
 
 

 

Oulunkaaren kuntayhtymä          Tarjouspyyntö 2022: Projektitaiteilija tanssitaide 

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke 
Sanna Juutinen   
sanna.juutinen@oulunkaari.com 
P. 050 590 9088 
 

Pyydämme tarjousta 
Tanssitaideprojektin toteutuksesta paikallisten kehitysvammaisten kanssa Vaalassa. Taiteilija toteuttaa 
projektin itsenäisesti alusta loppuun. 
 
Tausta  
Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille 
mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän oman hyvinvointinsa edistämiseksi. 
Hanke toimii Oulunkaaren kuntayhtymän alueella (Iin, Simon, Utajärven, Pudasjärven ja Vaalan 
kunnissa). Hankkeessa taiteilijat toimivat sekä Taidekummeina, että projektitaiteilijoina.  
Lisätietoja: www.lahdehanke.fi 

 
Aika ja Paikka 
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Kotiranta, Vaala. Projekti toteutetaan kesäkuun 2022 aikana. 
Taidelähtöisin menetelmin toteutettavan projektin tanssituotos esitetään FestiVaala -tapahtuman 
yhteydessä 29.6.2022 klo 12 Vaalan Torilla. 

 
Kohderyhmä 
Asumispalveluyksikkö Kotirannan asukkaat. Osallistujaryhmä 5-10 henkeä. Projekti toteutetaan 
yhteistyössä Kotirannan henkilöstön kanssa, sekä FestiVaalan tuotantotiimin kanssa. 

 
Projektityön sisältö  

- Suunnittelu ja yhteydenpito Lähde! –hankkeen, Kotirannan ja FestiVaalan kanssa 
- Projektin aikataulu sovitaan yhdessä suunnitteluvaiheessa. Tapaamisia kohderyhmän kanssa 

on kolme (3) kertaa, joista viimeinen sisältää FestiVaalaan osallistumisen.  
- Tarvittavien materiaalien ja työvälineiden hankinta 
- Mediahaastatteluihin yms. viestintään osallistuminen 
- Prosessista ja sen tuloksista raportointi yhteistyötahoille, esim. päätöskeskusteluun 

osallistuminen 

 
Tarjouksen ehdot 
Tarjouksen loppusumma on 2000 € (+ alv. 24%, mikäli on alv-velvollinen), joka sisältää  
- suunnittelu ja yhteydenpito 
- tapaamiskerrat kohderyhmän kanssa 
- matkakulut, majoitus ja päivärahat 
- työskentelyyn tarvittavien työvälineiden käyttö projektin aikana, esim. taiteilijan omien työvälineiden 
käyttö. 
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Hanke maksaa materiaali- ja tarvikekustannuksia max. 200 euroa +alv. (ei siis sisälly laskutettavaan 
summaan).  

Laskussa on oltava Y-tunnus. Taiteilijan on oltava YEL-vakuutettu tai Tyel-vakuutettu. Laskutuksen voi 
siis tehdä myös lakisääteisten maksujen hoitavan osuuskunnan, muun yrityksen tai yhdistyksen kautta. 
 

Tarjouksen laatiminen 

- Laskutettavan tahon nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus 
- Todistus voimassaolevasta Tyel- tai YEL-vakuutuksesta. Saat sen PDF-muodossa kirjautumalla 

pankkitunnuksillasi oman eläkevakuutusyhtiösi nettisivuille. 
- Projektin toteutuksen alustava suunnitelma ja aikataululuonnos. Pyydämme erittelyä, kuinka 

pitkiä tapaamisia taiteilija on valmis toteuttamaan annetun budjetin puitteissa. 
- CV ja portfolio/referenssit 
- Alustava suunnitelma tarvikehankinnoista 

Tarjous tulee jättää ti 7.6.2022 klo 23:59 mennessä osoitteeseen sanna.juutinen@oulunkaari.com . 
Tarjoukseen jätetyt kysymykset lähetetään samaan osoitteeseen ti 31.5.2022 klo 22:59 mennessä. 
Vastaukset julkaistaan sivulla www.lahdehanke.fi tarjouspyyntöjulkaisun yhteydessä ke 1.6.22 klo 12.  

 

Valintaperusteet 
Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään vertailuun, ja ne pisteytetään 
seuraavasti: 
1. Palvelun sisältö ja suunnitelman toimivuus (5 pistettä)  
2. Taiteilijan aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä referenssit (5 pistettä)  

Päätös hankinnasta tehdään viimeistään 10.6.2022, ja se ilmoitetaan tarjouksen jättäneille 
sähköpostitse. 
 

Valitun palvelun laskutus 
Taiteilija laskuttaa Lähde!-hanketta jälkikäteen. Laskutuslisiä ei hyväksytä. Laskun maksamisen 
edellytyksenä on, että palvelu on suoritettu sovitulla tavalla, ja hanke on vastaanottanut laskun. 
Tarkemmat laskutusosoitetiedot annetaan sopimuksen yhteydessä. 
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