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LIITE 7 

Tarjoajan projektihenkilöt (täytettävä lomake) 

 
Tarjoajan nimi: ___________________________________________________ 
 
Tarjoajan on osoitettava että, hankinnan kohteena olevaan toimitusprojektiin tarjottavilla henkilöillä on riittävä kokemus ja edellytykset, ammattitaito,  toimia 

hankittavan kohteen käyttöönotossa ja että tarjoajalla on käytettävissä tarvittavat asiantuntijat projektin vastuu- ja asiantuntijatehtävissä. 

 

Ehdokasta koskevat valintakriteerit, maximipistemäärä on 30 pistettä, ovat: 

 

 Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista toiminnallisesta vaatimusmäärittelystä:  

o 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 2 

o 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 4 

o case 7 tai yli         pisteet 5 

 Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista sekä teknisestä määrittelystä: 

o 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 2 

o 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 4 

o case 7 tai yli         pisteet 5 
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 Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla kokemusta ja osaamista intranet ja internet toteutuksista. 

o 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 2 

o 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 3 

o 7 tai yli casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen    pisteet 4 

 Ehdokkaan tarjoamalla henkilöstöllä tulee olla projektipäällikkökokemusta hankinnan kohdetta vastaavasta kokonaisuudesta eli joka on sisältänyt 

vaatimusmäärittelyn, teknisen vaatimusmäärittelyn sekä sen käyttöönottoprojektin. 

o 1-3 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 2 

o 4-6 casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen     pisteet 3 

o 7 tai yli casea/henkilö, tarkennetut tiedot jäljempänä olevaan lomakkeeseen    pisteet 4 

 
 
Projektiin osoitetuilla asiantuntijoilla tulee olla näyttöä seuraavista osaamisalueista: 
 

 SharePoint 2013, todennettava esim. sertifikaatilla       pisteet 2 

 Microsoft teknologioiden tuntemus, todennettava todistuksilla      pisteet 2 

 Teknisen määrittely ja teknologia-arkkitehtuurin osaaminen, todennettava joko todistuksella tai onnistuneella referenssillä pisteet 2 

 Käytettävyys ja/tai käyttöliittymäsuunnittelu, todennettava joko todistuksella tai onnistuneella referenssillä   pisteet 2 

 Exchange-integraatiot (sähköpostin, kalenterin, Lyncin rajapinnat)       pisteet 2 

 Kuntasektorin ja niiden prosessien tuntemus       pisteet 2 
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TARJOAJAN TOIMITUSPROJEKTIIN OSOITTAMIEN HENKILÖIDEN TIEDOT    

asiantuntijan nimi kuvaus henkilön 
osaamisesta 
toiminnallinen 
vaatimusmäärittely 

kuvaus henkilön 
osaamisesta  tekninen 
vaatimusmäärittely 

intranet ja internet 
toteutukset 

projektipäällikkökokemus Case, tilaaja ja tilaajan 
yhteyshenkilön 
yhteystiedot 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TARJOAJAN TOIMITUSPROJEKTIIN OSOITTAMIEN HENKILÖIDEN TIEDOT    

asiantuntijan nimi kuvaus henkilön 
osaamisesta SharePoint 
2010 tai 2013 
teknologiasta 

kuvaus henkilön 
osaamisesta Microsoft-
teknologiasta  ja 
teknologia-
arkkitehtuurista 

kuvaus henkilön 
osaamisesta 
käyttöliittymäsuunnittelu 

kuvaus henkilön 
osaamisesta Exchange-
integraatiot 
(sähköpostin, kalenterin, 
Lyncin rajapinnat) 
  

kuvaus henkilön 
osaamisesta 
kuntasektorin 
tuntemus ja niiden 
prosessien tuntemus 
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