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TARJOUSPYYNTÖ / HANKINNAN KUVAUS:  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuston toteutus 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta uuden verkkopalvelunsa suunnittelusta, toteutuksesta 

sekä ylläpito- ja käyttöpalveluista WordPress-alustalle.  

1. Hankintayksikkö lyhyesti 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023, ja se palvelee alueen noin 100 000 

asukasta ja työllistää noin 2 500 henkilöä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyy Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, 

Pukkilan ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palvelujen tuottaminen ja järjestäminen. 

Pelastustoimesta vastaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, joka säilyy osana hyvinvointialuetta. 

Digitaalisen viestinnän rooli hyvinvointialueen toiminnassa on tärkeä. Ensimmäisestä 

toimintapäivästään lähtien hyvinvointialueella on oltavat julkaistuna toimiva verkkosivusto, joka viestii 

uuden organisaation toiminnasta ja ohjaa käyttäjät näiden etsimien palvelujen äärelle. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivusto kuvaa käyttäjäystävällisessä muodossa 

hyvinvointialueen tarjoamat palvelut, organisoitumisen, yhteistyömallit ja toimintatavat. Haasteena 

toteutustyölle on se, että nämä suunnitellaan vasta vuoden 2022 aikana, joten verkkosivuston sisältöjä 

on suunniteltava osittain puutteellisten tietojen valossa. 

Lisätietoa Itä- Uudenmaan sote-uudistuksesta saa hyvinvointialueen väliaikaiselta verkkosivustolta 

https://itauusimaa.fi/.  

2. Hankinnan kohde 

Hankinnan kohteena on Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen WordPress-verkkosivuston toteuttaminen 

sekä toteutetun kokonaisuuden ylläpito- ja käyttöpalvelut.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuston vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä 1 

olevassa vaatimusmäärittelydokumentissa.  

3. Toimittajan tehtävät toimitusprojektissa  

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu verkkosivuston toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. 

palvelujen teknisen toteuttamisen WordPress-alustalla, toteutuksen vaatimat määrittely- ja 

suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan.  

https://itauusimaa.fi/
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3.1. Määrittelyn tarkentaminen 

Alustavat vaatimukset järjestelmän toiminnallisuudelle ja tietosisällölle on kuvattu tarjouspyynnön 

liitteenä 1 olevassa vaatimusmäärittelydokumentissa. Valitun toimittajan tehtävänä on tarkentaa 

vaatimusmäärittely järjestelmän toteuttamisen vaatimalle tasolle.  

Määrittelyn tarkennusvaiheessa kuvataan tarkemmin mm. järjestelmän sisältötyypit, hyödynnettävät 

WordPress-lisäosat, toiminnallisuudet ja integraatiot muihin järjestelmiin. Määrittelyvaiheessa tehdään 

myös WordPressin ominaisuuksien ja tilaajan tarpeiden yhteensovittaminen. 

Määrittelyn tarkennusvaiheessa tulee järjestää riittävä määrä tapaamisia, joiden aikana ideoidaan 

verkkosivuston käyttökokemuksen ratkaisuja ja tarkennetaan sivuston suunnittelua yhdessä tilaajan 

asiantuntijaryhmän kanssa. Määrittelyn tarkennuksen aikana kiinnitetään huomiota aktiiviseen 

vuorovaikutukseen, jotta molemmille osapuolille syntyy yhteinen käsitys toteutettavan ratkaisun 

sisällöstä. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toivoo toimittajan esittelevän ja ehdottavan aktiivisesti tilaajalle hyväksi 

havaittuja ratkaisumalleja toiminnallisuuksien sekä käyttöliittymän toteutustapoihin. 

3.2. Käyttöliittymien ja visuaalisen ilmeen suunnittelu 

Toimittajan tehtäviin kuuluu verkkosivuston käyttöliittymien suunnittelu, sivuston visuaalisen 

kokonaisilmeen suunnittelu sekä näkymien ja käyttöliittymien graafinen suunnittelu.  

Toimittaja laatii vaatimusmäärittelyssä (tarjouspyynnön liite 1) kuvattujen lähtökohtien pohjalta 

verkkosivuston eri sivumalleista ja näytöistä käyttöliittymäsuunnitelman, jossa esitystavat perustuvat 

WordPress-järjestelmän ominaisuuksien kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen. 

Käyttöliittymäsuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota käyttöliittymätoimintojen intuitiiviseen 

käyttäjäystävällisyyteen, saavutettavuuteen ja mobiilikäyttöisyyteen. 

Projektissa luodaan verkkosivustolle visuaalinen kokonaisilme, ja sen suunnittelu sisältyy toimittajan 

tehtäviin. Hyvinvointialueelle on luotu brändi-ilme, jota sovelletaan verkkosivustolla.  

Kun tilaaja on hyväksynyt toimittajan suunnitelman visuaalisesta kokonaisilmeestä, toimittaja soveltaa 

kokonaisilmeen graafisia periaatteita verkkosivuston eri näyttöihin, sivupohjiin ja 

käyttöliittymäelementteihin. Myös tämän graafisen suunnittelun tulee tukea käytettävyyden ja 

saavutettavuuden periaatteita. 

Verkkosivuston käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalinen suunnittelu voidaan toteuttaa samanaikaisesti 

määrittelyn tarkennuksen kanssa, ja suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla. Projektiin on varattava 

riittävä määrä iteraatiokierroksia, jotta sivuston ulkoasu ja käytettävyys vastaavat tilaajan vaatimuksia. 

3.3. Järjestelmän toteutus 

Toimittaja toteuttaa verkkosivuston ulkoasun, käyttöliittymät, sivupohjat, sisällön ja sisältörakenteen 

hallintatyökalut sekä toiminnallisuudet ja integraatiot. Toimittajan tehtävänä on suunnitella 
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järjestelmän teknisen toteutuksen yksityiskohdat, parametrisoida järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat 

valmisohjelmistot toimimaan määrittelyn mukaisesti sekä toteuttaa tarvittavat lisäosat, räätälöinnit, 

asiakaskohtaiset ominaisuudet ja liittymät muihin järjestelmiin. Toimittaja vastaa siitä, että 

hyödynnettävät ohjelmistokomponentit (WordPress-lisäosat) ovat keskenään yhteensopivia. 

3.4. Testaus 

Toimittaja vastaa toimitettavan verkkosivuston testauksesta. Toimittajan vastuulle kuuluvat mm. 

testauksen suunnittelu (testaussuunnitelma, testitapaukset), testiympäristön perustaminen, testien 

suorittaminen ja virheiden korjaaminen. 

Toimittaja toimittaa suoritetut testitapaukset ja testien tulokset tilaajan nähtäväksi. 

3.5. Asennus 

Järjestelmäkokonaisuuden asennus sivuston lopulliseen tuotantoympäristöön kuuluu toimittajan 

tehtäviin.  

Asennuksen yhteydessä toimittaja perustaa uuden verkkosivuston tuotantoympäristöön 

sisällöntuottamista ja hyväksyntätestausta varten. Toimittaja luo tuotantoympäristöön kustakin eri 

sisältötyypistä, sivupohjasta ja toiminnallisuudesta vähintään yhden esimerkkimallin, jonka avulla tilaaja 

voi testata niiden toimivuuden. 

3.6. Käyttöönotto ja käyttöönoton tuki 

Järjestelmätoimitus hyväksytään ja testataan vaatimusmäärittelyä ja sen hyväksyttyjä tarkennuksia 

vastaan. Jos määrittelyyn tulee projektin aikana muutoksia, toimittaja vastaa siitä, että muutokset 

dokumentoidaan, ja ne hyväksytetään tilaajalla. 

Toimittaja toimittaa tilaajalle suorittamiensa testien testitapaukset hyödynnettäväksi testauksen 

suorittamisessa sekä tukee tilaajaa hyväksyntätestauksen suunnittelussa ja läpiviennissä. 

Kaikki hyväksyntätestauksessa löydetyt virheet (ml. löydetyt tietoturva-, suorituskyky-, käytettävyys ja 

saavutettavuusongelmat) on korjattava ennen toimituksen hyväksyntää. Järjestelmän hyväksyntää ei 

sidota sen käyttöönottoon. Toisin sanoen tilaajalla on oikeus ottaa järjestelmä käyttöön, vaikka 

toimitusta ei olisi kokonaisuudessaan hyväksytty. 

Tilaaja varaa oikeuden tehdä (tai teettää kolmannella osapuolella) järjestelmälle suorituskyky-, 

tietosuoja ja tietoturva-auditoinnin sekä käytettävyys- ja saavutettavuustestauksen osana 

hyväksyntätestausta. Toimittajan vastuulla on korjata testauksissa havaitut virheet ja poikkeamat osana 

projektia, ilman lisäkustannuksia. 

Toimittajan odotetaan tukevan tilaajaa järjestelmän käyttöönottoon ja jalkauttamiseen liittyvissä 

kysymyksissä.  



Itä-Uudenmaan hyvinvointialue   

Verkkopalvelun hankinta   

Tarjouspyyntö  

  

 

3.7. Projektin suunnittelu ja hallinta 

Toimittaja vastaa projektin suunnittelusta, projektin hallinnasta ja projektidokumentaatiosta. 

Projektille perustetaan ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat toimittajan ja tilaajan edustajat. 

Tilaajan projektiryhmä on valmis osallistumaan erityisesti määrittelyvaiheessa projektiin aktiivisesti, ja 

projektimallin toivotaan tukevan avointa vuoropuhelua kaikissa projektin vaiheissa. Projektimallilta 

edellytetään kuitenkin, että projektin vetovastuu on selkeästi toimittajalla. 

Säännöllisessä projektiviestinnässä voidaan hyödyntää toimittajan ehdottamia työkaluja ja online-

neuvotteluvälineitä. Tilaajalla on käytössään MS Teams, jota voidaan hyödyntää yhteistyössä. 

3.8. Dokumentointi 

Toimittaja dokumentoi projektin työvaiheiden lopputulokset selkeästi ja kattavasti siten, että tilaaja voi 

tarvittaessa itse tai kolmannen osapuolen välityksellä hoitaa järjestelmän ylläpidon. Dokumentaatio 

luovutetaan tilaajalle kunkin työvaiheen valmistuessa. 

Toimitukseen kuuluu vaatimusmäärittelyn tarkennusten dokumentointi niin, että tilaajalle jää selkeä 

kuvaus palvelusta, jota vastaan hyväksyntätestaus voidaan tehdä sekä järjestelmän tekninen 

dokumentaatio (yleisarkkitehtuuri, tarvittavat valmisohjelmistojen parametrisoinnit, projektin aikana 

tuotettujen asiakaskohtaisten sovellusten ja sovellusosien rakenne ja toimintalogiikka), jonka osana 

myös asiakaskohtaisten sovellusten ja sovellusosien lähdekoodi luovutetaan tilaajalle.  

Dokumentaation kielenä on suomi. Teknisen dokumentaation osalta voidaan hyväksyä myös 

englanninkielinen dokumentaatio. 

3.9. Käyttäjien koulutus, koulutusmateriaali ja käyttöohjeet 

Järjestelmän pääkäyttäjien ja sisällöntuottajien kouluttaminen ja koulutusmateriaalin tuottaminen 

kuuluvat toimittajan tehtäviin. Koulutukset tullaan järjestämään joko videoitavina läsnätoteutuksina tai 

verkkototeutuksina, joista tuotetaan tallenteet, joita Itä-Uudenmaan hyvinvointialue voi hyödyntää 

käyttäjien koulutuksessa jatkossakin. 

Verkkopalvelun pääkäyttäjille järjestetään perusteellinen koko sivuston kattava käyttökoulutus. Lisäksi 

toteutetaan sisällöntuottajille suunnattu yleiskoulutus. 

Koulutukset pidetään ja niihin liittyvät tukimateriaalit tuotetaan suomeksi. 

Toimittaja tuottaa lisäksi järjestelmälle kattavat ja selkeät käyttöohjeet, joista käyvät ilmi Itä-

Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuston ylläpidossa tarvittavien kaikkien työkalujen käyttötavat. 
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3.10.RAJAUS: tilaajan tehtävät toteutusprojektissa 

Tilaajan vastuulle kuuluvat projektissa seuraavat tehtävät: 

• Osallistuminen projektipalavereihin ja työpajoihin 

• Aktiivinen osallistuminen sivuston määrittely- ja suunnittelutyöhön 

• Päätöksenteko projektisuunnitelmassa sovittavan aikataulun mukaisesti 

• Koordinaatio yhteistyökumppaneina mahdollisesti toimiviin kolmansiin osapuoliin 

• Sisällöntuotanto ja sisällön syöttö 

• Valokuvien ja logojen toimittaminen sopivassa muodossa toimittajalle 

• Uudelleenohjauksien suunnittelu 

• Tarvittavien integraatioiden edellyttämien rajapintojen toiminta 

• Hyväksyntätestaus 

• Lopputulosten hyväksyntä 

• Muut projektisuunnitelmassa tilaajalle sovittavat tehtävät 

4. Sovellustuki, ylläpito ja jatkokehitys 

Toimittajalta edellytetään sitoutumista ja valmiutta tarjota Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 

WordPress-ratkaisuihin liittyviä tuki-, jatkokehitys- ja lisätöitä. 

Palvelukokonaisuuteen sisältyvät seuraavat tehtävät: 

• Takuuvelvoitteiden hoito (toimittajan omien toimitusten osalta) 

• Virheiden korjaus ja häiriöiden selvitys  

• Käyttöönoton jälkeinen neuvonta ja tuki (tilaajan nimettyjen avainkäyttäjien tuki) 

• Lähdekoodin säilytys ja versionhallinta 

• Ohjelmistotuotteiden ylläpito ja versiopäivitykset 

o Toimittaja asentaa järjestelmään kuuluvien ohjelmistokomponenttien 

tietoturvapäivitykset säännöllisesti ja riittävän nopeasti. 

• Valmius erikseen tilattavaan jatkokehitystyöhön 

o Pienet, nopeat muutokset 

o Projektina tehtävät suuremmat muutokset 

• Dokumentaation ylläpito edellisiin tehtäviin liittyen (mukaan lukien käyttöohjeet) 

Sovellustuen palveluajan ohjelmistotuotteiden ylläpidossa, neuvonnassa ja avainkäyttäjien tukemisessa 

on oltava arkisin vähintään klo 8–16. Yhteydenottoihin palveluaikana tulee reagoida vähintään saman 

päivän aikana. Kriittisissä, käytön estävissä virhetilanteissa reagointiaika on palveluaikana korkeintaan 2 

tuntia.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue edellyttää toimittajan pystyvän osoittamaan nimetyn yhteyshenkilön, 

jonka kautta tukipyynnöt esitetään. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue edellyttää, että sovellustukea on 

saatavissa suomeksi. 
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Toimittaja sitoutuu toimittamaan edellä mainittuja palveluita vähintään kolme vuotta toimituksen 

hyväksynnästä. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue voi hankkia toimittajalta samoilla sopimusehdoilla 

asiantuntijapalveluita myös muihin verkkopalvelujen kehitystehtäviin. 

5. Käyttöpalvelut (hosting) 

Järjestelmätuen ja sovellustukipalveluiden lisäksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta 

käyttöpalveluista (hosting) toteuttavalle verkkosivustolle. 

Käyttöpalveluiden osana tulee tarjota järjestelmän tarvitsema palvelinkapasiteetti, 

palvelinohjelmistojen lisenssit, verkkoyhteydet, valvonta (24/7) ja varmuuskopiointi kerran 

vuorokaudessa. Varmuuskopiot säilytetään vähintään kuukauden, ja kerran vuodessa varmuuskopiosta 

tehdään pysyvä arkistokappale. Toimittaja vastaa siitä, että käyttöpalveluympäristö ja tietoliikenne 

vastaavat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tietoturva- ja suorituskykyvaatimuksia.  

Palvelun tulee olla käytettävissä 99,5 %:sesti kuukausittain tarkasteltuna, kun suunniteltuja 

huoltokatkoja ei lasketa mukaan. Virhetilanteissa reagointiajan odotetaan olevan korkeintaan 2 tuntia 

ja merkittävien häiriöiden ratkaisuajan korkeintaan 4 tuntia. 

Käyttöpalveluiden osalta hyväksytään tarjoajan oman palvelun lisäksi myös tarjoajan alihankkijana 

toimivan kolmannen osapuolen tuottama käyttöpalvelu. Tarjoajan toivotaan kuitenkin tarjoavan 

palvelua ns. yhden luukun periaatteella, eli ongelmatilanteissa tarjoaja toimii aina tilaajan ensisijaisena 

kontaktipisteenä. 

6. Toimitusaikataulu 

Verkkosivuston toimitusprojekti alkaa hankintasopimuksen tekemisen jälkeen projektisuunnittelulla ja 

määrittelyiden tarkentamisella. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoiteaikatauluna on, että projekti voidaan käynnistää syys-

lokakuussa 2022. Tavoitteena on, että sisällöntuotanto uuteen verkkosivustoon voi käynnistyä 

joulukuussa 2022 ja sivuston 1. versio voidaan julkaista viimeistään loppuvuodesta 2022. Tavoitteena 

on, että lopullinen verkkopalvelu sisältäen palvelukuvaukset, voidaan julkaista viimeistään maaliskuun 

2023 loppuun mennessä. 

Projektin tarkka aikataulu ja vaiheistus sovitaan valittavan toimittajan kanssa. Toimittajan on 

tarjouksessaan kuvattava realistinen ehdotuksensa projektin aikataulusta.  

Toimitusaikataulussa on huomioitava, että myös tilaajan työtä vaativille toimille – erityisesti sisältöjen 

syöttö ja viimeistely ennen julkaisua – varataan aikaa projektin alku- ja loppuvaiheissa. 

7. Tarjouksen sisältö 

Tarjoaja jättää tarjouksensa Tilaajan hankintajärjestelmässä, ja tarjoukseen liitetään vastauslomakkeet, 

jotka on toimitettu tarjouspyynnön liitteinä.  
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Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. Tarjoaja vastaa mahdollisista kääntämiskustannuksista.  

Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 

Tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten edellytetään käsittelevän tarjouksessaan seuraavat asiat: 

 

1. Perustiedot tarjoajasta - Perustiedot yrityksestä on täytettävä 

hankintajärjestelmässä olevalle lomakkeelle  

- Tarjouksen yhteyshenkilö.   

- Sähköpostiosoite hankintapäätöksen sähköistä 

tiedoksiantoa varten.  

- Mahdollisten alihankkijoiden esittely ja rooli.  

- Soveltuvuutta koskevat kysymykset.  

- Sitoutuminen tarjouspyynnön vaatimuksiin.  

2. Asiantuntijat - Toimittajan nimeämä tiimi projektiin, henkilöiden roolit 

projektissa sekä heidän kokemuksensa  

- Asiantuntijoiden tiedot täytetään tarjouspyynnön 

liitteessä 2 olevalle lomakkeelle. 

3. Referenssit - Toimittajan referenssit vastaavista laajoista WordPress-

sivustoista (vähintään 3 referenssiä yhteystietoineen) 

- Referenssit on eriteltävä tarjouspyynnön liitteessä 3 

olevalle lomakkeelle 

4. Hintaerittely - Valmisohjelmistojen kustannukset 

- Projektin kiinteä kokonaishinta sisältäen tarjouspyynnön 

liitteissä 1 kuvatun ratkaisun ja tarjouspyynnön luvussa 3 

esitetyt tehtävät (työkustannukset eriteltynä tehtävittäin) 

- Tuki- ja ylläpitopalvelujen kustannukset 

- Käyttöpalvelujen kustannukset 

- Tuki-, ylläpito ja lisätöissä sovellettavat tuntihinnat 

- Muut tilaajan maksettaviksi tulevat kustannukset 

- Hinnoittelu eritellään tarjouspyynnön liitteenä 4 olevalle 

lomakkeelle. 

- Kokonaiskustannus (vertailuhinta) syötetään 

Tarjouspalveluun. 

5. Ratkaisukuvaus - 

vastaavuus vaatimuksiin 

- Tarjotun ratkaisun vastaavuus vaatimusmäärittelyssä 

(tarjouspyynnön liite 1) kuvattuihin vaatimuksiin. 

- Käyttöpalveluympäristön kuvaus 

- Vastaukset ratkaisun soveltuvuutta koskeviin kysymyksiin 

täytetään tarjouspyynnön liitteeseen 5. 
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6. Toimitussuunnitelma - Toimittajan suunnitelma Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen verkkopalvelukokonaisuuden 

toimitusprojektista  

- Toimittajan suunnitelma sovellusylläpidosta, tuki- ja 

jatkokehityspalveluista 

- Vastaukset toimitussuunnitelmaa koskeviin kysymyksiin 

täytetään tarjouspyynnön liitteeseen 6 

 

8. Tarjoajia koskevat kelpoisuusehdot 

Julkisena hankintana toteutettavassa hankinnassa toimittajan soveltuvuudelle asetetaan ehdottomia 

poissulkemisperusteita.  

Toimittajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät henkilöstöresurssit. Tarjoavan 

yrityksen on nimettävä projektin käyttöön vähintään neljä (4) henkilöä projektin edellyttämiin rooleihin. 

Kaikilta projektiin nimettäviltä henkilöiltä edellytetään vähintään kahden (2) vuoden työkokemusta 

alalta siinä roolissa, johon häntä on tarjottu. Projektipäälliköksi ehdotetulta henkilöltä edellytetään 

kolmen (3) vuoden kokemusta tässä roolissa. Kullakin nimetyllä henkilöllä tulee olla kokemusta 

vähintään kolmesta (3) verkkopalvelutoteutuksesta, joihin he ovat osallistuneet samassa roolissa kuin 

mihin heitä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen projektiin ehdotetaan, ja näistä vähintään kahden (2) on 

oltava WordPress-alustalle tehtyjä toteutuksia. Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan tarjottujen 

henkilöiden tiedot liitteen 2 erittelylomakkeella.  

Toimittajalla tulee olla riittävä tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja kokemus hankinnan 

kohdetta vastaavien palveluiden tuottamisesta. Toimittajan on myös osoitettava pätevyytensä ja 

kokemuksensa WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä kolmella (3) referenssillä vastaavan kokoluokan 

www-palveluista kolmen (3) viime vuoden ajalta. Referenssien sisältöön ja esittämiseen liittyvät 

vaatimukset on esitetty tarkemmin liitteessä 3. 

9. Tarjouksen valintaperusteet ja niiden painoarvo 

Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset, vertaillaan seuraavassa 

taulukossa kuvattujen kriteerien avulla. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin 

seuraavassa esitetyin perustein. 
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 Painoarvo Vertailuperuste 

35 % 

(35 pistettä) 

Hinta  

Hintavertailussa perusteena ovat toteutusprojektin, 

ohjelmistolisenssien, sovellushallinta- ja tukipalveluiden, 

käyttöpalveluiden sekä arvioitujen ylläpito- ja pienkehitystöiden 

kustannukset sekä mahdolliset muut tilaajalle määräytyvät 

kustannukset. 

Hintavertailun perusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön 

liitteessä 4, jolla tarjoajat ilmoittavat hinnoittelutiedot. 

45 % 

(45 pistettä) 

Ratkaisukuvaus 

Tarjotun ratkaisun soveltuvuus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 

tavoitteisiin ja vaatimuksiin, jotka on esitetty tarjouspyynnössä sekä 

vaatimusmäärittelyssä (liite 1). 

Arvioinnin perusteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 5, jolla 

tarjoajat vastaavat tarjotun ratkaisumallin soveltuvuutta koskeviin 

kysymyksiin. 

20 % 

(20 pistettä) 

Toimitussuunnitelma 

Toimitussuunnitelmaluonnoksen osalta vertaillaan suunnitelman 

selkeyttä ja soveltuvuutta tarjouspyynnössä kuvattuun tarpeeseen.  

Arvioinnin perusteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 

6, jolla tarjoajat vastaavat toimitussuunnitelmaa koskeviin 

kysymyksiin. 

 

Kokonaistaloudellinen edullisuus määräytyy siten, että edellä mainitulla tavalla määräytyneet 

vertailupisteet lasketaan yhteen. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue varaa oikeuden käyttää tarjousten arvioinnissa apuna ulkopuolista 

konsulttia. 

10. Tarjousten jättäminen 

Tarjoukset tulee jättää Hankintailmoitukset.fi-palvelun kautta 12.9.2022 kello 12.00 mennessä. 
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Tarjousten jättämiselle ei anneta lisäaikaa. Määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei huomioida. 

Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on saapunut täydellisenä ja ajoissa. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole 

julkinen. 

Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä 

aiheutuneista kustannuksista. 

Tarjousten tulee olla voimassa sitovana 12.01.2023 saakka. 

11. Tarjousten käsittely 

Tarjoukset käsitellään seuraavasti:  

1. Tarjoajan kelpoisuuden tarkistaminen  

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen  

3. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset käsitellään siten, että ensin jokainen tarjous arvioidaan 

tarjouspyynnössä mainittuihin valintaperusteisiin nähden. Sen jälkeen tarjouksia vertaillaan 

keskenään.  

4. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen  

5. Hankintasopimusten solmiminen 

12. Sopimusehdot 

Hankintaan sovelletaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015) ja niihin 

liitettyjä erityisehtoja. Toimitusprojektissa käytetään Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla 

kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset ei-avoin) ja tukipalveluissa Erityisehtoja 

palveluista (JIT 2015 – Palvelut): www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166  

Jättäessään tarjouksen toimittajaehdokkaat sitoutuvat tarjouspyynnössä esitettyihin sopimusehtoihin. 

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kolmen 

kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kesken 

sopimuskauden syytä ilmoittamatta kolmen kuukauden irtisanomisajalla. 

Toimitukseen mahdollisesti sisältyviin kolmannen osapuolen valmisohjelmistoihin ja palveluihin 

sovelletaan niiden olemassa olevia sopimusehtoja. 

12.1.Toimituksen hyväksyntä 

Järjestelmätoimitukselle tehdään hyväksyntätestaus, jolla tilaaja voi varmistua, että toimitus on 

suunnitelmien mukainen. Jos sovittuun kokonaisuuteen tulee projektin aikana muutoksia, toimittaja 

vastaa siitä, että muutokset dokumentoidaan, ja ne hyväksytetään asiakkaalla. 
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Toimittaja tukee asiakasta hyväksyntätestauksen suunnittelussa ja läpiviennissä. Asiakas varaa oikeuden 

tehdä (tai teettää kolmannella osapuolella) järjestelmälle suorituskyky- ja tietoturva-auditoinnin osana 

hyväksyntätestausta.  

Kaikki hyväksyntätestauksessa löydetyt virheet (ml. löydetyt tietoturva- ja suorituskykyongelmat) on 

korjattava ennen toimituksen hyväksyntää. Järjestelmän hyväksyntää ei sidota sen käyttöönottoon. 

Toisin sanoen asiakkaalla on oikeus ottaa järjestelmä käyttöön, vaikka toimitusta ei olisi 

kokonaisuudessaan hyväksytty. 

12.2.Oikeudet toimituksen sisältöön  

Asiakkaan toimeksiannosta tehtyihin sovelluksiin, asiakirjoihin ja muuhun asiakaskohtaiseen aineistoon 

asiakkaalla on pysyvä ja rajoittamaton käyttöoikeus.  

Käyttöoikeuden lisäksi asiakas saa käyttöönsä työn tuloksena tehdyn asiakaskohtaisten sovellusten tai 

sovellusosien lähdekoodin. Asiakas edellyttää, että toimitukseen ei sisällytetä mitään ratkaisuja, jotka 

rajaisivat järjestelmän käyttöä, ylläpitoa tai kehittämistä asiakkaan omasta tai kolmansien osapuolien 

toimesta ja että asiakkaalla on vapaus valita yhteistyökumppaninsa järjestelmän kehittämiseen 

jatkossa.  

Asiakkaan tulee saada vapaaseen käyttöönsä järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon, jatkokehitykseen 

ja käyttöön tarvittavat kuvaukset ja ohjeistot digitaalisessa muodossa. Kaikki asiakkaan aineisto on 

milloin tahansa siirrettävissä asiakkaalle jossain yleisesti tuetussa formaatissa.  

Asiakkaalla on omistusoikeus kaikkeen sen palveluihin ja sovelluskonsepteihin liittyvään aineistoon. 

12.3.Toimittajan henkilöstö  

Toimittaja ei saa vaihtaa avainhenkilöitä hankkeen aikana ilman asiakkaan suostumusta. Mikäli 

henkilövaihdoksia joudutaan tekemään, tulee uusilla henkilöillä olla vastaava kokemus kuin 

tarjouksessa tehtävään alun perin nimetyillä henkilöillä. 

12.4.Alihankinta  

Toimittaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Toimittaja vastaa käyttämänsä 

alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Alihankinnan käyttäminen edellyttää Tilaajan hyväksymistä. 

Toimittajan on tarjouksessaan ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat Tilaajalle. Tilaaja voi perustellusta 

syystä kieltää toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija 

noudattaa omalta osaltaan toimittajalle asetettuja velvoitteita. Sopimuskauden aikana toimittajan tulee 

ilmoittaa, mikäli toimeksiannoissa käytettävät alihankkijat muuttuvat ja hyväksytettävä uudet 

alihankkijat Tilaajalla.  
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12.5.Toimituksen viivästyminen  

Toimituksen viivästyessä sovitusta aikataulusta viivästyssakko lasketaan JIT2015-ehtojen mukaisesti, 

mutta kuitenkin koko toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.  

12.6.Sopimuksen siirtäminen  

Toimittaja ei voi siirtää sopimusta tai siihen kuuluvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle 

osapuolelle ilman asiakkaan hyväksyntää.   

12.7.Matkakorvaukset  

Asiakkaan päätoimipaikkana on Porvoo. Matka-aika ei kuulu laskutettavaan työaikaan.   

Säännöllisessä projektiviestinnässä voidaan hyödyntää etäneuvotteluvälineitä (esim. MS Teams).   

12.8.Maksuehto  

Toimittaja voi laskuttaa vain sellaisista tuotteista ja palveluista, joista on etukäteen sovittu Asiakkaan 

kanssa.  

Toimitusprojektin kiinteät maksupostit sidotaan hyväksyttyihin toimitusprojektin vaiheisiin.  

Muiden työkustannusten osalta toimittajalla on oikeus laskuttaa kuukausittain toteutuneiden ja 

hyväksyttyjen työtuntien mukaisesti. 

Maksuehto on 30 päivää.  

13. Hankinta-asiakirjojen julkisuus 

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Jos 

liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen 

mainittava. Tarjousmenettelyn tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä.  

Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi seuraavasti: 

• Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. 

tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinta ja muu sisältö. 

• Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille sen jälkeen, kun hankintaa 

koskeva päätös on tehty. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjousasiakirjat tulevat 

julkisiksi muillekin.  
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Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai 

ammattisalaisuuden piiriin. Nämä tiedot on mahdollisuuksien mukaan erotettava muusta aineistosta 

tarjouksessa. Hintaa ei kuitenkaan pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 § 2 mom. 6 kohta). 

14. Lisätietojen pyytäminen 

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja. Kysymykset on esitettävä hankintajärjestelmän 

kautta 26.8.2022 klo 15.00 mennessä. 

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä.  

Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin annetaan hankintajärjestelmän kautta. 

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei vastaa 

puhelintiedusteluihin. 

15. Tarjouspyynnön liitteet 

Liite 1 Vaatimusmäärittely – itauusimaa.fi – Verkkopalvelun toteutus 

Liite 2  Asiantuntijalomake (palautettava täytettynä tarjouksen mukana) 

Liite 3 Referenssilomake (palautettava täytettynä tarjouksen mukana)  

Liite 4  Hintalomake (palautettava täytettynä tarjouksen mukana) 

Liite 5  Ratkaisukuvauslomake (palautettava täytettynä tarjouksen mukana)  

Liite 6 Toimitussuunnitelma (palautettava täytettynä tarjouksen mukana) 

 


