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Rekrykampanjan suunnittelu ja toteutus Venäjällä Yrityssalo Oy:n toteuttamassa
hankkeessa
1. Tarjouspyynnön kohde
Yrityssalo Oy:n hallinnoima Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
-hanke pyytää tarjouksia rekrytointikampanjan suunnittelusta toteutettavaksi Venäjällä.
Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen tavoitteena on
yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja kriittisen osaamisen ja
kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa. Hankkeessa ovat
mukana: Yrityssalo Oy, Savonlinnan kaupunki, Rauman kaupunki yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan
kanssa, Kauhajoen kaupunki yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa, Riihimäen Tilat ja
Kehitys Oy yhdessä Valkeakosken kanssa, Kalajoen kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Paimio, Heinola,
Iisalmi, Nivala ja Pietarsaari. Hankkeen rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto.
Yrityssalo Oy pyytää tarjousta Venäjälle suuntautuvan rekrytointikampanjan suunnittelusta ja
toteutuksesta (Venäjä-pilotti) hankkeen toiminnan tueksi.
Pilottikampanjan tavoitteena on rekrytoida Savonlinnaan ja Varkauteen työntekijöitä ensisijaisesti
Venäjän lähialueilta. Ensimmäisessä pilotissa tavoitteena on esitellä erityisesti Venäjällä (valituilla
alueilla) Savonlinnaa ja Varkautta sekä näiden tarjoamia työllistymismahdollisuuksia.
Ensimmäisen pilotin jälkeen toiminta pyritään laajentamaan koskemaan myös muita hankkeessa
mukana olevia kaupunkeja koskevaksi.
Hankittava palvelukokonaisuus sisältää seuraavat osakokonaisuudet:
-

Viestinnän ja markkinoinnin toimintakonseptin ja sisällön ideointi ja suunnittelu
Mielenkiintoisen ja monikanavaisen kampanjasuunnitelman laadinta
Omaperäisen ja tuoreen kampanjaidean mukaisen viestinnän ja markkinoinnin tuotanto ja
toteutus

Palvelukokonaisuuden tulee kiteyttää Savonlinnan ja Varkauden edut ja mahdollisuudet
mahdollisimman mielenkiintoisella tavalla huomioiden samalla kohdemaan erityisvaatimukset.
Tarjoajan on sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa otettava huomioon Savonlinnan ja Varkauden
kaupunkien sekä Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa -hankkeen
käynnissä olevat kampanjat ja muu toiminta. Toteutuksen suunnittelun ja ylläpidon vuoksi tarjoajalta
edellytetään erittäin hyvää venäjän kielen taitoa ja Venäjän kulttuurin tuntemusta.
Palveluntarjoajalta edellytetään läheistä yhteistyötä Savonlinnan ja Varkauden kaupungin kanssa.
Kampanja kohdennetaan Venäjällä jo valmiiden ammattilaisten lisäksi myös alan vaihtajille sekä
koulutettaville työnhakijoille. Markkinointisisältöä suunniteltaessa on huomioitava, että

työllistyminen Suomeen olisi mahdollisimman helppoa. Aluksi painopisteenä ovat jo avoinna olevat
työpaikat, joihin on erityisen haastavaa löytää Suomesta riittävästi työvoimaa. Kampanjan ja
markkinointisisällön suunnittelussa tulee huomioida myös mahdollisen puolison työllistyminen sekä
asuminen Suomessa (asunto). Kampanja esittelee myös opiskelumahdollisuuksia Suomessa.
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.
Tarjouskilpailussa ei huomioida osatarjouksia.
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 kokonaistaloudellisesti edullisin 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 kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka soveltuvat parhaiten
hankkeen ostajan tarpeisiin. Kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteelta edullisinta tarjousta
arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat arviointikriteerit ja arviointiperusteet, joiden
painokertoimet on ilmoitettu kussakin kohdassa suluissa:

Palvelun hinta (painoarvo 25)
•

palvelun kokonaishinta (ilman arvonlisäveroa)

Työsuunnitelman laatu, toimitusajankohta ja -varmuus (painoarvo 50)
•
•
•
•
•

kampanjaidean soveltuvuus hankkeen tavoitteisiin
suunnitelma kampanjan rakentamisesta ja toteutuksesta
toteutusaikataulun joustavuus
henkilöstön osaaminen (kohdealueiden kulttuurituntemus ja kielitaito)
tarjouksen pitää sisältää vähintään kolme palaveria Savonlinnassa tai Varkaudessa

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. Kun yksi tai useampi tarjous saa saman kokonaispistemäärän, valitaan
tarjouksista hinnaltaan edullisempi.
4. Muut ehdot
Pidätämme oikeuden muutoksiin, jos esim. kustannukset nousevat yli suunnitellun budjettimme.
Yrityssalo pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Yrityssalo Oy varaa itselleen mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen (optio). Hankinnat
tehdään tällöin suorahankintana ilman edeltävää tarjouskilpailua. Optiolauseke sisällytetään
hankintasopimukseen. Tätä menettelyä voidaan käyttää kolmen vuoden kuluessa
hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.
Palvelun tuottajan tulee tarjouksessa ilmoittaa, mikäli se ei sitoudu Yrityssalo Oy:n
määrittelemään lisähankintaoikeuden (optio) käyttöön.
Yrityssalolla on oikeus, mutta ei velvollisuutta ottaa käyttöön hankintasopimukseen sisältyvä optio
5. Tarjouksien toimittaminen ja lisätiedot
Tarjoukset pyydetään toimittamaan ti 25.2.2020 klo 12 mennessä osoitteeseen
tommi.virtanen@yrityssalo.fi merkinnällä ”Venäjän -pilotti, Kansainvälisyyden hyödyntäminen
ulkomaisen työvoiman saatavuudessa – hankkeessa”.
Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa Yrityssalo Oy:n Tommi Virtanen (puhelin 0445477711
tai tommi.virtanen@yrityssalo.fi) tai Minna Silventoinen Savonlinnan Hankekehitys Oy (p
0444174951 tai minna.silventoinen@savonlinna.fi).
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