
Tarjouspyyntö 29.6.2020 

Liikuta henkilöstöä – Helsingin kaupunki auki inno-
vatiivisille ratkaisuille liikkumisen edistämiseksi
 
Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala 
pyytävät tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia kokeilupalveluhankintaan. 
 
Mitä etsimme:
Haasteessa haetaan kokeiltavaksi Helsingin kaupungin henkilöstön liikkumista edistäviä dig-
itaalisia tai muuten innovatiivisia sekä liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja. Haas-
teen puitteissa hankitaan enintään viisi nopeaa kokeilua, joissa yritykset kehittävät ja kokei-
levat syksyn 2020 aikana (kesto n. 3 kk) uusia ratkaisuja kaupungin esittämään haasteeseen. 
Kokeilukierroksen haasteen muotoilussa on huomioitu kaupungin strategia ja liikkumisohjel-
ma sekä konsultoitu liikkumisalan asiantuntijoita, jotta haaste vastaisi mahdollisimman hyvin 
toimialan tarpeita ja markkinakysyntää. Ratkaisulla tulee olla kaupallista potentiaalia.
 
Taustaa ja tarve:
Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkistrategiaan kirjattuna kärkihankkeena liikkumisohjel-
maa, jonka tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista, vähentää liiallista is-
tumista sekä poistaa esteitä vapaa-ajan liikunnalta. Päämääränä on, että liikkuminen Helsin-
gissä on helppo ja luontainen arjen valinta. 
 
Säännöllinen liikkuminen vaikuttaa positiivisesti työsuoritukseen ja työkykyyn, auttaa hallit-
semaan työstressiä ja rentoutumaan, vähentää unettomuutta sekä parantaa itsetuntoa ja 
elämänhallintaa. Helsingin kaupungilla on noin 38 000 työntekijää noin 2000 tehtävänimik-
keellä, esimerkiksi insinööreinä, lääkäreinä ja eri alojen suunnittelijoina. Yleisimpiä ammatteja 
ovat sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammatit. Henkilöstöstä noin neljännes 
harrastaa säännöllisesti liikuntaa hengästyttävästi ja hikoillen. Noin 35 prosenttia hen-
kilöstöstä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan kerran viikossa. 55 prosenttia työnteki-
jöistä on vähintään ylipainoisia. 
 
Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt, 
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, hermoston sairaudet ja verenkiertoelinten sairaudet. 
Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien. Eniten sairauspois-
saoloja on 50–59-vuotiaiden ryhmässä, yhteensä 18,07/henkilötyövuosi/naiset ja 13,78/hen-
kilötyövuosi/miehet (2016.). 
 
Työpaikoilla voidaan edistää työkykyä ja terveellisiä elintapoja monin tavoin. Erityisesti 
työkykyisyyttä tulisi tukea fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien, fyysisesti huonokuntoisten, 
inaktiivisten ja varhaisessa työkykyriskissä olevien osalta. Helsingin kaupungin henkilöstölii-
kunnan tarjonta on monipuolista, mutta sitä ei hyödynnetä tarpeeksi: alle 10 % henkilöstöstä 
osallistui henkilöstöliikuntaan. Lisäksi arkiaktiivisuuden käsitettä ja sen lisäämisen keinoja 
sekä työssä että jokaisen omassa arjessa ei tunnisteta vielä riittävästi.



 
Haasteen teemat:
• Työpäivän aktivointi ja työmatkaliikunta
• Vapaa-ajan liikuntaa (sis. henkilöstöliikunnan käyttö) edistävät ratkaisut
• Istumisen vähentäminen ja aktiivinen palautuminen
• Palvelu voi vastata useampaan teemaan.
 
Tavoite:
Etsimme liikuttamisen palveluita ja palveluinnovaatioita, joihin liittyy:
1. Arkiaktiivisuuden määrän lisääminen,
2. Istumisen vähentäminen,
3. Vapaa-ajan liikunnan lisääminen,
4. Henkilöstöliikuntaetujen ja muiden henkilöstöetujen lisääntynyt käyttö  

esimerkiksi dataa, tekoälyä ja teknologioita hyödyntäen.
 
Kenelle haaste on suunnattu:
Kokeilua tarjouskierrokselle voivat tarjota yritykset tai esim. yritykset ja yhdistykset yhteis-
esti.  Tarjous voidaan hyväksyä vain rekisteröidyiltä toimijoilta (yritys- tai yhdistysrekisteri). 
Kokeilut voivat saada rahoitusta myös muista lähteistä.
 
Mitä hankitaan:
Kaupunki hankkii kokeilun. Tavoitteena on löytää uudenlaisia, innovatiivisia ja yllättäviäkin rat-
kaisuja yhteen tai useampaan teemaan. Tarjouskierroksella ei haeta täysin valmiita kaupalli-
sia ratkaisuja.   Haemme ensisijaisesti sellaisia ratkaisuja, joihin sisältyy tuotekehitys- ja tes-
taustarve ja joita voidaan kehittää eteenpäin kokeilun aikana yhdessä käyttäjien ja kaupungin 
asiantuntijoiden kanssa.  Kokeilun aikana syntyneet immateriaalioikeudet jäävät yritykselle ja 
mahdolliset kokeilussa käytössä olleet fyysiset työvälineet palautuvat yritykselle.
Kokeilu ei sido kaupunkia varsinaisen ratkaisun hankintaan. Jos Helsinki päättää kokeilusta 
saatujen kokemusten perusteella hankkia haasteeseen vastaavan tuotteen käyttöönsä, niin 
kyseessä on tästä erillinen hankinta.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta voidaan maksaa 3000–10 000 euroa (+alv 24%) per 
kokeilu riippuen kokeilun toteutuksesta aiheutuvien kustannusten suuruudesta. Kustan-
nuksiin vaikuttavat mm. kokeilun kesto ja kokeilun onnistuneeseen toteutukseen tarvittavi-
en henkilö- ym. resurssien määrä kokeilun toteuttajan puolelta. Kokeiluun valitaan tarjousten 
perusteella korkeintaan 5 kokeilua.
 
Miten mukaan:
1.  Tarjousten jättöaika alkaa 29.6.2020. Lähetä tarjouksesi viimeistään 14.8.2020 kello   

12:00 täyttämällä tarjouslomake verkko-osoitteessa: https://response.questback.com/
helsinginkaupunki/liikkumiseninnovaatiot

2. Pitchauspäivä 28.8.2020. Paikka TBA. Päivään kutsutaan korkeintaan kymmenen   
tähän tarjouspyyntöön vastannutta yritystä, jotka täyttävät soveltuvuusvaatimukset  
ja ovat saaneet korkeimmat pisteet vertailukriteerien perusteella. Yrityksiin ollaan 
yhteydessä mahdollisimman pian tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen.  
Yrityspäivässä yritys pääsee esittelemään tuotettaan valintaraadille.  
Valittua tuotetta tullaan kokeilemaan kaupungin eri toimialoilla, jotka  



tulevat tarkentumaan syksyn aikana.
3. Syyskuu – joulukuu 2020 nopeat kokeilut käynnissä.
4. Tulosten raportointi ja jatkosuunnitelmat alkuvuodesta 2021.

Hankintasopimuksessa tullaan käyttämään Helsingin kaupungin sopimuspohjia. Sopimuksen 
liitteeksi tulee kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliite, mikäli tuote käsittelee henkilötietoja. 
Varmista jo ennen tarjouksen jättämistä, että olet valmis tekemään sopimuksen näillä ehdoi-
lla ja että mahdollinen henkilötietojen käsittely on liitteen mukainen. Jos tuotteesi käsittelee 
henkilötietoja, liitä tarjoukseen yrityksenne oma tietoturvasuunnitelma ja tuotteen tietosuo-
jaseloste, jotta kaupunki voi varmistua, että tarjoamasi tuote ja yrityksen sisäiset prosessit 
ovat Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitteen mukaisia.
 
Soveltuvuusvaatimukset:
• Yrityksen täytyy olla Suomessa kaupparekisterissä. Yhteistyökumppaneina palvelussa  voi 

olla myös 3. sektorin organisaatioita.
• Tarjotun tuotteen/palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi EU:n  

uusi tietosuoja-asetus GDPR). 
• Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. 
• Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen/palvelun kehityksessä. 
• Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen Helsingin kaupungin henkilöstöllä ja kaupungin  

tietojärjestelmäympäristössä. 
• Yrityksellä on selkeä intressi kehittää kokeilun kohteena olevaa tuotetta tai palvelua  

itsenäisesti eteenpäin kokeilun jälkeen.
 
Valintakriteerit:
Arviointiraati vertailee määräajassa saapuneet tarjoukset alla olevien kriteerien perusteella: 

1. Ratkaisun laatu (50%) 
• Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
• Ratkaisun innovatiivisuus ja sisältää esimerkiksi uudenlaisia teknologisia ratkaisuja
• Käyttäjälähtöisyys ja kontekstiin sopivuus
• Vaikuttavuus ja käytettävyys

2. Liiketoiminta (50%)
• Yrityksen ja tiimin sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen 
• Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia?  

Mitä suunnitelmissa kokeilun jälkeen? Miten nopea kokeilu hyödyttää yrityksen  
liiketoimintaa ja skaalautuvuutta? 

• Toteuttavan tiimin kyvykkyys 
 
Lisätietoja: 
Noora Hagman, erityissuunnittelija, Helsingin kaupungin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, 
p. 040 541 0803, noora.hagman@hel.fi
Huom. Loma-ajalla 13.-31.7. Noora ei vastaa tiedusteluihin.

helsinkiliikkuu.fi


