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Hankekuvaus koskien Kansaneläkelaitoksen (Kela) hankintaa; sähköisen työpöydän 
hankinta 

Kansaneläkelaitos (jatkossa: Kela) pyytää IT-palvelujen tuottajia tekemään osallistumishakemuksen Hilma-
ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen ja tämän asiakirjan mukaisesti. Hankinta toteutetaan kilpailulli-
sena neuvottelumenettelynä. Hankinnan kohteena on Kelan tämän hetkisen arvion mukaan sähköisen työpöytä-
ratkaisun määrittelyjen tarkennus, tekninen suunnittelu ja toteutus, käyttöönotto, tässä tarvittavat tukitehtävät, 
kuten arkkitehtuurisuunnittelun toteutus sekä erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut ratkaisun tuotannon aikai-
sen kehittämisen tueksi. Projektissa toivotaan Kelan tämän hetkisen arvion mukaan käytettävän soveltuvin osin 
ketteriä menetelmiä. Kela odottaa projektimallilta projektin vaiheistamista, läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa kontrollia 
projektin etenemisestä. Ratkaisu toteutetaan Kelan IT-infrastruktuuriin sopivaksi Kelan arkkitehtuurilinjausten 
mukaisesti. Sähköisen työpöydän järjestelmäarkkitehtuuri toteutetaan Microsoftin tuotteilla ja niiden päälle mah-
dollisesti tehtävällä sovelluskehityksellä ja/tai tuotteistetuilla valmisratkaisuilla.  

1 Perustiedot Kelasta 

Kela huolehtii Suomessa asuvien sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan toiminta tukeutuu suuressa mää-
rin tietotekniikkaan. Kaikki Suomessa asuvat ovat jossakin elämänsä vaiheessa Kelan asiakkaita. Myös ulko-
mailla asuvat voivat kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin ja saada Kelalta etuuksia.  
 
Kelan keskushallinto toimii pääosin Helsingissä jakaantuneena 11 osastoon. Maa on jaettu kolmeen vakuutus-
alueeseen, joissa jokaisessa on aluekeskus. Vakuutusalueet on jaettu 32 vakuutuspiiriin tai erikoisyksikköön. 
Vakuutuspiireissä voi olla useampia toimistoja. Kelassa on työntekijöitä yli 6000. 

2 Hankkeen tausta ja tarkoitus 

Kelan sähköisen työpöytäratkaisun tavoitteena on koota yhteen kelalaisten päivittäisessä työssä tarvittavat työ-
kalut, työtilat, työntekijöiden profiilitiedot sekä organisaatiotiedot. Roolipohjainen sähköinen työpöytä tulee ole-
maan Kelan keskeisin työyhteisöviestinnän väline. Palvelu toteutetaan kaikille kelalaisille, ja sen tärkeimmät 
käyttäjäryhmät ovat Kelan henkilökuntaan kuuluvat asiantuntijat, ratkaisutyöntekijät, palveluneuvojat ja esimie-
het. Ajatuksena on, että sähköinen työpöytä on työn tekemisen tuki ja tiedon löytämisen lähtöpiste. Tarkoitukse-
na ei ole koota kaikkea samaan kokonaisuuteen, vaan esimerkiksi Kelan SAP-toiminnanohjausjärjestelmän ja 
etuusratkaisutyön työpöydät säilyvät ennallaan. Ratkaisu toteutetaan Microsoft SharePoint 2013-alustalle tar-
peen mukaan InfoPath 2010 tuotteella tuettuna. Kelan nykyiset, tässä korvattavat intranet-ratkaisut on toteutettu 
Total Dynamics – ja Notes/Domino alustalle. 
 
Sähköisessä työpöytäratkaisussa käytetään SharePoint 2013-versiota, muiden tuotteiden osalta mahdollisista 
versiokiinnityksistä keskustellaan neuvotteluissa. 
 
Kelassa on tällä hetkellä tuotannonomaisessa pilottikäytössä Microsoft SharePoint 2010 – alustalle toteutettu 
projektityötilat. Projektityötiloja käyttää tällä hetkellä rajattu joukko Kelan henkilöstöä. Kelassa on meneillään 
pilottikäytössä olevien projektityötilojen parantaminen ja niiden hallinnan suunnittelu, jotta projektityötilojen käyt-
töä voisi laajentaa niiden akuutin tarpeen vuoksi.  
 
Kelan tuleva sähköinen työpöytä on laaja kokonaisuus. Sähköisestä työpöydästä luodaan kelalaisen koti, johon 
kootaan muun muassa: 

• Viestinnällinen intranet 
• Omat sivustot (MySite) mukaan lukien sosiaaliset (Some) ja yhteisölliset palvelut,  
• Työtilat 
• Haku, kattavat hakupalvelut 

 
Sähköinen työpöytä tulee sisältämään myös työnkulkuja, joista tulee herätteitä. Hankekokonaisuuteen liittyy 
kiinteästi myös Sähköisen työpöydän ohjelmisto- ja palvelinarkkitehtuurin määrittely.  
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Kuvassa 1 on hahmoteltu Kelan visiota sähköisen työpöydän kokonaisuudesta sekä siihen liittyvistä tähän asti 
tunnistetuista muista ulkopuolisista järjestelmistä.  

Kuva 1: Kelan sähköisen työpöydän kokonaisuus 

Kelassa on käynnissä useita merkittäviä projekteja mm. työasemien alustaohjelmistoihin liittyen, jotka eivät suo-
raan liity sähköisen työpöydän ytimeen, mutta joilla on kuitenkin tunnistettu olevan siihen vaikutusta. Kuvaan 1 
on merkitty lisäksi joitakin osa-alueita, joiden mahdolliset vaikutukset ja yhteydet sähköiseen työpöytään on 
tarkoitus huomioida hankkeessa:  
 

• Käyttövaltuushallinta (KVH) ja Active Directory (AD) kehittäminen 
• Lync. Esimerkiksi statustiedon näyttäminen 
• Sähköposti, esimerkiksi työnkulkuihin liittyvien herätteiden välittäminen. 
• Toimipaikkarekisteri, intranetissä esitettävät toimipaikkatiedot on tarkoitus tuoda toimipaikkarekisteristä 

(esim. käyntiosoite). 
• Sisäiset lomakkeet. 
• Käytössä olevien ja käyttöön otettavien Microsoftin ohjelmistojen versiot ja versiovaihdot, mm. IE9, Offi-

ce 2010, Lync 2010, Exchange/Outlook.  

3 Hankinnan kohde ja laajuus 

Kelan tarkoituksena on löytää Kelan toimintaan parhaiten sopiva ratkaisumalli tässä hankekuvauksessa kuvattu-
jen palvelujen tuottamiseksi. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn tavoitteena on muuntaa tarjouspyyntö tarjoajien 
kanssa käytävillä neuvotteluilla sellaiseksi, että se vastaa parhaalla mahdollisella tavalla Kelan tarpeita markki-
noilla olevan tarjonnan puitteissa. Järjestelmä hankitaan koko Kelan käyttöön ja tavoitteena on saada hankin-
nasta täysimääräinen hyöty koko Kelan tasolla.  
 
Kela varaa itselleen oikeuden miltä tahansa osin rajata uudelleen tarjouskilpailun kohdetta tai ehtoja hankinta-
menettelyn aikana. Hankinnan kohde määritellään lopullisesti neuvotteluiden jälkeen lopullisessa tarjouspyyn-
nössä.  Lopullinen tarjouspyyntö esitetään kaikille valituille tarjoajille samanlaisena. 
 
Hankinnan lopputuloksena on toimiva järjestelmä, jonka SharePoint 2013 –alustalle on siirretty nykyiset Intra-
net-palvelut, työtilat, sekä käyttöönotettu muut sovitut Kelan sähköisen työpöydän toiminnallisuudet.  
 

Intranet
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Ohjeet

Etuusohjeet
• Ratkaisutyön etuusohjeistus, 

rakenteisia dokumentteja
• Myös muitaohjeita (esim. 

asiakaspalveluohjeet)
• Käyttökokemus samanhenkinen 

intranetin kanssa
• Mahdollisesti yhteinen haku 
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Hankinta tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kela etsii yhtä kokonaisvastuullista toimittajaa hankinnan kohteelle. 
Kokonaisvastuullinen toimittaja saa käyttää alihankkijoita tai muodostaa yhteenliittymiä. Kokonaisvastuullinen 
toimittaja vastaa myös järjestelmän osaratkaisujen sovittamisesta toisiinsa. Hankinnan toteuttava toimittaja var-
mistaa, että palvelut toimivat SharePoint –alustan mahdollistamalla parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttäjien 
kannalta helposti. Hankinta toteutetaan siten, että toteutuksessa otetaan huomioon ratkaisun kustannustehok-
kuus ja tässä suhteessa tarjoajilta edellytetään osaamista arvioida eri toteutustapojen hyötyjä ja haittoja. Järjes-
telmä rakennetaan mahdollisimman pitkälle SharePointin vakiokomponenttien pohjalta ilman mittavia räätälöin-
tejä. Tarjottava ratkaisu voi olla myös valittuja tuotteita täydentävä valmisohjelmisto tai valituille tuotteille perus-
tuvan sovelluskehityksen ja sitä täydentävän valmisohjelmiston yhdistelmä. Ehdokkaalla voi lisäksi olla tarjotta-
vana omia lisensoituja ratkaisuja tai komponentteja, jotka on toteutettu tässä dokumentissa kuvatun teknologian 
päälle.  
 
Toimittajalta edellytetään aktiivisuutta ja oma-aloitteista otetta erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen esille tuomisessa 
koko projektin ajan. Kela arvostaa toimittajan kykyä toteuttaa ratkaisut SharePoint 2013 ideologian mukaisesti ja 
käyttää alustan tarjoamaa valmista ja mukautuvaa palveluiden suunnittelutapaa perinteisten räätälöintien sijaan. 
 
Kela arvioi, että hankinnan kohde voi koostua muun muassa seuraavista osa-alueista jotka on kuvattu tarkem-
min myöhemmin tässä luvussa. 
 

1. Sähköisen työpöydän kokonaisuuden arkkitehtuurin suunnittelu 
2. Sähköisen työpöydän kokonaisuuden ytimeen kuuluvien ratkaisujen toteutus soveltaen tarvittaessa ket-

teriä menetelmiä 
3. Migraatio Kelan nykyisille SharePoint 2010 työtiloille 
4. Erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut tuotannon aikaisen kehittämisen tueksi 

 
Liitteet 2.1 – 2.2 sisältävät lisätietoja hankinnan kohteesta eivätkä ne sisällä Kelaa tai ehdokkaita sitovia tai ra-
joittavia vaatimuksia lukuun ottamatta seuraavia: 

• Ratkaisut toteutetaan Microsoftin tuoteperheen tuotteilla SharePoint 2013 ja siihen sisältyvällä hakuko-
neella sekä tarvittaessa InfoPath 2010-tuotteella. InfoPath –tuotteen osalta mahdollisista versiokiinni-
tyksistä keskustellaan neuvotteluissa.  

• Liitteiden mahdolliset viittaukset Kelan arkkitehtuuriperiaatteisiin ja linjauksiin, jotka on ovat pakollisia 
teknisiä vaatimuksia ja jotka on listattu liitteessä 1.3 Tekniset vähimmäisvaatimukset (kts. Liitteen 1 
Osallistumishakemuslomake vaatimus 10).  

3.1 Sähköisen työpöydän arkkitehtuurin suunnittelu 

Hankinnan kohteeseen kuuluu ohjelmisto- ja palvelinarkkitehtuurin määrittely.  
 
Kelan vaatimukset on kuvattu liitteessä 1.3 Tekniset vähimmäisvaatimukset.  

3.2 Sähköisen työpöydän kokonaisuuden ytimeen kuuluvien ratkaisujen toteutus 

Sähköisen työpöydän kokonaisuuden ytimeen kuuluvat ratkaisut (Kuva 1: violetilla taustalla olevat hankinnan 
kohteen osa-alueet):  
 
Viestinnällinen intranet. Viestinnällinen intranet on osa intranetin kokonaisuudistusta. Tähän kuuluvat ilmeen 
uudistus sekä alustan uusiminen SharePoint-alustalle. Intranet tulee olemaan sisällöltään hyvin samanlainen 
kuin Kelan nykyinen intranet. Uuden teknologian mahdollisuudet kartoitetaan, ja niiden käyttöönotosta sovitaan 
projektin aikana. Näitä voivat olla vaikkapa kommentointimahdollisuus ja sisällön mukauttaminen käyttäjän mu-
kaan. Alustava hahmotelma viestinnällisen intranetin palvelukokonaisuudesta on liitteessä 2.1 Kelan intranetin 
konsepti.  
 
Oma sivusto. Jokaisella Kelan työntekijällä on uudessa intranetissä oma sivusto, joka perustuu SharePointin 
My Site -toiminnallisuuteen. Keskeistä on organisaation ja ihmisten esittely, mm. henkilöiden ”omat sivustot” 
yhteystietoineen tulevat tätä kautta tarjolle. Tavoitteena on helpottaa ihmisten ja osaamisen löytämistä ja helpot-
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taa yhteyden ottamista kollegoihin. Omalla sivustolla halutaan hyödyntää myös uusia sosiaalisen median vuoro-
vaikutustapoja yhteisöllisen viestinnän tukena. Alustava hahmotelma oman sivuston palvelukokonaisuudesta on 
liitteessä 2.1 Kelan intranetin konsepti. 
 
Työtilat. Työtilat tulee olemaan laaja kokonaisuus, jossa on mukana sekä pysyviä että tilattavia määräaikaisia 
työtiloja. Ajatuksena on tarjota paikka, ”Verstas”, jossa voi työstää asioita, ajatuksia ja tuottaa dokumentteja. 
Työtilojen avulla tehostetaan yhteistyötä (keskinäinen viestintä, dokumenttien jakaminen). Niiden avulla mahdol-
listetaan myös dokumenttien versiointi ja keskitetty tallennuspaikka. Dokumenttienpohjien tuominen käytettä-
väksi työtilojen kautta sekä dokumenttipohjien ja työtilojen välisten metatietojen yhteensovittaminen kuuluvat 
myös projektin tehtäviin. Työtilaratkaisun tavoitteena on tukea mm. eri muodossa olevan tiedon hakemista ja 
säilyttämistä. Työtilat otetaan käyttöön SharePointin vakio-ominaisuuksilla minimoiden tulevaisuuden riskit oh-
jelmistojen yhteensopivuuteen liittyen. Työtila-ratkaisun on tuettava ekstranet-käyttöä, jota tarvitaan Kelan ja 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välisessä työssä (esimerkkinä toimittajayhteistyö erilaisissa järjestelmä-
kehitysprojekteissa). Työtilojen käytön tueksi tarvitaan myös ns. rakennehakuja, jotka palauttavat esim. tiettyjä 
hakusanoja vastaavat työtilat (”Työtilojen hakemisto”). 
 
Asiakirjojen hallinta otetaan työtiloissa huomioon tukeutuen SharePoint vakioratkaisuihin, jotta myöhemmin 
käyttöönotettavaan ja hankittavaan SharePointiin integroitavaan asianhallintaohjelmistoon kohdistuvat mahdolli-
simman pienet riskit ja muutostarpeet. Kelan tavoitteena on käyttöönottaa myöhemmin (ei osana tätä hankintaa) 
erillinen asianhallintaratkaisu, mikä liitetään työtiloissa tapahtuvaan asiakirjojen hallintaan. Työtilojen alustavat 
tarpeet on listattu liitteessä 2.2 Kelan SharePoint työtilojen alustavia tarpeita. 
 
Haku. Hankittavan hakutoiminnallisuuden on tarkoitus kattaa kaikki keskeiset tietolähteet. Haun on kattavuudel-
taan vastattava ns. ”enterprise search”-tasoista ratkaisua, ja sen tekninen toteutus pohjautuu Microsoft Share-
Point 2013 hakukoneratkaisuun. Hakutulossivut voivat olla sekä useita hakukohteita yhdistäviä että hakukohtei-
den omia sivuja, myös hakukohteiden sisältöjen mahdollinen erilaisuus on huomioitava. Useita kohteita yhdistä-
vien sivujen hakutulokset on tarkoitus jäsennellä hakukohteittain. Hakutoiminnallisuutta voidaan käyttää myös 
luomaan käyttäjille herätteitä päivittyneestä sisällöstä. Projektissa toteutetaan haku seuraavista sisällöistä: In-
tranet, Työtilat ja verkkolevyt.  
 
Myöhemmin Hakuratkaisua on tarkoitus jatkossa kehittää kattamaan muutkin, kuin edellä mainitut hakukohteet. 
Esimerkkejä näistä ovat Kelan sisäinen wikipedia (TukiWiki), tietopalvelun järjestelmä PrettyLib sekä liitteessä 
2.1. luvussa 5 mainitut Oma sivusto ja Etuustyö. Lopullinen tavoitetila on huomioitava tässä hankinnassa toteu-
tettavassa hakulogiikassa.  

3.3 Migraatio Kelan SharePoint 2010 työtiloille  

Kela pilotoi vuonna 2012 työtilojen käyttöä SharePoint 2010 versiolla. Työtilat siirtyvät tuotantokäyttöön vuoden 
2013 alussa. Hankkeessa tulee suunnitella ja toteuttaa työtiloissa olevan sisällön siirto Sähköisen työpöydän 
SharePoint 2013 työtiloihin. Migraation laajuutta ja toteutustapaa käsitellään tarkemmin neuvotteluissa. 

3.4 Työpöytäratkaisua täydentävät toiminnalliset kokonaisuudet 

Kela on tunnistanut muutamia toiminnallisia kokonaisuuksia, joilla on yhteys sähköisen työpöydän kokonaisuu-
teen, mutta jotka eivät kuulu sen varsinaiseen ytimeen. Kela pidättää oikeuden rajata nämä kokonaan hankin-
nan ulkopuolelle.  
 

• Asianhallinta ja asiakirjanhallinta kokonaisuutena ovat vielä selvittelyssä, joten tarpeet selviävät vasta 
myöhemmin. Kelassa on kuitenkin tunnistettu tarve käyttää SharePointin vakiotyönkulkuominaisuuksia 
esimerkiksi dokumenttien katselmointipyyntöjen lähettämiseen. 

• Sisäiset lomakkeet. Sähköisen työpöydän hallinta voi aiheuttaa tarpeita käyttää lomakkeita, esim. uu-
den työtilan tilaaminen. 

• Sähköposti. Tarkoitus on, että sähköpostin rooli viestinvälityksessä pienenee uusien käyttöönotettavien 
välineiden ja sisäisen viestinnän tehostumisen myötä. Sähköpostia voidaan kuitenkin käyttää tukemaan 
sähköisellä työpöydällä tehtävää työtä, sähköpostilla voidaan välittää esim. työnkulkuihin tai sisältömuu-
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toksiin liittyviä herätteitä tai uutiskoosteita.  
• Muut Microsoft-tuoteperheeseen kuuluvat ohjelmistot ja niiden käyttö sähköisen työpöydän kautta. 

3.5 Erikseen tilattavat asiantuntijapalvelut kehittämisen tueksi 

Käyttöönottoprojektin jälkeen Kela voi tarvita toimittajalta tukea Sähköisen työpöydän tuotannon aikaiseen kehit-
tämiseen. Asiantuntijapalvelut tilataan erikseen, ja ne kohdistuvat tyypillisesti erilaisiin kehittämisprojekteihin.  

3.6 Hankinnan kohteesta 

Seuraavat sähköiseen työpöytään liittyvät muut järjestelmät on tunnistettu, mutta nämä osuudet eivät Kelan 
tämän hetkisen arvion mukaan ensisijaisesti kuulu tämän hankinnan piiriin ja ne suunnitellaan ja mahdollisesti 
toteutetaan myöhemmin. Näitä ovat esimerkiksi: 
  

• Dokumenttipohjien tuottaminen. Dokumenttienpohjien tuominen käytettäväksi työtilojen kautta ja työtilo-
jen ja dokumenttipohjien välisten metatietojen yhteensovittaminen kuuluu kuitenkin projektin tehtäviin 
(ks. luku 3.1.2) 

• Nykyisten sisäisten lomakkeiden (esim. ravintolatilauslomake)  uudistaminen ei kuulu hankinnan koh-
teeseen, mutta ne on voitava linkittää osaksi uuden intranetin sisältöä. Nykyiset lomakkeet on toteutettu 
pääosin Lotus Notes –alustalle. Kelalla on tarkoitus tehdä linjaus sisäisten lomakkeiden arkkitehtuurista 
ja siinä käytettävästä teknisestä välineestä myöhemmin. 

• Etuusohjeiden kokonaisuus.  Ratkaisutyön etuusohjeet voidaan teknisesti luokitella rakenteiseksi do-
kumentaatioksi. Kela on arvioinut erityisesti ratkaisutyön etuusohjeiden poikkeavan muusta sähköisen 
työpöydän kokonaisuudesta teknisen ratkaisun osalta niin paljon, että sitä ei sisällytetä tähän hankinnan 
kohteeseen mukaan.  

• Tietojen arkistointi Kelan dokumenttien arkistointijärjestelmään DARK, joka on IBM Content Manager 
tuote. Tässä vaiheessa integraatiota arkistointijärjestelmään ei ole tarkoitus tehdä, sillä tekninen arkis-
tointiratkaisu saattaa muuttua. 

3.7 Hankintaan kuuluvat tehtävät  

Hankittava kokonaisuus voi sisältää muun muassa kokonaishankkeen suunnittelun, vaiheistuksen ja kokonais-
projektinhallinnan. Kokonaisprojektin suunnittelu on tehtävä tasolla, joka huomioi siihen kuuluvien projektien 
toteutustavan. Kokonaisprojektin karkea sisältö hahmotellaan neuvotteluissa. Hankintapäätöksen todennäköi-
nen ajankohta on elokuussa 2013. Projektisuunnittelun käynnistyminen on alustavasti vuoden 2013 syksyllä ja 
toteutustyön käynnistetään mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tavoitteena on ottaa edellä kuvattu palveluko-
konaisuus tuotantokäyttöön vaiheittain vuonna 2014.  
 
Sähköisen työpöydän kuhunkin osa-alueeseen on tunnistettu alustavasti kuuluvan seuraavia tehtäväkokonai-
suuksia:  

• Arkkitehtuurin suunnittelu 
• Hallintamallin suunnittelun tukeminen 
• Toimintatapojen suunnittelun tukeminen 
• Sähköisen työpöydän toiminnallisuuksien yhteensopivuuden suunnittelu kuten esim. miten sähköposti, 

kalenteri, blogit, wikit, tag-merkinnät, palvelut esim. uutisten kommentointi ovat mukana tai miten käyte-
tään yhteisöllisiä palveluita projektityössä. Kelassa on käytössä keskitetty käyttövaltuuksien hallintajär-
jestelmä, joka provisioituu mm. Active Directoryyn (AD) ja LDAP:iin. 

• Visuaalinen suunnittelu Kelan antaman visuaalisen ilmeen pohjalta. Toimittajalla on vastuu ilmeen so-
peuttamisesta eri päätelaitteille, kännykkään, tableteille ja tavalliselle näytölle.  

• Tietoturvan suunnittelu 
• Hakupalvelun suunnittelu. Hakupalvelun lähtökohtana on nk. yhden luukun haku. Hakupalvelu toimii eri 

lähteistä (dokumenttien hallinta, operatiiviset relaatiotietokannat, verkkosisältö). 
• Toteutussuunnitelman laadinta sekä toteutus. Toteutussuunnitelmaan kuuluvat tuotantoasennuksen op-

timointi ja teknisen arkkitehtuurin suunnittelu (esim. kahdentaminen, varmistukset, palautukset). Toteu-
tussuunnitelmalla varmistetaan myös Kelan nykyisen pilottikäytössä olevan Työtila -ympäristön työtilo-
jen, käyttäjien ja sisällön siirtämisen uuteen tuotantoympäristöön. 
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• Valvontamenettelyiden suunnittelu ja niiden mahdollisesti vaatimien konfiguraatioiden ja teknisten työ-
välineiden toteutus (esim. tekninen valvonta). 

 
Dokumentoinnin tulee sisältää tarvittavan hallinnollisen dokumentaation lisäksi minimissään järjestelmäarkkiteh-
tuurikuvaus, järjestelmän yleiskuvaus, käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet, käyttöönottosuunnitelma, sovellusarkki-
tehtuurikuvaus ja ylläpito-ohje. Kaiken tuotettavan loppudokumentaation tulee olla Kelan yleisesti käyttämän 
systeemityömenetelmän lopputuotteiden mukaisia. Kela toimittaa dokumenttipohjat hankkeen käyttöön.  
 
Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu myös tuki Kelan SharePoint –ympäristön hallintamallin suunnitteluun. Hallinta-
malli sisältää Kelan tämän hetkisen käsityksen mukaan mm. seuraavien kokonaisuuksien hallintakäytäntöjen 
kuvaukset: 

• Informaatioarkkitehtuuri, joka sisältää esim.  
o SharePointissa käytettävän metadatan hallinnan ja käytännöt (tukevat mm. hakuja) 
o Käyttöoikeuspolitiikka strategiset ja hallinnolliset roolit ja vastuut 

• Tilauskäytännöt, esim. uuden työtilan tilaaminen 
• IT-palveluiden käyttö operatiivisen toiminnan tukena 
• Jatkokehitys, sovellusten elinkaaren hallinta 
• Ulkoasun ja käytettävyyden hallinta 
• Koulutusstrategia 

 
Toimittajan halutaan myös tukevan Kelaa tarvittavien toimintatapojen tunnistamisessa ja linjaamisessa, jotta 
sähköisestä työpöydästä ja uusista välineistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. 

3.8 Suunniteltu sopimuskausi ja muut ehdot  

Neuvottelukutsun (vaiheessa 2) liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä tulee olemaan mukana alusta-
vat sopimusluonnokset, joita käsitellään neuvotteluissa. Alla on listattuna muutamia Kelan kannalta keskeisiä 
sopimuksia koskevia alustavia ehtoja. 
 

• Sopimuskausi  
o Kehittämisestä tehtävä sopimus on voimassa toistaiseksi.  

• Alihankkijat  
o Ehdokkaan tulee antaa selvitys mahdollisista alihankinnoista. Ehdokas vastaa alihankkijoidensa 

työstä kuin omastaan. Suoraan työn toteuttamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä ja nii-
den osalta on annettava selvitys yrityksen perustiedoista.  

o Ehdokkaan on ilmoitettava tilaajan hyväksyttäväksi sopimuksen kohteena olevan palvelun tuot-
tamisessa käyttämänsä keskeiset alihankkijat. Perustellusta syystä Kela voi kieltäytyä hyväk-
symästä alihankkijaa.  

• Turvallisuussopimus  
o Työn toteuttajan ja Kelan välillä tullaan tekemään turvallisuussopimus.  

• Asiantuntijapalvelun kieli  
o Toteutusta tehtäessä ja jatkossa tuotannon aikaisessa kehitystyössä tullaan käyttämään suo-

men kieltä. Projektiryhmän kieli on suomi. Yksittäiset asiantuntijat voivat kuitenkin olla englan-
ninkielisiä, jolloin toimittaja vastaa tarvittavasta käännöstyöstä. Kela voi halutessaan hyväksyä 
myös englanninkielistä dokumentaatiota. Tarkemmat vaatimukset tältä osin esitetään varsinai-
sessa tarjouspyynnössä. 

3.9 Hankkeen organisointi 

Toimittajat nimeävät omat asiantuntijat projektissa tarvittaviin rooleihin hankintamenettelyn mukaisesti. 
 
Kela on suunnitellut alustavasti omaan hankeorganisaatioon kuuluvaksi: 
 

• Järjestelmän omistaja 
o Ohjausryhmän puheenjohtaja, omistajan tehtävät 

• Prosessinomistajat 
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o Ohjausryhmän jäsenet, sisältö- ja resursointivastuu 
• Hankepäällikkö 

o Johtaa Kelan vastuulla olevia tehtäväkokonaisuuksista.  
• Projektipäällikkö 

o Nimetään tarvittaessa Kelan vastuulle kuuluvien osaprojektien johtamiseen, esim. selvitystyötä. 
• Tekninen arkkitehtuuriasiantuntija(t) 

o Tukee toimittajan teknistä arkkitehtiä 
• SharePoint sovellusten pääkäyttäjät 

o Intranet osuuden pääkäyttäjä(t), vastaavat toiminnallisesta määrittelystä 
o Työtilojen pääkäyttäjä(t), vastaavat toiminnallisesta määrittelystä 

• Sovellusasiantuntijoita 
o Nimetään tarvittaessa sovelluskohtaiset asiantuntijat esim. integraatiotyöhön 

 
Kela tulee määrittelemään tarkemmin oman hankeorganisaationsa projektin käynnistämisen yhteydessä. 

4 Hankintamenettely 

4.1 Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Kela käyttää kilpailullista neuvottelumenettelyä, koska hankinnan kaikkia rajauksia ei voi riittävällä tarkkuudel-
la etukäteen määritellä. Kelan arvion mukaan hankinta on kokonaisarvoltaan EU-kynnysarvot ylittävä palve-
luhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja valtioneuvoston asetusta 
julkisista hankinnoista (614/2007). Kelan tavoitteena on selvittää tarkoituksiinsa parhaiten soveltuva ratkai-
sumalli. 
 
Kela pyrkii kilpailullisen neuvottelumenettelyn avulla saamaan toimittajilta ratkaisuvaihtoehtoja Kelan tarpeiden 
ja tavoitteiden mukaisen prosessin ja kokonaispalvelun toteuttamiseksi. Neuvotteluissa kartoitetaan ratkaisu-
vaihtoehto, jolla hankinta voidaan toteuttaa ja josta pyydetään lopulliset tarjoukset. Menettelyn aikana tarjoajia 
voidaan karsia hankinnan valintaperusteiden mukaisilla kriteereillä. 
 
Kelan sähköisen työpöydän järjestelmäarkkitehtuuri toteutetaan Microsoftin tuotteilla ja niiden päälle mahdol-
lisesti tehtävällä sovelluskehityksellä ja/tai tuotteistetuilla valmisratkaisuilla. Kelan tavoitteena on selvittää 
tarkoituksiinsa parhaiten soveltuva ratkaisumalli palvelujen tuottamiseksi sekä varmistaa, että niiden toteutus-
tapa on kustannustehokas. Neuvotteluiden tehtävänä on tarkentaa Kelan tarjouspyyntö ja vaatimukset tasol-
le, joka mahdollistaa vertailukelpoisten ja Kelan tavoitteiden mukaisten ratkaisumallien tarjoamisen.  
 
Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
Hylätyille ehdokkaille ilmoitetaan hylkäämisestä. Neuvottelumenettelyyn hyväksytyt tarjoajat ilmoitetaan kai-
kille osallistumishakemuksen jättäneille kirjallisesti.  
 
Mikäli saaduista osallistumishakemuksista yksikään ei vastaa osallistumispyyntöä Kelan edellyttämällä taval-
la hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan. Kela pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta mitään tarjo-
usta esimerkiksi liian kalliin hinnan perusteella.  
 
Kilpailutuksen asiakirjat ovat suomenkielisiä eikä Kela vastaa niiden kääntämisestä muulle kielelle. 
 
Kela ei maksa tarjoajille korvausta kilpailutukseen osallistumisesta syntyneistä kuluista johtuivat ne mistä 
syystä hyvänsä. Kelalla on oikeus käyttää hankinnassa ulkopuolisia ja puolueettomia asiantuntijoita, joiden 
edustamat yritykset eivät voi osallistua tarjouskilpailuun. 

4.2 Menettelyn vaiheet ja kulku 

Hankintaprosessin vaiheet alustavasti arvioidun aikataulun mukaisesti ovat seuraavat: 
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Vaihe 1: Osallistujien valinta neuvottelumenettelyyn  
• Hankintailmoitus HILMA ilmoituskanavassa 21.01.2013. 
• Lisäkysymyksiä voi esittää 04.02.2013 asti. 
• Vastaukset lisäkysymyksiin pyritään lähettämään 07.02.2013 mennessä. 
• Osallistumishakemukset hankintayksikölle viimeistään 21.02.2013 kello 16:00. 
• Osallistumishakemusten tarkastaminen ja ehdokasta koskevien vaatimusten tarkastaminen.  
• Ehdokkaiden vertailu, mikäli useampi kuin 4 ehdokasta koskevat vaatimukset täyttävää ehdokasta on 

ilmoittautunut kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. 
• Osallistujien valinta 08.03.2013. 
• Päätös mahdollisesta hylkäämisestä ja tiedoksianto. 
 
Vaihe2: Neuvottelut 
• Neuvottelukutsun (sisältäen tarkennetun hankekuvauksen ja alustavan tarjouspyynnön) toimittaminen 

tarjoajille, vko 10/08.03.2013. 
• Neuvottelut tarjoajien kanssa, alustavasti alkaen 08.04.2013. 

 
Neuvottelut tarjoajien kanssa on aikataulutettu alustavasti 08.04.2013 – 10.05.2013. Neuvotteluista ker-
rotaan tarkemmin luvussa 6. 
 

Vaihe 3: Lopullisen tarjouspyynnön valmistuminen ja tarjousten vastaanotto 
• Lopullisen tarjouspyynnön lähettäminen 17.05.2013. 
• Lisäkysymyksiä voi esittää 24.05.2013 asti 
• Vastaukset lisäkysymyksiin pyritään lähettämään 03.06.2013 mennessä. 
• Tarjousten jättöaika 17.06.2013. 
• Tarjousten tarkastaminen ja vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen 07.08.2013. 
• Sopimusneuvottelu. 
• Hankintasopimuksen allekirjoittaminen 30.08.2013. 
 
Yllä on kuvattu menettely pääpiirteissään. Neuvotteluvaihe voidaan jakaa useampiin osiin ja vaiheisiin menet-
telyn aikana. Menettelyä voidaan tarvittaessa muuttaa. Hankinnan aikataulu on tavoitteellinen ja voi kilpailu-
tusprosessin edetessä muuttua. 

5 Tarjoajien valinta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn 

Neuvotteluihin valitaan neljä (4) osallistumishakemuksen lähettäneistä ehdokkaista, jotka täyttävät tämän 
hankekuvauksen liitteen 1 Osallistumishakemus mukaiset ehdokasta koskevat vaatimukset, jollei soveltuvia 
ehdokkaita ole vähemmän. Jos soveltuvia ehdokkaita on alle neljä (4), valitaan kaikki soveltuvat ehdokkaat. 
 
Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin neljä (4), ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen ver-
tailun tuloksen perusteella. Ehdokkaiden pisteytyksen yleiset periaatteet on kuvattu kohdassa 5.2. Vertailu. 
Vertailun perusteella neuvotteluihin valitaan neljä (4) eniten pisteitä saanutta ehdokasta. 

5.1 Ehdokasta koskevat vaatimukset 

Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö valitsee ensimmäisessä vaiheessa osallistumishake-
muksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta ne tarjoajat, joiden taloudellinen tai tekninen suorituskyky on riittävä 
hankinnan kohteena olevan toimituksen läpivientiin. Ehdokasta koskevat vaatimukset on ilmoitettu liitteellä 1. 
 
Ehdokas suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos se ei täytä osallistumishakemuksen ehdokasta koskevia vaatimuk-
sia (Ehdokasta koskevat vaatimukset, kohdat 1 – 10). 

5.2 Vertailu  

Mikäli osallistumishakemuksessa mainittuja ehdokasta koskevat vaatimukset (Liite 1 osallistumishakemuslo-
makkeen kohdat 1 - 10) täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neljä (4) ehdokasta, hankintayksikkö tulee ver-
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tailemaan osallistumishakemuksia ja valitsee tarjoajat neuvotteluihin osallistumishakemuksessa mainittujen 
vertailuperusteiden mukaisesti (Liitteen 1 osallistumishakemuslomakkeen kohdat 11 - 12):  
 

1. Ehdokkaan referenssit. Ehdokkaalla on osoitettu kyvykkyys SharePoint alustalla tehdyistä soveltuvista 
toteutuksista. Painoarvo 70%.  

• Vertaillaan osallistumishakemuksen kohdan 11 perusteella. Pisteytys on kuvattu liitteessä 1.1 
Referenssit. 

• Vertailussa eniten pisteitä saaneelle ehdokkaalle annetaan 70 vertailupistettä. Muiden tarjous-
ten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Ehdokkaan vertailupistemäärä = maksimi vertailupis-
teet 70 jaettuna parhaan ehdokkaan saamilla kyvykkyyspisteillä K ja kerrottuna asianomaisen 
tarjouksen saamilla kyvykkyyspisteillä KV. Kaava on (70/K)*KV. 

2. Ehdokkaan kyvykkyys. Ehdokkaan yritystason osaaminen Microsoftin teknologiasta. Painoarvo 30%.  
• Vertaillaan osallistumishakemuksen kohdan 12 perusteella. Pisteytys on kuvattu liitteessä 1.4 

Ehdokkaan kyvykkyys. 
• Vertailussa eniten pisteitä saaneelle ehdokkaalle annetaan 30 vertailupistettä. Muiden tarjous-

ten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Ehdokkaan vertailupistemäärä = maksimi vertailupis-
teet 30 jaettuna parhaan ehdokkaan saamilla kyvykkyyspisteillä M ja kerrottuna asianomaisen 
tarjouksen saamilla kyvykkyyspisteillä MV. Kaava on (30/M)*MV. 
 

Ehdokkaan vertailupisteet (V) saadaan yhteensä kaavalla: V=(70/K)*KV+ (30/M)*MV.  
 
Vertailun perusteella neuvotteluihin valitaan neljä (4) eniten pisteitä saanutta ehdokasta. Mikäli viimesijaisina 
valittavat ehdokkaat päätyvät tasapisteisiin, valitaan loput tarjoajat neuvotteluihin arvottamalla yksittäisiä ver-
tailutekijöitä alla kuvatun järjestyksen mukaisesti. Yksittäisiä vertailutekijöitä käydään läpi vain niin pitkään, 
kuin on tarpeen, ts. kunnes ehdokkaiden välillä ei enää ole tasatilannetta. Valinnassa käytettävä yksittäisten 
vertailutekijöiden järjestys on: 

1. Hankinnan kohdetta vastaavien (ks Liite 1 Osallistumishakemuslomake kohta 8, vastaavuuden määri-
telmä) referenssien lukumäärä– tarjoaja, joka saa lomakkeella Liite 1.1 Referenssit kysymyksistä 5.1 ja 
5.2 yhteenlaskettuna eniten kyvykkyyspisteitä; valitaan. 

2. SharePoint 2010 tai uudempien referenssitoteutusten lukumäärä - tarjoaja, joka saa lomakkeella Liite 
1.1 Referenssit kysymyksestä 4 eniten kyvykkyyspisteitä, valitaan.  

3. Ehdokkaan kyvykkyys – ehdokas, joka saa eniten kyvykkyyspisteitä lomakkeelta Liite 1.4 Ehdokkaan 
kyvykkyys, valitaan. 

 
Mikäli ehdokkaita ei voida edellisenkään perusteella asettaa paremmuusjärjestykseen, neuvotteluihin valittavat 
tarjoajat arvotaan tasapisteet saaneiden joukosta. Hylätyille ehdokkaille ilmoitetaan hylkäämisestä. 

5.3 Valinta kolmannessa vaiheessa, tarjouspyyntö  

Neuvottelujen jälkeen menettelyn kolmannessa vaiheessa Kela tarkentaa määrittelyjä ja jättää lopullisen tar-
jouspyynnön, joka osoitetaan vain neuvottelumenettelyssä vielä mukana oleville (ks. Luku 4.2 Vaihe 3). Hankin-
nan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioidaan sekä laadun että kokonaishinnan 
perusteella. Hinnan osuus on tämän hetken arvion mukaan 30-50 % ja laadun 50-70 %. Laadun arviointiperus-
teita kuvataan seuraavassa yleisellä tasolla ja niitä sovelletaan neuvottelussa syntyvän ratkaisun kokonaisuutta 
arvioiden lopullisessa tarjouspyynnössä määriteltävällä tavalla. Hinnan ja laadun painoarvoja ei pysty tässä 
vaiheessa luotettavasti arvioimaan tarkemmin, koska laadun painoarvo pienenee ja hinnan vastaavasti kasvaa, 
jos neuvotteluissa esimerkiksi käy ilmi, että osallistujat pystyvät laajasti tarjoamaan Kelan tarvitsemia teknisiä ja 
toiminnallisia ominaisuuksia, jolloin ne siirretään pakollisiksi vaatimuksiksi, eivätkä enää kuulu laatuarvioinnin 
osaksi. Toimittajaksi valitaan yksi toimittaja, joka vastaa lopullisessa tarjouspyynnössä esitettävän palvelukoko-
naisuuden toimittamisesta.  
 
Tarjouspyynnön valintakriteerit ovat alustavasti seuraavat: 
 
1. Hinta sähköisen työpöydän kehitys- ja toteutustyölle (muutoskustannuksineen), jotka tarkentuvat neuvotte-

lumenettelyn aikana, painoarvo 30 - 50% 
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Kela määrittelee vertailuhinnan laskemisessa käytetyn hinnoittelumallin lopullisessa tarjouspyynnössä.  
 

 
2. Laatu, painoarvo 50 - 70 % 

 
Arvioitavat laatutekijät ovat: 
 

• Ratkaisumalli, järjestelmän toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet ja tarjotun ratkaisun soveltuvuus 
Kelan käyttötarkoitukseen. 30-50% 

• Tarjoajan esittämän  kokonaisprojektin ja projektien suunnitelmien laatu. 10-30% 
• Tarjoajan projekti- ja palveluosaaminen projektiin kiinnitettävien henkilöiden osalta. 20-40% 

 
Yllä olevien valintakriteerien sisältö tarkentuu neuvotteluvaiheen jälkeen. Painotus määräytyy lopulliseen 
tarjouspyyntöön sen perusteella, millaiseksi hankittava kokonaisuus muodostuu. 

6 Neuvottelut tarjoajien kanssa  

Neuvotteluiden tehtävänä on tarkentaa Kelan tarjouspyyntö ja vaatimukset tasolle, joka mahdollistaa vertailu-
kelpoisten ja Kelan tavoitteiden mukaisten ratkaisumallien tarjoamisen. Neuvotteluissa pyritään priorisoimaan 
konseptoinnissa kuvattuja toiminnallisuuksia sekä muita vaatimuksia niin, että hankalasti toteutettavia toiminnal-
lisuuksia voidaan välttää ja löytää siten kustannustehokkuutta toteutukseen. Neuvottelujen aikana täsmentyvät 
myös hankkeen aikataulu sekä alustavat vaiheistukset. Vaatimukset, jotka tarjouksen tulee täyttää, kuvataan 
neuvotteluiden jälkeen laadittavassa lopullisessa tarjouspyynnössä. 
 
Kela on alustavasti hahmotellut neuvotteluiden kulkua seuraavasti:  

• neuvottelukierroksia on kaksi 
• neuvottelukierrosten aiheet on kuvattu alla olevaan taulukkoon. 
• neuvotteluihin varattu aika on yhteensä n. 2 työpäivää / tarjoaja 
• neuvotteluiden kieli on suomi. 
• neuvotteluissa tarjoaja kertoo näkemyksiään käsiteltäviin asioihin. Neuvotteluiden pohjana käytettävä 

alustava tarjouspyyntöluonnos toimitetaan neuvottelukutsun yhteydessä.  
 
Tarjoajien osallistumishakemuksen liitteessä (ks Liite 1 Osallistumishakemuslomake) esittämät näkemykset 
neuvotteluista huomioidaan neuvotteluiden tarkemmassa suunnittelussa.  
 
Neuvottelun aihe Neuvottelun tarkempi sisältö mm. Neuvotte-

lukierros 
Neuvotte-
lun arvioitu 
kesto / tar-
joaja 

Ratkaisun toteutetta-
vuus, vaatimukset ja 
SharePoint 2013 omi-
naisuuksien hyödyn-
täminen sekä ohjelmis-
tojen versiokiinnitykset 

Sähköisen työpöydän kokonaiskonseptin 
toteutuskelpoisuus 
Viestinnällinen intranet 

• toimittajan kommentit viestinnällisen 
intran konseptiin ja siitä johdettuihin 
vaatimuksiin 

• konseptin toteutuskelpoisuus 
Oma sivusto 

• oman sivun linkittyminen muuhun 
kokonaisuuteen 

 

I 
osa 1 

3 h 

Ratkaisun toteutetta-
vuus, hinta ja Share-
Point 2013 ominai-
suuksien hyödyntämi-
nen sekä ohjelmistojen 
versiokiinnitykset 

Työtilat 
• työtilojen elinkaaren hallinta ja hal-

lintakäytännöt (esim. luominen ja 
poisto) 

• työtilojen hakemisto ja haku 
• sisäisten ja ulkoisten käyttäjien hal-

I 
osa 2 

3 h 
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linta  
• työtilojen avoimuusmalli, työtilojen ja 

niiden sisällön näkyvyys käyttäjille 
• suurien tietomassojen hallinta 

Hakuratkaisu 
• haun konsepti 
• metatietojen käyttö 
• haku sivustokokoelmien yli 

Projektin toteutus ja 
sopimusehdot 

Projektin toteutus. 
• vaiheistus, vaiheiden tehtävät ja ai-

kataulu 
• ketterien menetelmien käyttö 
• yhteistyö ja työnjako Kelan kanssa 
• Kelalta vaadittava työpanos 
• ratkaisun elinkaari ja ylläpidettävyys 

Sopimusehdot: 
• viivästys- ja virhevastuut 
• toimitussopimuksen ehdot 
• hinnoittelumalli 
• muutoksenhallinta 

I 
osa 3 

3 h 

Tarjouspyyntökokonai-
suus 

Neuvottelukierroksen I perusteella päivitetyn 
tarjouspyyntöluonnoksen ja vaatimusten 
kommentointi kokonaisuutena. 

II 3 h 

 

7 Ohjeet osallistumishakemuksen tekemiseen  

Mikäli haluatte ilmoittautua ehdokkaaksi kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, teidän tulee täyttää osallistumis-
hakemuslomake (Liite 1), joka sisältää ehdokasta koskevat vaatimukset sekä vertailuun vaikuttavat vaatimukset 
ja niiden vertailuperusteet ja liittää osallistumishakemukseenne pyydetyt asiakirjat.  
 
Pyydämme, että ette toimittaisi mitään mainos- tai vastaavaa materiaalia osallistumishakemuksenne liitteenä.  
 
Kilpailun voittajalta tullaan tarkistamaan kaikki ehdokasta koskevien vaatimusten todentamiseen liittyvät asiakir-
jat sekä päätöksenteon jälkeen että sopimuskauden kestäessä. Hankintayksikkö varaa myös oikeuden tarkas-
taa asiakirjat hankintamenettelyn kuluessa kaikilta ehdokkailta. 
 
Ehdokas, joka syyllistyy hankintalain vastaiseen menettelyyn ja/tai väärien tietojen antamiseen toimittaessaan 
pyydettyjä tietoja, voidaan sulkea tarjouskilpailusta pois. 

7.1 Ehdokkaan yhteystiedot 

Ehdokasta pyydetään ilmoittamaan välittömästi hankekuvauksen vastaanottamisen jälkeen osallistumisha-
kemuksen tekemiseen osallistuvan yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelin ja postiosoite) 
sähköpostitse osoitteeseen stp.hankintapalvelut@kela.fi. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite 
"Stp-kilpailutus, yhteystiedot". 

 

7.2 Menettelyyn liittyvät lisäkysymykset 

Ehdokkailla on mahdollisuus esittää hankekuvausta ja hankintamenettelyä koskevia kysymyksiä. Lisätietoja voi 
pyytää sähköpostiosoitteesta stp.hankintapalvelut@kela.fi. Kysymykset pyydetään esittämään 04.02.2013 
mennessä. Kysymysviesti tule otsikoida ”Kysymykset stp-kilpailutus”. 
 
Ehdokkaiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi muihin tiedusteluihin ei osallistumishakemusten viimeiseen 
jättöpäivämäärään mennessä voida vastata. Kysymykset ja vastaukset pyritään lähettämään 07.02.2012 men-

mailto:stp.hankintapalvelut@kela.fi
mailto:stp.hankintapalvelut@kela.fi
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nessä samansisältöisenä tiedoksi kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainit-
tuun sähköpostiosoitteeseen.  

7.3 Osallistumishakemuksen jättäminen ja voimassaolo 

Osallistumishakemus on jätettävä kaikkine liitemateriaaleineen sähköisessä muodossa sähköpostin liitteenä 
seuraavasti: 

• Osallistumishakemus on jätettävä sähköpostin liitteenä yhtenä (1) virustarkistettuna zip-pakettina. 
• Materiaali tulee olla koostettuna zip- pakettiin doc-, xls- tai pdf-tiedostoina tai vastaavina. 
• Ehdokkaan tulee eritellä näkemyksensä mukainen liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluva aineisto 

’luottamuksellinen’- nimiseen alihakemistoon. 
• Osallistumishakemuksen julkinen materiaali tulee olla tallennettuna ’julkinen’- nimisessä alihakemistos-

sa. 
• Osallistumishakemuksen sisältävä zip-tiedoston tulee olla nimettynä ”osallistumishake-

mus_Yritys_Oy_stp-kilpailutus.zip”, jossa yrityksen nimi käy ilmi zip-tiedoston nimestä.  
• Sähköiseen muotoon skannattu osallistumishakemuksen allekirjoitus katsotaan riittäväksi, eikä allekir-

joitettua osallistumishakemusta tarvitse Kelalle erikseen lähettää paperimuotoisena. 
 
Osallistumishakemus on jätettävä sähköpostin liitteenä osoitteeseen: 
 
stp.hankintapalvelut@kela.fi, viimeistään 21.02.2013 klo 16:00. Ehdokkaan on varmistauduttava siitä, että osal-
listumishakemusasiakirjat ovat ajoissa perillä. Myöhässä saapuneet osallistumishakemukset hylätään.  
 
Faksilla, paperimuotoisesti tai web-linkkinä lähetettyjä osallistumishakemuksia ei hyväksytä. 
 
Osallistumishakemuksen tulee olla voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta osallistumishakemuksen viimeisestä 
jättöpäivästä. Kela toimittaa osallistumishakemusta koskevat päätöksen tiedoksi ehdokkaalle osallistumishake-
muksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

7.4 Osallistumishakemuksen lomakkeiden täyttöohjeet 

Täyttöohjeet löytyvät osallistumishakemuslomakkeesta (Liite 1) ja sen liitelomakkeista (Liitteet 1.1 - 1.4). 

7.5 Osallistumishakemuksen kieli 

Osallistumishakemus liitteineen tulee olla suomen kielellä. Kela ei vastaa niiden kääntämisestä muulle kielelle. 
Tästä poikkeuksena tilinpäätöstiedot ja muut mahdollisen ulkomaisen tarjoajan viranomaisselvitykset (esim. 
rekisteriotteet) sekä riskiluokitusraportti voivat olla englanninkielisiä, mikäli alkuperäisiä asiakirjoja ei ole saata-
vissa suomenkielisinä. 

7.6 Alihankinta ja ryhmittymän tekemä osallistumishakemus 

Palvelun tuottamisessa ehdokas voi käyttää alihankkijoita. Ehdokkaan on nimettävä käytettävät alihankkijat 
osallistumishakemuksessa ja ilmoitettava minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille 
osapuolille. Ehdokas vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan. Alihankkijat on hyväksytettävä etukäteen 
Kelalla ja tällöin Kela voi kieltää yksittäisen alihankkijan käyttämisen. 
 
Sopimus tehdään sen toimittajan (yrityksen/organisaation) kanssa, jonka nimissä tarjous on tehty. Kyseinen 
toimittaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös silloin, kun se käyttää alihankkijoita. 
 
Alihankkijoita koskevat samat liitteen 1 Osallistumishakemus, kohdissa 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 ilmoitetut ehdokasta 
koskevat vaatimukset, kuin ehdokastakin. Kohdassa 3 mainittu liikevaihtovaatimus ei kuitenkaan koske ehdok-
kaan alihankkijoita.  
 
Ehdokkaat voivat tehdä osallistumishakemuksen ja mahdollisen tarjouksen ryhmittymänä. Sopimuksen tekemi-
nen ryhmittymän kanssa edellyttää ryhmittymään kuuluvien yritysten yhteisvastuullista sitoutumista sopimuksen 
velvoitteisiin ja vastuisiin. Osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa ryhmittymän päävastuullinen taho. Mikäli 

mailto:stp.hankintapalvelut@kela.fi
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