
Suomen pilatesyhdistys ry pyytää tarjouksia selvitystyöstä, jonka aiheena on ”Pilates Suomessa”. 
Selvitystyön tarkoituksena on kuvata, miten pilates on kehittynyt Suomessa ja miltä sen nykytilanne 
näyttää. Selvityksen on tarkoitus sisältää pilateksen suomalaista historiaa ja kokonaiskuva tämän-
hetkisestä tilanteesta Suomessa, eri pilatessuuntaukset ja niiden erot sekä sijoittuminen suhteessa 
kansainvälisiin suuntauksiin, tapa toteuttaa pilatesta Suomessa verrattuna muihin maihin, pilates-
kouluttajatahot ja arvio pilatesohjaajien ja -harrastajien määrästä Suomessa. Tarjouspyyntö koskee 
ainoastaan selvitystyön tekemistä ja sen raportointia toimeksiantajalle. Selvitystyön raportin 
julkaisemisesta vastaa yhdistys. Yhdistys ei rajoita selvityksen tekijöiden mahdollisuuksia julkaista 
raportista artikkeleja.  
 
Selvityksen tulee olla laadullinen tieteellisin kriteerein ja hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä 
tavalla (ks. www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto) toteutettu tutkimus, ja sen aineisto kerätään 
pääosin teemahaastattelujen avulla. Haastattelut voidaan toteuttaa etänä. Lisäksi selvityksessä 
hyödynnetään pilatesta koskevia julkaisuja. Selvitykseen haastatellaan keskeisiä suomalaisia ja 
ulkomaisia pilatestoimijoita, joiden valinnassa/kartoittamisessa hyödynnetään SPY:n jäsenistön 
asiantuntemusta. Arvion mukaan suomalaisia haastateltavia on noin 10 ja ulkomaisia 3–5. 
Tutkimusaineisto analysoidaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Selvitystyö raportoidaan 
monografiana suomen kielellä, ja raportti sisältää englanninkielisen 3–5-sivuisen tiivistelmän. 
Selvitystyö on valmis julkaistavaksi alkuvuonna 2022, ja se julkaistaan sähköisenä maksutta kaikkien 
saataville. Yhdistyksellä on mahdollisuus julkaista raportti haluamallaan tavalla.  
 
Selvitystyön voi tehdä yksi tai useampi henkilö yhdessä. Tarjoajalla tai tarjoajilla tulee olla osaaminen 
ja ymmärrys tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Selvitystyö tehdään aikavälillä 1.6.–31.12.2021. 
Selvitystyön ennakoitu kokonaisarvio on noin 10 000–16 000 € (sis. alv). Osatarjouksia ei hyväksytä. 
Valittu toimeksiannon saaja laskuttaa yhdistystä toimeksiannosta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 
on 50 %:a sovitusta palkkiosta, ja sen eräpäivä on aikaisintaan 1.10.2021. Erän maksamisen 
edellytyksenä on, että toimeksisaaja esittää lyhyen raportin siitä, miten työ on edistynyt ja että 
yhdistys hyväksyy tämän raportin. Toinen 50 %:n erä sovitusta palkkiosta voidaan laskuttaa sen 
jälkeen, kun yhdistys on hyväksynyt selvityksen julkaistavaksi.  
 
Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:  

- Toimeksiannosta laskutettava hinta + arvonlisävero. Hinta sisältää kaikki muut kulut paitsi 
mahdolliset kotimaan matkakulut, joista sovitaan erikseen.  

- Toimeksiannon tekijä tai tekijät, heidän ansionsa ja aikaisemmat kokemuksensa 
tutkimusten ja/tai selvitysten tekemisestä. Mikäli tekijöitä on useampi, on tarjouksesta 
käytävä ilmi, kuinka tehtävät jakaantuvat ja osittuvat tekijöiden kesken sekä toimeksiannon 
tekijöiden suhde pilatekseen ja tietämys pilateksesta.  

- Tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää vähintään seuraavaa: 
o tutkimusaineiston kuvaus ja tutkimusmenetelmät ml. aineiston analyysimenetelmä  
o käytännön toteutus  
o tutkimusetiikka  
o aikataulu  
o liitteenä teemahaastattelurunko (tätä voidaan täydentää yhdessä toimeksiantajan 

kanssa myöhemmin) 
o Yhteystiedot  

 



Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. Tarjouksen pyytäjällä on oikeus olla hyväksymättä 
mitään tarjousta. Jättäessään tarjouksen tämän selvityksen tekemisestä, tarjoaja hyväksyy kaikki 
tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja vaatimukset.  
 
Tarjouksia arvioitaessa ja valintaa tehdessä painotamme seuraavia kriteereitä:  
 

1. Suunnitelma perusteluineen; tavoitteet ja miten ne saavutetaan  
2. Kuvauksen selkeys, suunnitelman omaperäisyys, kohteen rajaus  
3. Tekijöiden asiantuntemus ja mahdollinen yhteistyö  
4. Kulujen yksilöinti  
5. Toteutettavuus (feasibility)  
6. Miten ja koska tuloksia voi hyödyntää  

 
Lisätietoja antaa sähköpostitse Suomen pilatesyhdistys ry:n varapuheenjohtaja Virpi Peltomaa: 
virpi.peltomaa@gmail.com. 
 
Sitovat tarjoukset tulee toimittaa Virpi Peltomaalle sähköpostitse osoitteeseen 
virpi.peltomaa@gmail.com 16.5.2021 mennessä. Päätös tarjouksen hyväksymisestä tehdään 
toukokuun 2021 aikana, ja siitä ilmoitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille toukokuun loppuun 
mennessä. 
 
Pilates Suomessa -selvitystyön tarjouskilpailua varten on perustettu työryhmä. Siihen kuuluvat 
filosofian tohtori, terveystieteiden maisteri, pilatesohjaaja Annika Taulaniemi UKK-instituutista; 
fysioterapeutti, tietokirjailija, pilateskouluttaja Jarmo Ahonen, yliopiston lehtori, pilatesohjaaja Merja 
Kalaja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta sekä Suomen pilatesyhdistys ry:n 
hallituksesta Virpi Peltomaa ja Kaisa Suomalainen. 
 


