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TARJOUSPYYNTÖ SELVITYKSESTÄ: JAPANIN KOTISEUTULAHJOITUS JÄRJESTELMÄN SOVELTAMI-

NEN SUOMEN OLOIHIN; KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVA HANKINTA 

  

1. Tarjouspyyntö 
 
Maa- ja metsätalousministeriö / Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (jäljempänä ”Hankin-

tayksikkö”) pyytää tarjoustanne selvityksestä koskien Japanin kotiseutulahjoitus järjestelmän soveltamisesta 
Suomen oloihin tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 
 

Hankintayksikkö on arvioinut, että hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa koko sopimuskauden ajalta 
ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) annetun lain 25 
§:ssä määriteltyä kansallista kynnysarvoa. Tästä syystä hankintaan ei sovelleta Hankintalakia.  

 
Hankintayksikkö varaa oikeuden olla hyväksymättä tarjousta, mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen tai 
tarjouksen hyväksymättä jättämiselle on jokin muu perusteltu syy.  

 
Tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu hankintayksikön verkkosivuilla www.mmm.fi/hankintailmoitukset sekä jul-
kisten hankintojen järjestelmässä, HILMAssa. 

 
 
 

2.  Hankinnan tausta, tarkoitus ja tavoitteet  
 
Tausta 

 
Valtioneuvosto on asettanut Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän toimikaudelle 
12.10.2020-30.6.2023 Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmän teh-

tävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimai-
suutta ja hyvinvointia. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään paikkatietopohjai-
seen kaupunki-maaseutuluokitukseen (linkki ulkoiselle sivulle). HAMA parlamentaarisen työryhmän työn poh-

jana ovat Harvaan asutun maaseudun strategia 2017-2020 (linkki strategiaan), sekä vuosina 2017-2019 toimi-
neen edellisen työryhmän loppuraportti (linkki raporttiin).  
 

Työryhmä on määrittänyt toimintasuunnitelmassaan (linkki), että se selvityttää Japanin kotiseutulahjoitusjär-
jestelmän kaltaisen mekanismin mahdollisuuksia Suomen HAMA-alueiden elinvoiman vahvistamisessa. Ryy-
nänen et al. (2021) sekä Hyyryläinen ja Santalahti (2018) ovat tutkineet Japanin kotiseutulahjoitusjärjestel-

mää. Kyseessä on Japanissa käytössä oleva suosittu järjestelmä, jossa kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoi-
sia rahalahjoituksia digitaalisilla alustoilla valitsemalleen asuinkuntansa ulkopuoliselle kunnalle tai maakun-
nalle. Lahjoittaja voi valita, mihin käyttökohteeseen haluaa suunnata varat. Vastalahjaksi lahjoittaja saa halu-

tessaan paikallisia tuotteita, kuten elintarvikkeita, palveluita tai lahjaesineitä. Lahjoitussumman voi vähentää 
tuloverotuksessa. Suurin osa lahjoituksista tehdään Japanissa harvemmin asutuille alueille.  
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Tarkoituksena on saada parlamentaarisen työryhmän käyttöön tietoa siitä, voisiko tämän tyyppinen kotiseu-
tulahjoitusjärjestelmä olla sovellettuna keino lisätä myös Suomen harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja 

hyvinvointia.  
 
Tavoitteena on selvittää, miten ja miltä osin lahjoitusmalli olisi sovellettavissa Suomen oloihin ja arvioida, mitä 

vaikutuksia kotiseutulahjoitusjärjestelmällä olisi harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kan-
nalta. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa mahdolliset esteet ja tehdä ehdotus konkreettisesta mallista soveltuvan 
kotiseutulahjoitusjärjestelmän kokeilemiseksi Suomessa.  

 
Tässä selvityksessä ei huomioida Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmään kuuluvaa tuloverotus-osiota, eli sel-
vitys koskee ainoastaan kotiseutulahjoitusmallin lahjoitus- ja vastalahjaosiota ilman tuloverovähennysmahdol-

lisuutta. 
 
 

 
3.                    Hankinnan kohde 
 

Hankinnan kohteena on selvitys siitä, miten Japanin mallin kaltaista kotiseutulahjoitusjärjestelmää voisi sovel-
taa ja kokeilla Suomessa harvaan asuttujen (HAMA) alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Selvi-
tyksen tulee lisäksi sisältää arvio siitä, millaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia kotiseutulahjoitusjärjestel-

mällä olisi Suomen harvaan asutuille alueille, kuntiin ja paikalliseen yritystoimintaan. Erityisenä tavoitteena on 
selvittää ja tehdä ehdotus kotiseutulahjoitusjärjestelmän vaihtoehtoisista toteuttamismekanismeista ja niiden 
kokeilemisesta sisältäen kokeilujen toimija- ja sidosryhmien määrityksen. Tästä tarjouspyynnöstä on rajattu 

pois Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmässä käytössä olevan verovähennysmahdollisuuden tutkiminen.  
 
Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Selvityksen toteuttajalla 

tulee olla valmius vastata työn aikana esille tuleviin mahdollisiin muihin tietotarvepyyntöihin. Työt suunnitellaan 
kuitenkin niin, että mahdolliset tietotarvepyynnöt ovat toteutettavissa työn kokonaisbudjetin sisällä. Selvityksen 
valmistuttua työn toteuttaja esittelee tuloksia parlamentaariselle työryhmälle alkuvuonna 2022. 

 
Selvityksen tulokset raportoidaan word- ja pdf-muotoisena raporttina. Raportin tarkennettu sisältö ja sen laajuus 
sovitaan hankkeen aloituskokouksessa. 

 
 
 

4. Hankinnan aikataulu 
 
Selvitystyö aloitetaan syyskuun 2021 aikana. Selvityksen tulosten tulee olla työryhmän käytettävissä kuuden 

kuukauden kuluttua työn alkamisesta. 
 
 

 
5. Sopimuskausi  
 

Hankintayksikkö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.  
 
Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu.  

Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on syyskuussa 2021.  
 
 

 
6. Hinnoittelu 
 

Tarjouksessa esitettyjen hintojen tulee sisältää kaikki mahdolliset työn toteuttamisesta aiheutuvat kulut (mate-
riaali-, matkustus- ja toimistokuluineen), eikä laskutus- tai muita lisiä ole oikeus laskuttaa. Hinnat ilmoitetaan 
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ilman arvonlisäveroa. Valittavalla toimittajalla on oikeus laskuttaa voimassa oleva arvonlisävero.  
 

Tarjouksessa ilmoitetut hinnat ovat kiinteinä voimassa koko sopimuskauden ajan.  
 
Hankintaan on käytettävissä kokonaisuudessaan enintään 50 000 € (+ alv). 

 
 
 

7. Valinta- ja vertailuperusteet 
 
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellinen edullisuus ar-

vioidaan seuraavien vertailuperusteiden mukaisesti:  
1. HINTA, painoarvo 10 % 
2. LAATU, painoarvo yhteensä 90 % 

Laatu vertaillaan seuraavasti 
 
a) Työsuunnitelman sisältö (30 %) 

Tarjoaja laatii suunnitelman selvityksen toteuttamisesta. Työsuunnitelman tulee sisältää: 

• vastaus hankinnan kuvaukseen 

• työvaiheiden kuvaus 

• aikataulutus 

• kuvaus yhteistyöstä tilaajan kanssa sekä raportointi 

• arvio henkilötyöpanoksesta ja toiminnan muu resursointi 

• vastuulliset tekijät ja muut nimetyt henkilöt, sekä 

• mahdollinen alihankkijoiden käyttö. 

 
Vertailussa lasketaan tarjoajan saamat pisteet ja eniten pisteitä saanut tarjous saa painoarvon mukaiset 30 
pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saaneen tarjoajan piste-

määrä) x painoarvo 30. 
 
b) Hankkeeseen osoitettujen tekijöiden osaaminen ja kokemus alalta (60 %) 

 
Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan työn vastuullinen johtaja sekä muut teki jät, vähintään kaksi henkilöä. 
 

Työhön osallistuvien henkilöiden kokemusta ja osaamista arvioidaan seuraavilta osa-alueilta: 

• aluekehittämisen ja maaseudun kehittämisen (erityisesti HAMA-alueet) tuntemus 

• kokemus aikaisemmista vastaavan kaltaisista selvityshankkeista ja kokeiluhankkeiden suunnittelusta 

• osaaminen laadullisista ja määrällistä tutkimusmenetelmistä 

 
Henkilöiden osaamisen ja kokemuksen arviointi tehdään tarjouksen liitteenä toimitettavien ansioluetteloiden pe-
rusteella.  

 
Vertailussa lasketaan tarjoajan saamat pisteet ja eniten pisteitä saanut tarjous saa painoarvon mukaiset 60 
pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: (vertailtava tarjous / eniten pisteitä saaneen tar joajan piste-

määrä) x painoarvo 60. 
 
 

 
8. Tarjouksen tekeminen ja sisältö 
 

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto, johon hankintaa koskevat päätökset sekä muut  
tiedot ja tiedustelut toimitetaan. 
 

Tarjoukseen tulee liittää työhön osallistuvien henkilöiden ansioluettelot sekä tarjoajan referenssit vastaavis ta 
hankkeista. 
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Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

 
1. Työsuunnitelma, jossa tarjoaja kuvaa, mikä on sen tarjoaman tehtävän keskeinen sisältö ja mitkä ovat tehtä-
vän tavoiteltavat lopputulokset sekä esittää Tarjoajan tarjoaman aikataulun tehtävän suorittamiselle sekä Tar-

joajan tarjoama henkilöstö tehtävän suorittamiselle 
2. Tarjoajan esittämä kustannusarvio tehtävän suorittamiselle, joka sisältää vertailuhinnan ilman arvonlisäveroa 
veloitettavista kustannuksista (kustannusarvio, jossa määritelty käytettävä henkilöstö, henkilöstöstä veloitetta-

vat kustannukset ja mahdolliset muut kustannukset) 
 
 

 
9. Laskutus 
 

Tarjoaja on oikeutettu laskuttamaan kustannusarvion mukaiset hyväksyttävät ja toteutuneet kustannukset 
Hankintayksiköltä jälkikäteen hyväksyttävää laskutusta vastaan. Laskutuskäytännöt on kuvattu tarkemmin liit-
teenä olevassa sopimusmallissa. Ministeriö käyttää laskutuksessa sähköistä Handi -palvelua. Valittava tarjoaja 

laskuttaa hankintayksikköä sähköisellä laskulla. Maksuehto 21 päivää. Viivästysseuraamukset korkolain mu-
kaan. 
 

 
 
10.  Hankintaa koskevat sopimusehdot 

 
Hankintaa koskevat sopimusehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa (liite 1). Hankintasopi-
mukseen sovelletaan yleisinä sopimusehtoina JYSE 2014 PALVELUT –sopimusehtoja siltä osin, kun sopimus-

mallissa tai tarjouspyynnössä ei ole toisin mainittu.  
 
JYSE 2014 PALVELUT –sopimusehdot on ladattavissa osoitteesta: http://vm.fi/hankinnat. 

 
Tarjoajan tulee hyväksyä liitteessä esitetyt sopimusehdot. Hankintasopimus tehdään liitteenä olevalla sopimus-
mallilla. 

 
 
 

11.  Asiakirjojen julkisuus 
 
Tarjousasiakirjojen julkisuudesta säädetään julk isista viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 

(621/1999). Tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintamenette-
lyn yhteydessä. Tarjouksen valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidet-
tävää tietoa, tulevat julkisiksi. 

 
Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa tarjousaineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta tarjousaineistosta. Hankintayksikkö tekee 

tarvittaessa erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pääsääntöisesti pidetä liike- tai ammat-
tisalaisuutena. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 

 
 
12.  Tarjousten toimittaminen 

 
Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon sähköisesti 
viimeistään 29.8.2021. 
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Tarjousmerkintä ”Tarjouskilpailu / RO / Sihvola, VN/17111/2021” pyydetään mainitsemaan sähköpostin viesti-
kentässä. 

 
Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien.  
 

Sähköpostiosoite: kirjaamo@mmm.fi 
 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada maa- ja metsäta-

lousministeriöltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuk-
sista. 
 

 
 
13.                   Hankintapäätöksen ja –sopimuksen tekeminen 

 
Hankintayksikkö tekee tarjouskilpailun päätyttyä hankintapäätöksen, minkä jälkeen hankintapäätöksestä ilmoi-
tetaan kaikille tarjoajille. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen 

allekirjoittamisella. 
 
 

 
14.  Lisätietojen pyytäminen 
 

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse erityisasiantuntija Auli Sihvolalta, auli.sih-
vola@mmm.fi. Kysymykset tulee lähettää viimeistään 15.8.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi 
kaikkiin kysymyksiin vastataan yhteisesti viimeistään 18.8.2021.  

 
 
 

15.  Päiväys ja allekirjoitus 
 
 

Helsingissä 5. heinäkuuta 2021 
 
 

Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikön sijainen Leena Anttila  
 
Erityisasiantuntija   Auli Sihvola 

 
 
Liitteet 

Liite 1. Sopimusluonnos 
 
Linkit Japanin kotiseutulahjoitusjärjestelmästä aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin:  

 
Toni Ryynänen, Torsti Hyyryläinen & Ryo Umeda: Digitaaliset alustaekosysteemit ja kuntien elinvoima – Ta-
paustutkimus Japanista: https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/03/39_digitaaliset-alustaekosysteemit.pdf  

 
Torsti Hyyryläinen & Saana Santalahti: Japanin kotiseutulahjoitus – furusato noozei – kaupunkien ja maaseu-
tujen toimijoiden vuorovaikutuksena: http://www.mua-lehti.fi/wp-content/uploads/2018/05/MUA-2018-1-Hyyry-

lainen-Santalahti.pdf  

 


