
Dnro OKM/36/240/2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Teiltä tarjousta
OECD:n Pisa 2021 tutkimushankkeen Suomen osuuden toteutuksesta.

Tarjouspyynnön tausta ja kohde

Hankinnan kohteena on OECD:n Pisa 2021 tutkimushankkeen Suomen osuuden
toteutus.

Tarjouspyynnön päivitys 29.5.2018: Lisätty alla olevan hankinnan
kohteen kuvauksiin liite IE PISA 2018 Integrated desing

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu OECD:n Pisa 2021 tutkimushankkeeseen,
joka on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma ja joka tuottaa tietoa
koulutuksen tilasta ja tuloksista sekä koulun ulkopuolella tapahtuvasta
oppimisesta kansainvälisessä vertailukehyksessä.

Pisa tutkimusohjelma selvittää, kuinka oppilaat hallitsevat tulevaisuuden
yhteiskunnan, työelämän kehityksen ja laadukkaan elämän kannalta keskeisiä
tietoja ja taitoja. Pisa-tutkimusohjelma koostuu kolmen vuoden välein
toteutettavista tutkimussykleistä.

Pisa 2021 tutkimushankkeessa selvitetään oppilaiden osaamista, matematiikan,
lukutaidon ja luonnontieteiden sisältöalueilla siten, että tutkimuksen pääalueena
on matematiikka. Neljäntenä kognitiivisena sisältöalueena vuoden 2021
tutkimuksessa on luovan ajattelun (creative thinking) arviointi.

Pisa analysoi osaamisen tasoa edellä mainituilla sisältöalueilla, eri valtioissa,
alueilla ja niiden välillä sekä osaamisen jakautumista oppilaiden, koulujen sekä
koulutusjärjestelmän eri osien välillä. Pisassa selvitetään myös oppilaan
taustaan, koulun piirteisiin ja opetuksen organisointiin liittyvien tekijöiden
yhteyttä oppilaiden menestymiseen. Pisa tuottaa:

l)perusindikaattoreita, jotka ilmentävät oppilaiden tiedollisia ja taidollisia
valmiuksia lukutaidon, matematiikan, luonnontieteiden ja luovan ajattelun
taitojen sisältöalueilla;

2) konteksti-indikaattoreita, jotka ilmentävät oppilaiden tiedollisten ja taidollisten
valmiuksien yhteyttä demografisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja opetuksellisiin
tekijöihin sekä mikro että makrotasolla;

3) trendi-indikaattoreita, jotka ilmentävät perus- ja konteksti-indikaattoreissa
tapahtuneita muutoksia koulutusjärjestelmissä ja niiden välillä.

Suomi osallistuu Pisa 2021 tutkimushankkeen ydinalueiden (Cognitive assessment
ja questionnaire) arviointiin, jotka on kuvattu soveltuvin osin tarjouspyynnön
liitteissä 1A-1D.

1A:PISA 2018 Technical standards and guidelines

IB: PISA 2018 Draft literacy framevvorks

1C: PISA 2018 Draft Questionnaire Framework

ID: PISA 2015 Assessment and Analytical Framevvork

IE: PISA 2018 Integrated design



Liitteenä olevien asiakirjojen päivitys on vielä OECD: n prosessissa, joten
kilpailutuksen kohteena olevan PISA 2021 kierroksen osalta viitataan soveltuvin
osin vuoden 2015 ja 2018 asiakirjoihin. Suomi osallistuu liitteissä kuvattuihin
oppilaiden kognitiivisia valmiuksia (matematiikka, lukutaito, luonnontieteet) sekä
taustatietoja kartoittaviin arviointeihin. Vuoden 2021 tutkimuksen tiedonkeruu
toteutetaan kokonaan sähköisessä ympäristössä. Neljäntenä kognitiivisena
sisältöalueena toteutetaan vuonna 2021 "Creative Thinking" -kokonaisuuden
mittaaminen. Tämän osalta noudatetaan samoja periaatteita, kuin muiden
kognitiivisten sisältökokonaisuuksien.

Kilpailutuksen kohteena oleva Pisa 2021 tutkimushanke tulee toteuttaa
noudattaen OECD;n tutkimusohjelmalle laadittua ohjeistusta. Tämän lisäksi Pisa
Governing Board antaa määräyksiä tutkimushankkeen toteuttamiseksi.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, tavoitteena 1.7.2018
ja päättyy arviolta 31.12.2022.

Tarjousta pyydetään OECD:n Pisa 2021 tutkimushankkeen Suomen
osuuden toteutuksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriä hakee
kokonaisvastuullista tutkimushankkeen Suomen osuuden toteuttajaa.
Osatarjoukset eivät ole sallittuja vaan tarjoajan on tarjottava palveluja hankkeen
koko kokonaisuuden toteuttamiseen. Pääasiallisina syinä hankinnan osiin
jakamattomuudelle on se, että tutkimuksen tulee muodostaa sisällöllisesti ja
ajallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Osa-alueet ovat riippuvaisia toisistaan, joten
hankinnan osiin jakaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Hankinnan osiin
jakaminen olisi riski tutkimuskokonaisuuden toteuttamiselle.

Optiot

PISA 2021: n kaikille osallistujille yhteisten sisältökokonaisuuksien lisänä
toteutettavan Financial Literacy - option toimeenpanosta opetus- ja
kulttuuriministeriä tekee erillisen päätöksen ja varaa mahdollisuuden hankkia
kyseisen option toimeenpano nyt kilpailun kohteena olevan Pisa 2021
tutkimushankkeen kansalliselta toimittajalta. Financial Literacy -option
toteuttamisesta tehdään toteuttajan kanssa erillinen sopimus, joka liitetään
osaksi Pisa 2021 kansallista toteuttamista koskevaa sopimusta. Option hinnasta
sovitaan erikseen toteutuksen yksityiskohtien selvittyä.

PISA 2024: n innovatiivisen sisältöalueen kehittäminen aloitetaan
poikkeuksellisesti jo vuonna 2019. Myös tämän neljännen sisältöalueen
kehittämisen osalta opetus- ja kulttuuriministeriä tekee erillisen päätöksen ja
varaa mahdollisuuden hankkia kyseisen kehittämistyön nyt kilpailun kohteena
olevan Pisa 2021 tutkimushankkeen kansalliselta toimittajalta. Kehittämistyön
hinnasta sovitaan erikseen toteutuksen yksityiskohtien selvittyä.

Ilmoitus- ja hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Hankinnasta julkaistaan
hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisessa TED-tietokannassa ja osoitteessa
www.hankintailmoitukset.fi (Hilma). Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan
hankintailmoituksen yhteydessä. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32
§:n mukaista avointa menettelyä.

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä opetus- ja
kulttuuriministeriön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun
aikana muuttuvat sellaisiksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi



tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, opetus- ja kulttuuriministeriö voi keskeyttää
hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei
makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntö ja sen liitteet 2-6 on saatavissa
suomen kielellä ja tarjouspyynnön liitteet la-ld Englannin kielellä. Tarjoajan
halutessa asiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat
kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina.

Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja niitä koskevat selvitykset

Tarjoajalle asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen selvitetään yhteisellä
eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (European Single Procurement Document,
ESPD).

ESPD-lomakkeella ehdokas/tarjoaja ilmoittaa, että

a) sitä ei koske mikään pakollinen tai harkinnanvarainen
poissulkemisperuste;
b) se täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset (kelpoisuus harjoittaa
ammattitoimintaa, taloudelliseen ja rahoituksellinen tilanne, tekninen ja
ammatillinen pätevyys).

Täytä ESPD-lomake liitteessä 3 olevien ohjeiden mukaisesti ja liitä se
tarjoukseesi.

Ennen tarjousten vertailua tarkistetaan, täyttävätkö tarjoajat tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset. Jos tarjoajan soveltuvuutta koskevat pakolliset
vaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta.
Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä vaaditut todistukset tai selvitykset ennen
hankintasopimuksen tekemistä.

Lisäkysymykset

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset pyydetään jättämään 4.6.2018 kello
16.15 mennessä erillisessä VVord-tiedostossa sähköpostitse, osoitteella
OKMhankinnat@minedu.fi. Kysymykset vastauksineen lähetetään yhteystietonsa
(nimi, sähköposti, puh, postiosoite) em. osoitteeseen ilmoittaneille tarjoajille
sähköpostitse tai kirjallisesti.

Pyydämme otsikoimaan kaikki sähköpostit viitteellä "OKM:n Pisa 2021
tutkimushanke - lisäkysymys Dnro OKM /36/240/2018.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi vastata
tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse.

Kaikki sähköpostitse esitetyt kysymykset vastauksineen lähetetään
samansisältöisinä kaikille tarjoajille, jotka ovat ilmoittaneet OKM:lle
sähköpostiosoitteensa vastauksia varten.

Luottamuksellisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Kaikki tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkiseksi
asianosaisille eli toisille tarjoajille kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Jos
jokin osa tarjouksen materiaalista sisältää tarjoajan käsityksen mukaan liike- tai
ammattisalaisuuden johdosta luottamuksellista materiaalia, pyydetään tällainen
materiaali merkitsemään selkeästi liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaksi.
Tämän jälkeen hankintayksikkö päättää mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei ole
liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.



6 Tarjouksen tekeminen ryhmittymänä ja alihankinta

Toimittajat voivat tehdä tarjouksia myös ryhmittymänä. Hankintasopimuksessa
ryhmittymää edustamaan on nimettävä yksi päävastuullinen taho, joka on
viimekätisessä vastuussa kaikista sopimuksesta seuraavista vastuista ja
velvoitteista tilaajaan nähden. Ryhmittymän jäsenistä on toimitettava ESPD-
lomake.

Hankittavan palvelun tuottamisessa voidaan käyttää alihankintaa. Tarjoajan tulee
tarjoukseen liittämässä ESPD-lomakkeessa ilmoittaa, minkä osan sopimuksesta
se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Sellaisten
alihankkijoiden, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa tarjouksessaan (voimavara-
alihankkijat), tulee täyttää ESPD-lomake.

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja korvaa alihankkijan, joka ei täytä
asiaankuuluvia soveltuvuusvaatimuksia tai jonka osalta on olemassa pakollisia
poissulkemisperusteita. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoaja korvaa
alihankkijan, jonka osalta on olemassa harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita.

7 Tarjousten jättäminen ja voimassaolo

Tarjous on toimitettava liitteineen kirjallisesti, kahtena (2) kappaleena,
opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, osoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto
(käyntiosoite: Meritullinkatu 10, Helsinki), 27.6.2018 klo 16.15 mennessä.

Tarjous on jätettävä suljettuna ja paketti pyydetään varustamaan merkinnällä
"OKM:n Pisa 2021 tutkimushanke - tarjous Dnro OKM/36/240/2018".
Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa
30.9.2018 saakka.

Sähköpostilla lähetettyjä tarjouksia ei hyväksytä.

8 Tarjouksen laatiminen

Tarjous pyydetään tekemään tarjouspyynnön liitteenä olevia tarjouslomakkeita
hyödyntäen. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa lomakkeissa mainitut selvitykset ja
muut asiakirjat.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja
sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa
tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia
tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Tilaajalla on velvollisuus hylätä tarjous, joka on
tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

9 Tarjousten käsittely

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

• Tarjousten avaaminen

• Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen
• Tarjouksen ja palvelujen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
• Tarjousten vertailu
• Hankintapäätöksen teko, päätöksestä ilmoittaminen
• Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta

kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Koska kyseessä on EU-
kynnysarvon ylittävä hankinta, hankintasopimus voidaan tehdä



aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen
katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.

10 Tarjousten valintaperuste ja vertailu

Tarjouksista tullaan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
ottaen huomioon seuraavat arviointiperusteet:

® Kokonaishinta; painoarvo 50 % (tarjouspyynnön liite 5)
® Hinnat vertaillaan tarjoajan täyttämän tarjouspyynnön liitteen 5

perusteella. Naivin tarjous saa täydet pisteet eli 50 pistettä. Muiden
tarjoajien pisteet painotetaan kaavalla: (halvin tarjous /
vertailuhinta) X painoarvo.

® Palvelun laatu; painoarvo 50 %

l. Tarjottujen asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus; painoarvo 25 %.
Henkilöstön osaamista tullaan vertailemaan minimivaatimukset ylittävien
ansioiden osalta. Mikäli tarjotuilla henkilöillä on laajempaa kokemusta tai
osaamista kuin on vaadittu, tullaan sanottuja ansioita arvostamaan

vertailussa (tarjouspyynnön liite 4; henkilöstöä koskevat vaatimukset).
Vähimmäisvaatimusten ylittävää kokemusta ja osaamista arvosteta
vertailussa siten, että mitä pidempää ja monipuolisempaa kokemusta
tarjoajan ilmoittamilla henkilöllä on laajojen kansainvälisten
tutkimushankkeiden toteuttamisesta, vaativien tilastoaineistojen
käsittelystä ja analysoinnista ja mitä useampia tai laajempia tieteellisiä
referee-julkaisuja asiantuntijoilla on viimeisen viiden vuoden ajalta, sitä
paremmat pisteet tarjoaja saa vertailussa. Asiantuntijoiden osaaminen ja
kokemus arvioidaan asteikolla 1-10 siten että parhaaksi arvioitu tarjoaja
saa 10 pistettä ja muut sen verran vähemmän kuin ne arvioidaan
parhaaksi arvioitua tarjoajaa heikommaksi. Parhaaksi arvioitu tarjoaja saa
täydet pisteet (25 pistettä). Muiden pisteet painotetaan seuraavasti:
painoarvo x (vertailtavat arviointipisteet / parhaat arviointipisteet)

2. Hankkeen toteuttamista koskevan suunnitelman laatu; painoarvo 25 %.
Hankesuunnitelman vertailussa arvostetaan seuraavia seikkoja:

• suunnitelman yksityiskohtaisuutta ja kehittyneisyyttä,
jotka osoittavat hankkeen kohteen ymmärtämistä,

- tutkimushankkeen työsuunnitelmaa: organisointia,
resursointia ja aikataulua kansainväliseen Pisa 2021
arvioinnin aikatauluun sovitettuna sekä
työmääräarviota.

Suunnitelmat arvioidaan asteikolla 1-10 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 kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous

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.
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IA PISA 2018 Technical standards and guidelines

IB PISA 2018 Draft reading literacy framevvork

1C PISA 2018 Draft Questionnaire Framevvork

ID PISA 2015 Assessment and Analytical Framevvork

IE PISA 2018 Integrated design

2 Kansilehti, tarjouslomake

3 Tarjoavaa koskevat poissulkemisperusteetja soveltuvuusvaatimukset (ESPD-
lomake ja liite 3, tarjouslomake

3A Referenssilomake, tarjouslomake

4 Palvelua koskevat vaatimukset, tarjouslomake

5 Hinnoittelu, tarjouslomake

6 Sopimusluonnos, henkilötietojen käsittelyn ehdot ja JYSE 2014 palvelut -ehdot


