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Tarjousten vertailumuistio  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja 

ylläpito- ja käyttöpalvelut WordPress-alustalla.  

 

1 Hankintamenettely  

Hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä.  
Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa, www.hankintailmoitukset.fi. 

Tarjousten viimeinen jättöaika oli 12.9.2022 klo 12:00 mennessä. 

2 Saadut tarjoukset 

Tarjouksen hankintajärjestelmään jättivät määräajassa seuraavat 11 tarjoajaa: 

• Ambientia Oy 
• Geniem Oy 
• Gofore Oyj 
• Hansdotter Oy 
• Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy 
• Into-Digital Oy 
• Knowit Experience Oy 
• Miltton Oy 
• Poutapilvi web design Oy 
• Tammi Digital Oy 
• Valu Digital Oy 

3 Tarjousten käsittely 

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkastettiin seuraavassa järjestyksessä: 

I. Tarjoajan soveltuvuus 
II. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus 

III. Tarjousten vertailu 

4 Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue edellytti tarjouspyynnössään, että vähintään yhden referensseistä on oltava ratkaisu, 
jonka tilaaja on julkishallinto.  

Hansdotter Oy:n referensseissä ei ole esitetty yhtä julkishallinnon ratkaisua. Näin ollen Hansdotter Oy:n tarjous ei 
vastaa tarjoajalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia ja tarjous hylättiin. 

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n, Miltton Oy:n ja Into-Digital Oy:n jättämissä tarjouksissa ilmeni joitakin 
epäselvyyksiä nimettyjen asiantuntijoiden tietoihin ja referenssien laajuuksiin liittyen ja Itä-Uudenmaan 
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hyvinvointialueen hankintayksikkö pyysi näitä tarjoajia tarkentamaan tarjoustaan näiden tietojen osalta. Kaikki kolme 
tarjoajaa toimittivat annetussa aikataulussa tarkennukset, joiden perusteella heidän kelpoisuutensa katsottiin 
täyttyvän.  

Lisäselvitysten jälkeen todettiin, että yhteensä kymmenen tarjoajaa täyttivät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset ja 
nämä etenivät tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen. 

5 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 

Kaikki tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen edenneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön mukaisuuden 
vaatimukset ja etenivät tarjousten vertailuun. 

6 Tarjousten vertailu 

Hankintayksikkö on tarjouksia vertaillessaan soveltanut vain etukäteen tarjouspyynnössä ilmoittamiaan 
valintaperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä. Tarjousten arvioinnissa ja vertailussa huomioitiin vain 
tarjoajien tarjouksissaan määräaikaan mennessä ilmoittama tieto. 

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteet ja 
painoarvot olivat tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla: 

Painoarvo Vertailuperuste 

45 % 
(45 pistettä) 

Ratkaisukuvaus 
Tarjotun ratkaisun soveltuvuus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitteisiin ja 
vaatimuksiin, jotka on esitetty tarjouspyynnössä sekä vaatimusmäärittelyssä ja 
sen liitteissä. 

20 % 
(20 pistettä) 

Toimitussuunnitelma 
Toimitussuunnitelmaluonnoksen osalta vertaillaan suunnitelman selkeyttä ja 
soveltuvuutta tarjouspyynnössä kuvattuun tarpeeseen. 

35 % 
(35 pistettä) 

Hinta  
Hintavertailussa perusteena ovat toteutusprojektin, ohjelmistolisenssien, 
sovellushallinta- ja tukipalveluiden, käyttöpalveluiden sekä arvioitujen ylläpito- ja 
pienkehitystöiden kustannukset sekä mahdolliset muut asiakkaalle määräytyvät 
kustannukset. 

Vaatimukset täyttävät tarjoukset arvioitiin kukin erikseen tarjouspyynnössä ilmoitettuihin vertailuperusteisiin nähden. 
Tämän jälkeen tarjouksia vertailtiin keskenään.  

Seuraavissa luvuissa on verrattu tarjoajien tarjouksia vertailukriteereittäin. Perusteluissa esiintyvät luonnehdinnat 
viittaavat aina ko. tarjouksen laatuun ja sisältöön suhteutettuna tässä kilpailutuksessa saatuihin tarjouksiin ja 
tarjouspyynnössä kuvattuun tarpeeseen. Luonnehdinnat eivät kuvaa kyseisten organisaatioiden palveluja, laatua tai 
hinnoittelua yleisesti. 
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6.1 Ratkaisukuvaus 

Vertailussa arvioitiin tarjouksessa esitetyt ratkaisukuvaukset ja niiden vastaaminen tarpeeseen tarjouspyynnön 
liitteessä 5 esitettyjen kysymysten mukaan.  

Tarjoukset pisteytettiin sillä perusteella, kuinka hyvin tarjouspyynnössä vaadittu ominaisuus on kuvattu ja miten 
tarjotut ratkaisut kuvausten perusteella vastaavat tarjouspyyntöaineistossa kuvattuja vaatimuksia. Pisteytyksessä 
huomioitiin myös se, kuinka hyvin ratkaisussa käytetyt tuoteominaisuudet oli kuvattu, miten havainnollisesti 
sisällöntuottajan ylläpitokokemusta oli kuvattu ja oliko kuvauksesta annettu relevantteja esimerkkejä. 

Kukin ominaisuus arvioitiin asteikolla 0–3 seuraavasti: 

0 = Heikko (kuvattu heikosti ja vastaa heikosti tarpeita) 

1 = Tyydyttävä (kuvattu tyydyttävästi ja vastaa tyydyttävästi tarpeita)  

2 = Hyvä (kuvattu hyvin ja vastaa hyvin tarpeita)  

3 = Erinomainen (kuvattu erinomaisesti ja vastaa erinomaisesti tarpeita) 

Vastauksesta annettavaan arvioon vaikuttavat erityisesti nämä näkökulmat: 

a) Vastauksen kattavuus: Kysymyskohdassa esitettyjen kaikkien kysymysten ja niihin liittyvien näkökohtien huomioon 
ottaminen vastauksessa. 

b) Tarjotun ratkaisun soveltuvuus: Vastauksesta käy selkeästi ilmi, että tarjoaja on lukenut ja ymmärtänyt 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun tarpeen, ja ehdotettu ratkaisu vastaa kuvattuihin tarpeisiin. Mikäli 
tarjoaja on esittänyt esimerkkejä vastaavista toteutuksista, nämä esimerkit kuvaavat toiminnallisuuksia, joilla on 
vastaavuus määriteltyyn tarpeeseen. 

c) Teknisten ratkaisujen suunnitelmallisuus: Kuvauksesta käy selkeästi ilmi, millä tavoin WordPress-järjestelmän 
vakiotoiminnallisuuksia, muita tuoteratkaisuja tai räätälöintejä on suunniteltu hyödynnettäviksi 
vaatimusmäärittelyssä kuvattujen toiminnallisuuksien ja lopputulosten toteuttamiseksi. Ratkaisuehdotus ilmentää 
kokemusta ja osaamista WordPress-alustan hyödyntämisen toimivista käytännöistä. 

d) Ylläpitokokemuksen ja/tai käyttökokemuksen havainnollisuus: Ratkaisukuvaus esittelee asiakaslähtöisesti ja 
ymmärrettävästi sen, millainen on ylläpitäjän/sisällöntuottajan ja/tai loppukäyttäjän käyttökokemus ratkaisussa 
ehdotettuja työkaluja käyttäessä. 

Parhaat kokonaispisteet saanut tarjous sai kokonaisvertailun painoarvon mukaisesti 45 vertailupistettä ratkaisun 
soveltuvuudesta. Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin 0–45 asteikolle suhteuttamalla niiden kokonaispisteet 
parhaan tarjouksen pistekeskiarvoon.  

Edellä mainitulla tavalla tarjoukset saivat vastaavuudesta tavoitteisiin ja vaatimuksiin seuraavat vertailupisteet: 

 Ambi-
entia  

Geni-
em 

Gofore  Höyry  Into-
Digital 

Knowit Miltton Pouta-
pilvi  

Tammi 
Digital 

Valu 
Digital  

Arviointipisteiden 
keskiarvo (max 3) 

2,58 2,83 1,50 0,92 1,67 1,58 1,00 2,75 1,42 2,08 

Yhteispisteet  
(max 36) 31 34 18 11 14 19 12 33 17 25 

Vertailupisteet 
(max 45) 41 45 24 15 19 25 16 44 23 33 
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Ratkaisukuvaksen osalta parhaat pisteet saa Geniem Oy, jonka vastaukset ovat lähes kauttaaltaan erinomaisia. 
Geniemin vastaukset ovat kattavia ja erittäin konkreettisia, ja niissä on kuvattu sekä tekninen ratkaisu että 
sisällöntuottajan kokemus erinomaisesti. Geniem osoittaa paneutuneensa hyvin asiakkaan tarpeeseen ja ehdottaa 
huolella mietittyjä ratkaisuja, jotka on kuvattu ja perusteltu hyvin ja monin paikoin käyttökokemus on myös 
visualisoitu.   

Myös Poutapilvi web design Oy:n vastaukset ratkaisukuvauskysymyksiin arvioitiin erinomaisiksi. Poutapilven vastaukset 
osoittavat erinomaista asiakkaan tarpeen ymmärrystä ja ratkaisut on hyvin punnittu ja vastaa erinomaisesti asiakkaan 
tarpeisiin. Vastaukset ovat hyvin kattavia ja kaikki osakysymykset on huomioitu.  

Ambientia Oy:n vastaukset ovat keskiarvoltaan erittäin hyviä, mutta vastauksissa oli paljon hajontaa. Suurin osa 
vastauksista arvioitiin erinomaisiksi. Nämä vastaukset ovat kattavia ja näissä Ambientia osoittaa hyvää asiakastarpeen 
ymmärrystä ja ratkaisut on kattavasti kuvattu ja visualisoitu. Osassa vastauksista, kuten palvelusivuja ja yhteystietoja 
koskevissa kysymyksissä, asiakasymmärrys jää kuitenkin osoittamatta ja etenkin ratkaisun toimivuus sisällöntuottajan 
näkökulmasta jää avoimeksi. Nämä vastaukset arvioitiin hyviksi. Kampanjasivustojen osalta Ambientia tyytyy 
toteamaan perusperiaatteet ja vaihtoehdot, mutta ei ota kantaa siihen, mitä ratkaisua ehdottavat Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle. Tältä osin vastaus arviotiin tyydyttäväksi.  

Valu Digital Oy:n vastaukset ratkaisukuvauskysymyksiin arviotiin lähes kauttaaltaan hyviksi. Vastaukset ovat kattavia ja 
osakysymykset on huomioitu, mutta ratkaisut kuvataan geneerisesti ja useat vastaukset jättävät kysymyksiä auki. 
Hakuratkaisun osalta Valu tyytyy toteamaan ratkaisun ja sen vastaavuuden, mutta ratkaisua ei kuvata tarkemmin, 
jolloin vastaus arvioitiin tyydyttäväksi. Tietoturvan ja käyttöpalveluiden osalta Valu Digitalin vastaukset arvioitiin 
puolestaan erinomaisiksi.  

Knowit:n, Goforen ja Tammi Digitalin vastaukset arviotiin joko hyviksi tai tyydyttäviksi.   

Enemmistö Knowit Experience Oy:n vastauksista ovat hyviä perusvastauksia, joissa asiakastarve on ymmärretty, 
soveltuvaa ratkaisua on ehdotettu ja ratkaisu on perusteltu. Esimerkkejä vastaavista toteutuksista on annettu, mutta 
vastauksissa ei ole kuvattu, miten nämä vastaavat asiakkaan tarvetta. Vastaukset jäävät turhan ylätasoisiksi. Osassa 
vastaukista, kuten palvelusivuja, kampanjasivuja  periaate on todettu, mutta varsinainen ratkaisu jää kuvaamatta. 
Näiltä osin vastaukset arvioitiin tyydyttäviksi.  

Osa Gofore Oyj:n vastauksista arvioitiin hyviksi. Gofore ehdottaa ratkaisuja, jotka soveltuvat asiakkaan 
vaatimusmäärittelyssä esitettyyn tarpeeseen hyvin, mutta ratkaisun kuvaus jää hyvin tekniseksi eikä sisällöntuottajan 
käyttökokemuksesta saa hyvää kuvaa. Gofore antaa esimerkkejä vastaavista toteutuksista, mutta ei kuvaa millä tavoin 
nämä vastaavat asiakkaan tarvetta. Useassa vastauksessa, kuten palvelusivuja ja kampanjasivuja, mediatiedostoja, 
käyttäjähallintaa ja saavutettavuutta koskevissa kysymyksissä Gofore tyytyy toteamaan ratkaisun, mutta 
toiminnallisuuksia tai käyttökokemusta ei kuvata riittävällä tavalla, joten nämä vastaukset arviotiin tyydyttäviksi. 
Erityisesti käyttäjän kokemus jää näissä vastauksissa avoimeksi. Käyttöpalveluvastauksen osalta Gofore linkittää 
ulkoiseen lähteeseen, jota ei kuitenkaan arvioinnissa voida huomioida.  

Tammi Digital Oy:n vastaukset olivat pääosin tyydyttäviä. Vastaukset ovat osin kattaviakin, mutta niissä todetaan 
ratkaisut mutta ei perustella, miksi tai miten ratkaisut vastaavat asiakkaan vaatimusmäärittelyssä kuvattua tarvetta. 
Vastauksissa on myös spekulaatiota eri ratkaisuvaihtoehdoista, mutta ei oteta kantaa siihen, mitä asiakkaalle 
ehdotetaan. Vastaukset sivupohjia, palvelusivuja, käyttäjähallintaa, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä käyttöpalvelua 
koskeviin kysymyksiin arvioitiin kuitenkin hyviksi. Näissä vastauksissa ratkaisu on kuvattu riittävällä tasolla jotta se 
voidaan todeta vastaavan asiakkaan tarvetta, kaikki osakysymykset on huomioitu, joskin vastaukset jäävät 
pintapuolisiksi.  

Into-Digital Oy:n vastaukset arvioitiin pääosin tyydyttäviksi. Sivupohjien ja käyttöpalvelun osalta Into-Digitalin vastaus 
arvioitiin hyväksi. Sivupohjia koskevassa vastauksessa ratkaisun kuvaus jää hiukan suppeaksi, mutta asiakaskokemus on 
hyvin kuvattu ja visualisoitu ja vastaus vastaa asiakkaan tarvetta hyvin. Muilta osin Into-Digitalin vastaukset jäävät 
hyvin ylätasoisiksi. Periaatteet ja ratkaisut on todettu, mutta niitä ei ole kuvattu tarkemmin, jolloin niiden soveltuvuus 
asiakkaan vaatimusmäärittelyssä esittämiin tarpeisiin jää avoimeksi. 

Miltton Oy:n vastaukset arvioitiin kauttaaltaan tyydyttäviksi. Vastaukset ratkaisua koskeviin kysymyksiin ovat erittäin 
suppeita ja ylätasoisia. Periaatteet ja ratkaisut on todettu, mutta niitä ei ole kuvattu. Osassa vastauksissa on annettu 
esimerkkitoteutuksia, mutta niiden osalta ei ole kuvattu, miten nämä vastaavat asiakkaan tarvetta.  
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Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n vastaukset arvioitiin pääosin tyydyttäviksi. Höyry Oy:n vastaukset ovat hyvin 
suppeita ja ylätasoisia. Ratkaisu ja periaatteet todetaan mutta niitä ei kuvata. Ratkaisujen soveltuvuudesta asiakkaan 
vaatimusmäärittelyssä esitettyihin tarpeisiin ei saa hyvää kuvaa. Käyttöpalvelua koskeva vastaus ei sisällä lainkaan 
ehdotusta asiakkaalle, joten se arvioitiin heikoksi.  

6.2 Toimitussuunnitelma 

Toimitussuunnitelman osalta arvioitiin projektisuunnitelmaluonnoksen, toimintatapojen ja palvelumallien selkeyttä ja 
soveltuvuutta tilaajan tarpeisiin. Arvioinnin kohteena olivat vastaukset, joita tarjoajat olivat esittäneet kysymyksiin 
tarjouspyynnön liitteessä 6. Tarjoukset pisteytettiin sillä perusteella, kuinka hyvin kukin vaadittu toimitussuunnitelman 
näkökulma oli kuvattu ja kuinka hyvin tarjottu toimintatapa soveltuu tilaajan tarjouspyynnössä esittämiin tarpeisiin. 

Kukin vastaus arvioitiin asteikolla 0–3 seuraavasti: 

0 = Heikko (kuvattu heikosti ja vastaa heikosti tarpeita) 

1 = Tyydyttävä (kuvattu tyydyttävästi ja vastaa tyydyttävästi tarpeita)  

2 = Hyvä (kuvattu hyvin ja vastaa hyvin tarpeita)  

3 = Erinomainen (kuvattu erinomaisesti ja vastaa erinomaisesti tarpeita) 

Vastauksesta annettavaan arvioon vaikuttavat erityisesti seuraavat näkökulmat: 

a) Vastauksen kattavuus: Kysymyskohdassa esitettyjen kaikkien kysymysten ja niihin liittyvien näkökohtien huomioon 
ottaminen vastauksessa.  

b) Tarjottujen toimintamallien soveltuvuus: Vastauksesta käy selkeästi ilmi, että tarjoaja on lukenut ja ymmärtänyt 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut odotukset, ja ehdotetut toimintamallit sopivat asiakkaan esittämiin 
reunaehtoihin.   

c) Tarjotun toteutusprojektin ja tukipalvelujen suunnitelmallisuus: Projektisuunnitelmasta käy selkeästi ilmi, että 
tarjotun projektin vaiheistus, painopistealueet, aikataulutus ja yhteistyömallit on sovitettu suunnitelmallisesti 
vaatimusmäärittelyssä kuvattujen lopputulosten toteuttamiseen. Projektityön ja tukipalvelujen kuvaukset 
ilmentävät menetelmällistä osaamista sekä kokemusta vastaavista toimituksista.  

d) Asiakaslähtöisyys ja ymmärrettävyys: Vastaus kuvaa ymmärrettävästi ja havainnollisesti sen, millainen olisi 
asiakaskokemus, jos tarjottu toimitus tilattaisiin. 

Parhaat kokonaispisteet saanut tarjous sai toimitussuunnitelmasta kokonaisvertailun painoarvon mukaisesti 20 
vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin 0–20 asteikolle suhteuttamalla niiden kokonaispisteet 
parhaan tarjouksen kokonaispisteisiin.  

Edellä mainitulla tavalla tarjoukset saivat toimitussuunnitelman osalta seuraavat vertailupisteet: 

 Ambi-
entia  

Geni-
em 

Gofore  Höyry  Into-
Digital 

Knowit Miltton Pouta-
pilvi  

Tammi 
Digital 

Valu 
Digital  

Arviointipisteiden 
keskiarvo (max 3) 

2,20 3,00 1,70 1,00 1,60 2,00 1,20 2,70 1,70 2,80 

Yhteispisteet  
(max 20) 22 30 17 10 16 20 12 27 17 28 

Vertailupisteet 
(max 20) 15 20 11 7 11 13 8 18 11 19 
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Toimitussuunnitelman osalta parhaat laatupisteet saa Geniem Oy, jonka erinomaiset ja perusteelliset vastaukset 
huomioivat asiakkaan ja projektin eritystarpeet. Vastaukset ovat kattavia ja yksityiskohtaisia, ja niitä havainnollistetaan 
näyttökuvien ja esimerkkien avulla, joten niiden perusteella saa hyvän käsityksen siitä, miten projekti toteutettaisiin. 
Kuvaukset vastaavat erinomaisesti tarjouspyynnössä esitettyyn tarpeeseen.  

Toiseksi parhaat pisteet toimitussuunnitelmasta saa Valu Digital Oy, jonka selkeistä vastauksista saa hyvä kuvan siitä, 
miten projekti toteutettaisiin. Kuvauksissa on varauduttu hyvin asiakkaan ja tämän projektin erityistarpeisiin. 
Vastaukset ovat pääosin erinomaisia, vain määrittelyn tarkentamisen ja käyttöönoton tukemiseen liittyvät vastaukset 
arviointiin hyviksi. 

Kolmanneksi parhaat laatupisteet toimitussuunnitelma osalta saa Poutapilvi web design Oy, jonka kuvauksissa on 
vastattu huolellisesti pyydettyihin asioihin ja pyritty löytämään asiakkaan tarpeet täyttävä ratkaisu. Vastausten 
perusteella saa hyvän kuvan projektin läpiviennistä. Poutapilven vastaukset arvioitiin hyviksi tai erinomaisiksi. Hyviksi 
vastauksiksi arvioitiin henkilöiden roolitusta, dokumentointia ja jatkokehitystä koskevat kysymykset. 

Ambientia Oy:n toimitussuunnitelmaa käsittelevät vastaukset ovat kauttaaltaan hyviä ja havainnollisia. Ne kuvaavat 
selkeästi toteutusprojektin toimintatavan, etenkin systemaattisten projektikäytäntöjen näkökulmasta, mutta 
vastauksissa ei kuitenkaan paneuduta niinkään asiakkaan ja tämän projektin tarpeisiin. Erinomaisiksi vastauksiksi 
arvioitiin teknistä toteutusta ja tukipalveluita koskevat kysymykset. 

Knowit Experience Oy:n vastauksista suurin osa on hyviä, mutta mukana on niin erinomaisiksi kuin tyydyttäviksi 
arvioituja vastauksia. Erinomaisissa vastauksissa huomioidaan projektin tarpeet perusteellisesti; tyydyttävien 
vastausten jäädessä toteaviksi, jolloin niiden perusteella ei pysty arvioimaan ratkaisun soveltuvuutta tämän projektin 
tarpeisiin. Erinomaisiksi arvioitiin vaiheistusta ja tukipalveluja kuvaavat vastaukset; tyydyttäviksi käyttöönottoa ja 
jatkokehitystä kuvaavat kysymykset. 

Gofore Oyj:n ja Tammi Digital Oy:n vastaukset ovat pääosin hyvä perusvastauksia, joissa avataan ehdotettuja 
käytäntöjä, mutta monin paikoin vastaukset jäävät kuitenkin ylätasoiseksi. Goforen kuvaukset jäävät paikoin 
menetelmien kuvauksiksi, jolloin asiakastarpeeseen vastaaminen jää vähemmälle huomioille. Tammi Digitalin 
vastauksessa on lueteltu paljon erilaisia menetelmiä, joiden soveltaminen tämän projektin tarpeisiin jää epäselväksi. 

Into-Digital Oy:n vastaukset arvioitiin pääosin hyviksi tai tyydyttäviksi. Hyvissä vastauksissa paneudutaan tämän 
projektin vaatimiin seikkoihin ja avataan ehdotettua toimintamallia. Vastauksia on havainnollistettu, mutta niitä ei aina 
avata, jolloin niiden soveltuvuuden arviointi heikkenee. Erinomainen vastaus oli tukipalveluita käsittelevä kuvaus; 
hyviiä vastauksia ovat esimerkiksi projektimallia ja roolitusta käsittelevät vastaukset; tyydyttäviä vastauksia ovat 
esimerkiksi vaiheistusta ja dokumentaatiota käsittelevät kysymykset. 

Miltton Oy:n vastaukset arvioitiin pääosin tyydyttäviksi. Tyydyttävät vastaukset jäävät ylätasoiksi, joten niiden 
perusteella ei voi päätellä, miten projekti käytännössä toteutettaisiin. Hyviksi vastauksiksi arvioitiin roolitusta ja 
jatkokehitystä käsittelevät vastaukset. 

Digi- ja mainostoimisto Höyry Oy:n vastaukset ovat kauttaaltaan tyydyttäviä. Lyhyistä ja toteavista vastauksista ei pysty 
päättelemään projektin toteutusta tai asiakkaan tarpeeseen vastaamista. Vastausten tueksi ei oltu esitetty 
havainnollistuksia tai esimerkkejä. 

6.3 Hinta 

Kokonaiskustannusten vertailupisteet laskettiin tarjouspyynnön liitteessä 4 esitettyjen hintaerittelyjen mukaisesti. 
Hintavertailussa otettiin huomioon toteutusprojektin käyttöönoton työkustannukset, neljän vuoden käyttö-, tuki- ja 
ylläpitokustannukset, neljän vuoden arvioidut lisä- ja jatkokehitystyöt (10 htp/vuosi, yht. 40 htp) sekä mahdolliset 
muut tilaajalle määräytyvät kustannukset.  

Neljän vuoden kokonaiskustannuksiltaan edullisin tarjous sai hinnasta kokonaisvertailun painoarvon mukaisesti 35 
vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet 0–35 asteikolla laskettiin suhteuttamalla niiden hinta edullisimpaan 
hintaan. 
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Edellä mainitulla tavalla tarjoukset saivat kokonaiskustannusten osalta seuraavat vertailupisteet: 

 

Cloudiaan viedyssä hintalomakkeessa oli kaavassa laskentavirhe lisä- ja jatkokehitystöiden neljän vuoden yhteishinnan 
osalta. Hintalomake laski lisä- ja jatkokehitystyöt 80 htp:n eikä tekstikentässä mainitun 40 htp:n mukaisesti. Into-Digital 
Oy, Tammi Digital Oy ja Valu Digital Oy olivat korjanneet laskentavirheen. Yhdenmukaisen vertailun vuoksi kaikkien 
tarjoajien osalta kaava on korjattu tekstinmukaiseksi, joten Ambientia Oy:n, Geniem Oy:n, Gofore Oyj:n, Digi- ja 
mainostoimisto Höyry Oy:n, Knowit Experience Oy:n, Miltton Oy:n ja Poutapilvi web design Oy:n vertailuhinnat ovat 
pienemmät kuin heidän tarjouslomakkeissaan. 

6.4 Kokonaistaloudellinen edullisuus 

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta kuvaava kokonaispistemäärä laskettiin laskemalla yhteen tarjouksen eri 
osa-alueilta saamat vertailupisteet. Seuraavaan taulukkoon on koottu yhteen tarjousten kokonaistaloudellisuutta 
kuvaavat kokonaispisteet:  

 

 Ambi-
entia  

Geni-
em 

Gofore  Höyry  Into-
Digital 

Knowit Miltton Pouta-
pilvi  

Tammi 
Digital 

Valu 
Digital  

Vertailuhinta 
153 945 177 583 127 765 52 525 111 352 195 515  110 000 119 806 82 155 151 356 

Vertailupisteet 
(max 35) 

12 10 14 35 17 9 17 15 22 12 

 Ambi-
entia  

Geni-
em 

Gofore  Höyry  Into-
Digital 

Knowit Miltton Pouta-
pilvi  

Tammi 
Digital 

Valu 
Digital  

Ratkaisukuvaus  
(max 45 pistettä) 41 45 24 15 19 25 16 44 23 33 

Toimitussuunnitelma 
(max 20 pistettä) 15 20 11 7 11 13 8 18 11 19 

Hinta 
(max 35 pistettä) 

12 10 14 35 17 9 17 15 22 12 

Vertailupisteet 
yhteensä 

68 75 50 56 46 48 41 77 56 64 

Järjestys (1.=paras) 
3 2 6 5 8 7 9 1 5 4 
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Tarjousvertailun kokonaispisteiden perusteella Poutapilvi Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.  

Vertailupisteiden mukaisesti Poutapilvi Oy saa ratkaisukuvauksen ja toimitussuunnitelman osalta toiseksi parhaat 
pisteet ja hinnasta neljänneksi parhaan pistemäärän. Geniemin tarjous on kaikista laadukkain, mutta verrattain kallis 
hinta tiputtaa Geniemin kokonaisvertailussa toiseksi, Poutapilven saadessa tarjousvertailun parhaat kokonaispisteet.  

 


