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Tarjouspyyntö Kestävä metsäbiotalous Barentsin alueella –hankkeen toteuttajan 
hankinnasta; kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta 

 

1. Tarjouspyyntö 
 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää tarjoustanne palvelun toteuttamisesta tämän 
tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.  

 
Tarjouspyyntö liitteineen on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla 
https://mmm.fi/tarjouspyynnot sekä julkisten hankintojen järjestelmässä, HILMAssa. 
 

 
2. Hankinnan tausta, tarkoitus ja tavoitteet  
 

Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC) perustettiin vuonna 1993 Barentsin alueen 
hallitustenväliseksi yhteistyöfoorumiksi. Sen jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja EU:n komissio. 
Suomi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston sekä sen alaisuudessa toimivan metsätyöryhmän 
(Barents Forest Sector Working Group, WGBFS) puheenjohtajana lokakuusta 2021 lokakuuhun 
2023 saakka.  
 
Metsäsektori on tärkeä osa Barentsin alueen taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä. 
WGBFS:n tarkoituksena on edistää metsävarojen ja ekosysteemipalvelujen kestävää hoitoa ja 
käyttöä Agenda 2030:n kestävän kehityksen, Yhdistyneiden Kansakuntien metsästrategian ja 
Pariisin sopimuksen mukaisesti, seurata BEAC-toimia ja vaikuttaa niihin oikea-aikaisesti, puolustaa 
tasapainoista ja johdonmukaista näkemystä metsistä sekä niiden tarjoamista tuotteista ja 
palveluista. WGBFS:n toiminta helpottaa tietämyksen siirtoa ja tieteellisten tulosten ja parhaiden 
käytäntöjen jakamista. 
 
Hanke tukee Suomen puheenjohtajuustavoitteita Barentsin euroarktisessa neuvostossa sekä sen 
metsätyöryhmässä vuosina 2021-2023. Hankkeen tarkoituksena on edistää kestävyyden kaikki 
ulottuvuudet huomioivaa metsätaloutta Barentsin alueella. Hankkeen tavoitteena on edistää ja 
lisätä metsäbiotalouden toimijoiden kaupallista ja tieteellis-teknistä sekä hallinnon yhteistyötä ja 
luoda uusia mahdollisuuksia Barentsin euroarktisen neuvoston alueella. Tavoitteena on myös 
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kehittää metsätyöryhmän työtä ja sen vaikuttavuutta, lisätä ja kehittää yhteistyötä muiden 
sidosryhmien että muiden Barentsin työryhmien kanssa. 
 

3. Valtioneuvoston hankintojen periaatteet 
 
Hankinnassa noudatetaan valtioneuvoston hankintojen toteuttamista ohjaavia periaatteita, jotka 
ovat: laadukkaiden hankintojen tekeminen, hankintojen taloudellisuus ja suunnitelmallisuus, 
hankintaprosessin tehokkuus, tarjoajien tasapuolinen, syrjimätön ja avoin kohtelu 
hankintamenettelyn aikana, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottaminen, pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, sekä innovaatioiden 
edistäminen. Tässä hankinnassa on periaatteiden toteutumista pyritty huomioimaan erityisesti 
tarjouspyynnön tavoitteiden, sisällön sekä arviointikriteerien suunnittelun ja valmistelun kautta. 
 

4. Henkilötietojen käsittely 
 

Tarjoaja on tietoinen siitä, että tarjoukseen tai muihin hankinta-asiakirjoihin voi kohdistua 
tietopyyntöjä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tietopyyntöihin vastatessaan luovuttaa 
tarjouksen tai muiden hankinta-asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja, jos luovuttamiseen on 
lainsäädännön mukainen peruste. 
 
Hankintamenettelyn asiakirjoja käytetään tarjousten arvioinnissa ja vertailussa. Niitä säilytetään 
hankintalain 124 §:n 3 momentin mukaisesti vähintään kolmen vuoden ajan hankintasopimuksen 
tekemisestä. Asiakirjat ja niihin sisältyvät henkilötiedot toimitetaan pyydettäessä tuomioistuimelle 
tai muulle hankintoja valvovalle viranomaiselle 

 
5. Hankinnan kohde  

 
Hankinnan kohteena on Kestävä metsäbiotalous Barentsin alueella –hankkeen toteuttaminen 
tämän tarjouspyynnön ja tehtäväkuvauksen (liite 1) mukaisesti.  
 
Hankkeessa järjestetään Barentsin Metsäfoorumi (Barents Forest Forum) vuoden 2023 syksyllä 
Rovaniemellä. Lisäksi hankkeessa selvitetään parhaat keinot Barentsin metsätyöryhmän toiminnan 
ja työtapojen kehittämiseen, jotta työryhmä voisi vielä paremmin edistää metsäbiotalouden 
kehitystä erityisesti Barentsin alueella.  
 
Työn eteneminen kytkeytyy kiinteästi Barentsin metsätyöryhmän toimintaan ja Suomen 
puheenjohtajuuskauteen, joka alkaa lokakuussa 2021 ja päättyy syksyllä 2023.  
 
Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.  

 
Liitteessä 1 (Tehtäväkuvaus) ilmoitetut hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset ovat pakollisia 
vaatimuksia. Tarjottavan palvelun tulee täyttää kaikki palvelulle asetetut pakolliset vaatimukset, 
jotta sen voidaan katsoa olevan tarjouspyynnön mukainen. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. 
 

 
6. Hankintamenettely 
 

Tarjouskilpailussa noudatetaan hankintalain (1397/2016) 32 § tarkoitettua avointa menettelyä. 
Avoin menettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta 
hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat 
tehdä tarjouksen. 
 
Kyseessä on hankintalain 25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka 
ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain 26 §:ssä säädettyä EU kynnysarvoa. Maa- ja 
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metsätalousministeriön arvio hankinnan arvosta koko sopimuskauden ajalta on enintään 70 000 – 
80 000 euroa + alv.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö varaa oikeuden olla hyväksymättä tarjousta, mikäli tarjous ei ole 
tarjouspyynnön mukainen tai tarjouksen hyväksymättä jättämiselle on jokin muu perusteltu syy.  

 
Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy vasta kirjallisen sopimuksen 
allekirjoittamisella.  

 
Hankintasopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen tiedoksi.  

 
Maa- ja metsätalousministeriö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät 
vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Maa- ja metsätalousministeriö voi 
keskeyttää hankinnan myös, jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei 
hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on 
olemassa muu perusteltu syy. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, 
joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja 
tarjoajan valintaan sekä tarjouksen valintaan liittyen. Maa- ja metsätalousministeriö voi hylätä 
tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin 
voidaan pyytää kirjallisesti erikseen.  

 
7. Tarjoajan kelpoisuus 
 

Tarjoajan/hankkeen toteuttavan organisaation on oltava rekisteröity kaupparekisteriin taikka 
ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. 
Palveluntuottajan tulee olla huolehtinut verojen maksamisesta. 
 
Valittu tarjoaja sitoutuu pyydettäessä ennen hankintasopimuksen solmimista toimittamaan maa- 
ja metsätalousministeriölle seuraavat tiedot: 
 

- Kaupparekisterin ote tai muu vastaava selvitys 

- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty 

- Eläkevakuutusyhtiön tai työeläkekassan antama todistus työntekijän eläkelain (TyEL) 
mukaisen eläkevakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta 
 

Tarjoukseen osallistuvalla henkilöllä ei saa olla sellaista yhteyttä arvioinnin tekemiseen, että hänen 
puolueettomuutensa voisi tästä syystä vaarantua. 
 
Tarjoajia kannustetaan tekemään yhteistyötä tai käyttämään alihankintaa relevanttien tahojen 
kanssa, jos tarjouspyynnölle osoitetusta yrityksestä ei löydy kaikkea vaadittavaa osaamista. Maa- 
ja metsätalousministeriö hyväksyy alihankinnan ja konsortiot. Alihankkijoiden ja konsortion 
kaikkien tahojen on täytettävä yllä esitetyt vaatimukset. Alihankkijoiden osalta tarjoaja vastaa 
alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Konsortion muodostavat yritykset vastaavat 
yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Ennen kuin päätarjoaja ja maa- ja 
metsätalousministeriö tekevät sopimuksen, tulee konsortio-osapuolten tehdä konsortiosopimus. 

 
8. Valinta- ja vertailuperusteet 

 
Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti 
edullisin on tarjous, joka on maa- ja metsätalousministeriön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras. 
 
Tarjousten vertailuperusteet ovat seuraavat: 
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6.1 Hinta, painoarvo 10 % 
 
Tarjottavan hinnan tulee sisältää kaikki mahdolliset arvioinnin toteuttamisesta aiheutuvat kulut 
(materiaali, matkustus- ja toimistokuluineen) eikä laskutus- tai muita lisiä ole oikeutta laskuttaa. 
Työn ennakoitu arvo on 70 000 – 80 000 euroa + alv. Työstä voidaan maksaa enintään 100 000 
euroa sisältäen arvonlisäveron. Tarjoaja ei voi esittää korkeampaa kokonaishintaa. 
 
Hinnat vertaillaan ja pisteytetään kokonaishinnan perusteella. Vertailussa käytetään kaavaa: (halvin 
kokonaishinta/vertailtava kokonaishinta) x painoarvo. 

 
6.2 Laatu 
 
6.2.1 Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus, painoarvo 45 % 

 
Asiantuntijoiden osaamista tullaan vertailemaan minimivaatimukset ylittävien ansioiden osalta. 
Vertailussa huomioidaan enintään kahden (2) hankkeeseen nimetyn henkilön osaaminen ja 
kokemus.  
 
Osaamisen ja kokemuksen osalta painotetaan   

- kokemusta kansainvälisestä metsäyhteistyöstä (ei kokemusta nolla pistettä, alle 5 v yksi 
piste / yli 5 v kaksi pistettä) 

- kokemusta kansainvälisen metsäyhteistyön kehittämisestä (ei kokemusta nolla pistettä, 
alle 3 projektia yksi piste / yli 3 projektia kaksi pistettä) 

- kokemusta kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä (yli 50 hengen tapahtumien 
määrä; ei tapahtumia nolla pistettä, alle 3 tapahtumaa yksi piste / yli 3 tapahtumaa kaksi 
pistettä) 

- kokemusta alueellisesta yhteistyöstä Suomen lähialueilla (erityisesti Venäjän, Ruotsin ja 
Norjan kanssa) (työkokemus vuosina; ei kokemusta nolla pistettä, kokemusta alle 5 v yksi 
piste / yli 5 v kaksi pistettä) 

- osaamista ja tuntemusta Barentsin alueen metsäbiotalouden erityiskysymyksistä 
(työkokemusta, luottamustehtäviä; ei osaamista/tuntemusta nolla pistettä, alle 3 v yksi 
piste/ yli 3 v kaksi pistettä) 

  
Osaaminen ja kokemus tulee kuvata henkilöiden ansioluettelossa. 
 
Kunkin henkilön osaaminen arvioidaan yllämainitulla tavalla asteikolla 0  ̶10.  Molemmat henkilöt 
voivat saada täydet 10 arviointipistettä. Tämän jälkeen asiantuntijoiden pisteet lasketaan yhteen 
kunkin tarjoajan osalta ja nämä pisteet painotetaan vertailupisteiksi kaavalla: (vertailtavan 
tarjoajan saamat yhteispisteet / parhaan tarjoajan saamat yhteispisteet) x painoarvo. 

 
6.2.2. Selvityksen ja metsäfoorumin toteuttamista koskevan suunnitelman laatu: painoarvo 45 % 

 
Hankesuunnitelman tulee kattaa ainakin tarjouspyynnön kohdassa 9 sekä tarkemmassa 
tehtäväkuvauksessa mainitut asiat. Hankesuunnitelmaa tarkennetaan sopimuksen tekemisen 
jälkeen yhdessä työn tilaajan kanssa. 
 
Vertailussa tullaan arvostamaan suunnitelman yksityiskohtaisuutta (yksityiskohtaisuuden osalta 
arvostetaan suunnitelman täsmällisyyttä ja konkreettisuutta) ja kehittyneisyyttä (kehittyneisyyden 
osalta arvostetaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta ja innovatiivisuutta), jotka osoittavat 
tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 kuvatun hankinnan kohteen syvällistä ymmärtämistä.  
 
Suunnitelmat arvioidaan asteikolla 0  ̶10 siten että parhaaksi arvioitu suunnitelma saa 10 pistettä ja 
muut sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan parasta suunnitelmaa heikommaksi. Pisteet 
painotetaan vertailussa kaavalla: (vertailtavan toteutussuunnitelman pisteet / parhaan 
toteutussuunnitelman pisteet) x painoarvo. 
 
Tarjoajan kokonaispisteet ja hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous 
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Tarjoajalle annetaan edellä mainittujen vertailuperusteiden mukaiset pisteet kultakin 
vertailuperusteen osalta erikseen. Tarjoajan kokonaispisteet lasketaan yhteen ja tarjouksista 
valitaan kokonaispistemäärältään eniten pisteitä saanut tarjous. Jos useampi tarjous saa saman 
pistemäärän, valitaan se tarjous, joka on saanut eniten laatupisteitä. 

 
9. Tarjouksen tekeminen ja sisältö 

 
Maa- ja metsätalousministeriölle osoitetut tarjoukset on tehtävä suomeksi. Tarjouksessa on 
ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto, johon hankintaa koskevat päätökset sekä muut tiedot 
ja tiedustelut toimitetaan. 
 
Tarjouksen tulee sisältää seuraavat asiat: 
 
1. Hankesuunnitelma, jossa kuvataan tarkempi suunnitelma Barentsin metsäfoorumin 

järjestämiseksi ja selvityksen tekemiseksi työryhmän toiminnan ja työtapojen kehittämiseksi 
sekä kuvaus lopputuloksista 

2. Hankkeen aikataulu pääpiirteissään 
3. Tarjoajan tarjoama henkilöstö tehtävän suorittamiselle. Tarjoajan tulee merkitä selkeästi 

vastuulliset asiantuntijat, jotka ovat hankkeen päävastuulliset toteuttajat ja muu henkilöstö ja 
heidän osaamisensa 

4. Toteuttajien ajankäyttö projektiin 
5. Mahdollista alihankintaa tai konsortiota sekä mahdollisia muita yhteistyökumppaneita 

koskevat tiedot 
6. Hankkeen toteuttamisen riskien arviointi 
7. Alustava suunnitelma hankkeeseen liittyvistä matkoista 
8. Tarjoajan esittämä kustannusarvio tehtävän suorittamiselle, joka sisältää vertailuhinnan ilman 

arvonlisäveroa veloitettavista kustannuksista (kustannusarvio, jossa määritelty käytettävä 
henkilöstö, henkilöstöstä veloitettavat kustannukset ja mahdolliset muut kustannukset, 
sisältäen hankkeen päätyttyä toteutettava tilintarkastus). Kustannusarvio esitetään liitteen 3 
IBA-kustannusarviopohjalla.  

9. Y-tunnus tai muu oma selvitys rekisteröinnistä  
10. Vakuus siitä, että tarjoaja täyttää tarjouspyynnön 7 kohdassa mainitut verojen ja 

vakuutusmaksujen hoitamista koskevat edellytykset. 
 
Laskutus 
 
Tarjoaja on oikeutettu laskuttamaan sopimuksen mukaisen hinnan maa- ja 
metsätalousministeriöltä, kun palvelu on todettu hyväksytysti toteutetuksi. Tarkemmista 
laskutuskäytännöistä sovitaan tarkemmin osapuolten sopimalla tavalla. 
 
Valittava tarjoaja laskuttaa maa- ja metsätalousministeriötä sähköisellä laskulla. Maksuehto 21 
päivää. Viivästysseuraamukset korkolain mukaan. 
 

10. Hankintaa koskevat sopimusehdot 
 
Hankintaa koskevat sopimusehdot on esitetty liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa. 
Hankintasopimukseen sovelletaan yleisinä sopimusehtoina JYSE 2014 PALVELUT (päivitysversio 
2017) -sopimusehtoja siltä osin, kun sopimusmallissa tai tarjouspyynnössä ei ole toisin mainittu. 
JYSE 2014 PALVELUT (päivitysversio 2017) -sopimusehdot on ladattavissa osoitteesta: 
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-
40aa-be5d-0b5bb9ddc440/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf 
 
Tarjoajan tulee hyväksyä liitteessä esitetyt sopimusehdot. Hankintasopimus tehdään liitteenä 
olevalla sopimusmallilla. 

 
 

https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440/JYSE+palvelut+huhtikuu+2017.pdf
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11. Asiakirjojen julkisuus 

 
Tarjousasiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisista viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa (621/1999). Tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai 
asianosaisjulkisiksi hankintamenettelyn yhteydessä. Tarjouksen valintaperusteet, hinnat ja muu 
sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää 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. Maa- ja 
metsätalousministeriö tekee tarvittaessa erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 

12. Tarjousten toimittaminen 
 
Maa- ja metsätalousministeriölle osoitetut tarjoukset on toimitettava maa- ja 
metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 8.10.2021 klo 15.00. Hakemukset tulee toimittaa 
ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi 
tai kirjallisesti osoitteella: Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo, PL 30, 00023 
VALTIONEUVOSTO. 
 
Tarjousmerkintä ”Tarjouskilpailu / LVO/Paanukoski, VN/22880/2021, avataan 11.10.2021” 
pyydetään mainitsemaan sähköpostin viestikentässä tai kirjekuoren päällä.  

 
Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien. 
 
Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada maa- ja 
metsätalousministeriöltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä 
aiheutuneista kustannuksista. 
 

13. Hankintapäätöksen ja -sopimuksen tekeminen 
 
Maa- ja metsätalousministeriö tekee tarjouskilpailun päätyttyä hankintapäätöksen, minkä jälkeen 
hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille. Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) 
syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 
 

14. Lisätietojen pyytäminen 
 
Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen: 
sanna.paanukoski@gov.fi. Kysymykset ja tarjoajan vastausosoite on lähetettävä viimeistään 
17.9.2021. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi kaikille vastaussähköpostinsa 
määräpäivään mennessä lähettäneille lähetetään vastaukset saman sisältöisenä viimeistään 
21.9.2021. 
 
Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään 
hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 

Yksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Kokkonen 

Neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski 

mailto:kirjaamo@mmm.fi
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Liitteet Liite 1. Tehtävänkuvaus 

 
Liite 2. Sopimusmalli 

 
Liite 3. IBA kustannusarviopohja  
 

Jakelu  
         
 

Tiedoksi MMM Maa- ja metsätalousministeriön kirjaamo 
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