa selkeimmän ja selvitystyön toteuttamista informatiivisimmin ja 
konkreettisimmin kuvaavan suunnitelman omaavaan tarjoukseen (selkein, informatiivisin ja konkreettisimmin 
selvitystyön toteuttamista kuvaava suunnitelma / vertailtava tarjous x 10)  
 
Menetelmät, ohjelmistot, tietojärjestelmät ja tietolähteet, enintään 10 pistettä 
Tarjoaja, jolla on selvitystyön toteuttamisessa parhaiten hyödynnettävät, ajantasaiset ja soveltuvat ohjelmistot 
sekä selvitystyön tukena käytettävät menetelmät, tietojärjestelmät ja tietolähteet, saa 10 pistettä. Muut 
tarjoukset pisteytetään näiltä osin suhteessa parhaimpaan tarjoukseen. (parhaiten hyödynnettävät, soveltuvat ja 
ajantasaiset ohjelmistot sekä selvitystyön tukena käytettävät menetelmät, tietojärjestelmät ja tietolähteet / 
vertailtava tarjous x 10) 
 
Tilaajan käyttöön jäävät mallinnus- ja simulointityökalut, enintään 10 pistettä 
Tarjoaja, joka tarjoaa tilaajan käyttöön jäävät selvitystyön tulosten ymmärtämistä ja mallintamista helpottavat 
sekä kuvaavat sähköiset mallinnus- ja simulointityökalut, jotka soveltuvat parhaiten ja tarkoituksenmukaisimmin 
tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön tuloksien tarkasteluun, saa 10 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään näiltä 
osin suhteessa tarjoukseen, jossa on esitetty parhaimmat ja tarkoituksenmukaisimmat mallinnus- ja 
simulointityökalut (parhaat ja tarkoituksenmukaisimmat mallinnus- ja simulointityökalut / vertailtava tarjous x 10) 
 
Selvitystyön tuloksena syntyvään esittelymateriaaliin liittyvät seikat, enintään 15 pistettä 
Tarjoaja, joka pystyy selkeimmin ja konkreettisimmin esittämään ja kuvaamaan tarjouksessa tai sen liitteissä 
selvitystyön tuloksena syntyvän materiaalin selkeyttä, informatiivisuutta, täsmällisyyttä ja visuaalista laatua, saa 
15 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään näiltä osin suhteessa eniten edellä mainittua esittelymateriaalia 
koskevan tarjouksen selkeyteen, informatiivisuuteen, täsmällisyyteen ja visuaaliseen laatuun (selkein, 
informatiivisin, täsmällisin ja visuaalisin selvitystyön tuloksena syntyvä esittelymateriaali / vertailtava tarjous x 15) 
 
 
Referenssit, enintään 10 pistettä 
 
Tarjoajalla ja tarjoajan nimeämillä henkilöillä on oltava riittävästi kokemusta ja ammatillista osaamista tämän 
tarjouspyynnön mukaiseen selvitystyöhön rinnastettavista tehtävistä viimeisen viiden vuoden aikana. 
Aikaisemmat ja meneillään olevat selvitystyöt, selvitystyön tekemisen ajankohta sekä henkilön tehtävät tämän 
tarjouspyynnön mukaisissa aikaisemmissa selvitystöissä on tuotava esiin tarjouksessa tai sen liitteissä. Referenssit 
ilmoitetaan erikseen jokaisen selvitystyön tekemiseen nimettävän henkilön osalta.  
 
Henkilön kokemus lentoliikenteen vaikutuksia koskevasta selvitystyöstä pisteytetään seuraavasti: 

- henkilö on tehnyt 6 tai useampia lentoliikenteen vaikutuksia koskevia selvitystöitä viimeisen viiden 
vuoden aikana (10 pistettä) 

- henkilö on tehnyt 2- 5 lentoliikenteen vaikutuksia koskevaa selvitystyötä viimeisen viiden vuoden 
aikana (5 pistettä) 

- henkilö on tehnyt vähintään yhden lentoliikenteen vaikutuksia koskevan selvitystyön viimeisen viiden 
vuoden aikana (2 pistettä) 

- Tarjoaja, jonka selvitystyön tekemiseen nimeämällä henkilöllä/henkilöillä on eniten tämän 
tarjouspyynnön mukaista selvitystyötä vastaavaa kokemusta lentoliikenteen vaikutuksia koskevista 
selvitystöistä viimeisen viiden vuoden aikana, saa maksipistemäärän (10 pistettä). Jos selvitystyön 
tekee useampi henkilö/työryhmä käytetään henkilöiden selvitystöiden kokemuksen osalta edellä 
kuvattuun pisteytykseen perustuvaa keskiarvolukua. Muut tarjoukset pisteytetään suhteessa 
tarjoukseen, jossa on eniten kokemusta lentoliikenteen vaikutuksia koskevien selvitysten tekemisestä. 
(eniten kokemusta lentoliikenteen vaikutuksien selvitystyöstä / vertailtava tarjous x 10) 
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Hankintaa ja tarjousta koskevat yleiset ehdot ja vaatimukset 
 
Hankinnassa ja tarjouksessa noudatetaan seuraavia yleisiä ehtoja ja vaatimuksia. Hankinnassa noudatetaan yleisiä 
sopimusehtoja JYSE Palvelut 2022.  
 
Alihankinta on sallittu. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijan tulee täyttää tarjoajalle 
asetetut ehdottomat ja ehdolliset vaatimukset, sekä muut soveltuvuusehdot.  
 
Osatarjoukset eivät ole sallittuja.  
 
Tarjouksen tulee olla suomenkielinen.  
 
Hankinnan kohdetta koskeva sopimus tehdään määräaikaisena selvitystyön tekemisen ajaksi siten, että selvitystyö 
tulee olla tehtynä ja aineiston kokonaisuudessaan tilaajan käytettävissä 31.8.2023 mennessä. Sopimus voidaan 
irtisanoa tai purkaa vain erityisistä syistä. Aikataulun muutoksista on sovittava kirjallisesti osapuolten kesken.  
 
Tarjousasiakirjoihin sisältyvät julkisuuslain nojalla salassa pidettävät liikesalaisuudet tulee esittää erillisessä 
liitteessä. Tarjoajan on perusteltava miksi sen liikesalaisuudeksi merkitsemät tiedot ovat salassa pidettäviä 
liikesalaisuuksia. Tarjous ei voi olla kokonaisuudessaan liikesalaisuus. 
  
Tarjoajalla ei saa olla maksamattomia veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä tarjoaja ole saanut rikkoa ympäristö-, 
sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita. Jättämällä tarjouksen tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä sille asetetut 
soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan on pyydettäessä esitettävä selvitys soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä.  
 
Euroopan unioni ja/tai YK on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai 
toimielintensä päätöksillä. Tarjoajan tulee vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu 

  tarjoajalle,  
  tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa 

käyttäville henkilöille,  
  tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille,  
  sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tässä tarjouspyynnössä tarkoitetun hankinnan kohteen 

toteuttamiseen; 
  kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys- edustus-, päätös- tai 

valvontavaltaa kyseisissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille 
tai välillisille omistajille.  

 
Tarjoaja ilmoittaa välittömästi Pohjois-Pohjanmaan liitolle, jos pakotteita asetetaan yhdellekään edellä mainitulle 
taholle. 
 
Tarjouksen hylkäämisperusteet  
 
Tarjouskilpailusta suljetaan ennen hankintojen vertailua ulos ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön 
ehdottomien vaatimusten tai hankintamenettelyn ja tarjoajalle asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia. 
Hankintayksikkö voi harkintansa mukaisesti sulkea tarjoajan tarjouskilpailusta hankintalain mukaisten 
poissulkemisperusteiden täyttyessä. Tarjouskilpailusta suljetaan ulos myös sellainen tarjous, joka on saapunut 
tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. On hankintayksikön 
harkintavallassa pyytääkö se täsmentämään tai täydentämään saapunutta tarjousta. Tilaaja varaa mahdollisuuden 
hylätä perustelluista syistä kaikki saapuneet tarjoukset.  
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Lisätietopyynnöt  
 
Tarjouspyyntöä koskevat lisätietopyynnöt on toimitettava 21.3.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä viite ”Lisätietopyyntö: 
Lentoliikenneselvitys”. Kysymyksistä ja vastauksista laadittu yhteenveto julkaistaan osoitteessa www.pohjois-
pohjanmaa.fi viimeistään 24.3.2023. 
 
Tarjouksen jättäminen  
 
Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan liitolle 31.3.2023 klo 15.00 mennessä 
sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä ”Viite: 
Lentoliikenneselvitys”. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjouksen tulee olla 
voimassa 2 kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.  
 
Hankintapäätös ja -sopimus  
 
Hankintapäätös syntyy erillisellä hankintayksikön tekemällä päätöksellä. Hankintasopimus syntyy erillisen 
sopimuksen allekirjoittamisella. 
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