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Hankinnan kohde: Tietotekninen konsultointipalvelu Sosiaali- ja terveystoimen 

tietojen migraation valmistelussa sekä tietoallas kilpailutuk-
sen tekninen valmistelu. 

 
Hankinnan kohteena on konsultointityö, jossa määritellään  
migroitava tietokokonaisuus sekä käytettävät migraatiovälineet.  

  
Konsultointi sisältää myös tietoaltaan teknisen suunnittelun sekä 
toiminnallisen määrittelyn että teknisen arkkitehtuurin tavoitetilan 
kuvauksen. 
 
Konsultointityö laajuus käsittää Kauniaisten kaupungin ja Kirkko-
nummen kunnan potilastietojärjestelmät. 
  

 
Sopimuskausi Konsultointityö on suunniteltu alkavaksi 04.03.2019. 

 
 
Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekevät Kauniaisten kaupungin ja Kirkko-

nummen kunnan viranhaltijat. Kumpikin organisaatio tekee itse 
hankintapäätöksen. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tar-
joajille kirjallisesti. 

 
Hankintasopimus Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimuksen 

allekirjoittavat hankintapäätösten tekijät. Valitun toimittajan ja 
kaupunkien välille syntyy sitova sopimus vasta, kun hankintaso-
pimus on allekirjoitettu. 

 
Hankintamenettely Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankinta-

menettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat tarjo-
ajat voivat tehdä tarjouksen. 
 
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 06.02.2018 sähköisesti 
Kauniaisten Kaupungin kotisivuilla sekä Kirkkonummen kunnan 
kotisivuilla. 
 
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka 
on hinta/laatusuhteeltaan paras tarjous. 

 
 
Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

 tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 tarjousten vertailu 
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Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 

Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan, tarjoaja tulee olla Suomessa 
toimiva y-tunnuksellinen yritys tai y-tunnuksellisia yrityksiä.  
 
Tarjoajalla tulee olla kokemusta sosiaali- ja terveystoimen järjes-
telmistä sekä näiden datamigraatiosta. 
 
Tarjoajalla tulee olla kokemusta tietovarasto/tietoallas toteutetuis-
ta Suomessa, lisäksi katsotaan eduksi että toimijalla on kokemus-
ta Hadoop ympäristöjen konsultoinnista ja/tai tietoaltaan rakenta-
misen konsultointi kokemusta. 
 
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukai-
seen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä ar-
vonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.  
 
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaupparekisteriote sekä 
selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, mikäli tarjoaja ei kuulu 
yllälueteltuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laa-
tima. 
 
Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä elä-
kevakuutusmaksut.  
 
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava veroviranomaisen antama 
todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai vero-
velkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksu-
suunnitelma on tehty.  
 
Eläkevakuutusmaksujen osalta on pyydettäessä toimitettava työ-
eläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ot-
tamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksuso-
pimus on tehty. 
 
Tarjoajalla on oltava häiriöttömät luottotiedot. Hankintayksikkö voi 
kuitenkin hyväksyä tarjoajan, mikäli sen luottotiedoissa oleva häi-
riömerkintä on vähäinen.  
 
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava luottotietolaitoksen lausun-
to, pankin lausunto ei kelpaa. 
 
Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 
 
Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava vakuutusyhtiön todistus 
vastuuvakuutuksen voimassaolosta. 
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Tarjoajalla on oltava hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomi-
oon ottaen riittävästi kokemusta vastaavista toimituksista. Riittä-
vänä kokemuksena pidetään vähintään 3 kpl datamigraatiosta so-
siaali- ja terveystoimen järjestelmistä viimeisen kahden vuoden 
aikana sekä 1 kpl asiakaskohtaista tietovarasto/tietoallas konsul-
tointia tai 1 kpl Hadoop Bigdata ympäristön rakentamiseen liitty-
vää projektia Suomessa viimeisen kolmen vuoden ajalta. Refe-
renssinä voi toimia myös yrityksen itselleen pystyttämä tietoallas-
palvelu, jota myydään pilvipalveluna asiakkaille. 
 

 
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 

Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä sekä siinä mainittuja 
vaatimuksia. 
 
 

 
Tarjousten vertailu  Tarjouksen valintaperusteena on pyydetty kokonaistaloudellinen 

edullisuus josta laadun painoarvo on 65% ja hinnan painoarvo on 
35%. 

 
Toimittajan pisteytys:  

 
  Sosiaali- ja terveystoimen datan migraation suunnittelu 
  

a. Tarjoajalla kokemusta Efficasta  1 pistettä 
b. Tarjoajalla on kokemusta ProConsonasta 1 pistettä 
c. Tarjoajalla kokemusta Mediatrista  1 pistettä 
d. Tarjoajalla on kokemusta Pegasoksesta 1 pistettä 
e. Tarjoajalla kokemusta Epic konsultoinnista 1 pistettä 
f.  Kokemusta data migraatioista Kantaan  5 pistettä 
g. Kokemus kaikista a-d. järjestelmien migraatioista 5 pistettä 
 

 
  Tietoallas ja bigdata osaamisen arvioiminen: 

h. Tarjoaja tuottaa tietoallasta pilvipalveluna 5 pistettä 
i. >1 kpl Hadoop konsultointi referenssiä  1 pistettä 
j. Kokemusta kahdesta eri hadoop distribuutiosta 1 pistettä 

• Cloudera ja/tai 
• Hortonworks ja/tai 
• MapR 

k. Tarjoaja rakentanut tietoallasta asiakkaalle 5 pistettä 
l. Kokemusta BigData palvelun pystyttämisestä 5 pistettä 
jonkin alla manitun toimittajan palveluun  

• Google - Cloud Storage Serverless BigData platform 
• Microsoft - Azure Data Lake Storage 
• AWS - Data Lakes and Analytics 
• IBM - BigInsights on Cloud 
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Toimittajan tulee kuvata tarjouksessaan mitkä yllä luetellut kohdat 
(a-l) täytyy konsultoijan osalta. (Liite 1) 
 
Konsulteiksi tulevien henkilöiden ansioluettelo tulee olla tarjouk-
sen liitteenä (merkittynä salainen). 
  

   
Tarjouksen hintatiedot 
 

Tarjoushinnat on ilmoitettava kiinteinä ilman arvonlisäveroa (ALV 
0%). 
  
Tarjoushintoihin tulee sisältyä kaikki tämän tarjouspyynnön mu-
kaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset (esim. projektityö, mat-
kakulut etc.).  
 
Hintojen on oltava kiinteinä voimassa koko konsultoinnin ajan. 

 
 
Sopimusehdot Tarjoaja toimittaa palvelussa asiakkaille käytetyn vakiosopimuk-

sen tarjouksen liitteenä. Sopimusehtokohtia voidaan täsmentää 
sopimusneuvotteluissa. Kauniaisten kaupunki ja Kirkkonummen 
kunta soveltavat IT-hankinnoissa JIT 2015 ehtoja. 

 
Muut ehdot Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouk-

sesta. 
 

Tarjous on tehtävä kirjallisesti, suomen kielellä. Tarjous ei saa olla 
ehdollinen. Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan tar-
jouspyyntö perustuu hankintaohjeistukseen.  
 
Kaupunki ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan tekemi-
seen. 
 

Maksuehto Maksuehdon on oltava vähintään 21 päivää netto Tilaajalla on 
oikeus maksaa lasku omalta tililtään eräpäivänä. Viivästyskorko 
korkolain mukainen. 

 
Toimittajalla tulee olla sopimuskauden alusta alkaen valmius 
verkkolaskutukseen. Verkkolaskutuksen tietoihin voi perehtyä 
Kaupungin internetsivuilla kohdassa Kauniaisten Kaupungin osto-
laskut ja Kirkkonummen kunnan internetsivuilla kohdassa Lasku-
tusosoitteet. 
 
https://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/tietoa_kaup
ungista/talous/laskut_ja_laskutus 
 
https://www.kirkkonummi.fi/laskutusosoitteet 
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Asiakirjojen julkisuus 
 

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoit-
tamisen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto 
hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen.  
 
Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liikesalai-
suuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot liitteen tiedoissa, 
jonka ylälaitaan tulee merkitä teksti "SALAINEN". Hankintayksik-
kö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan 
salassa pidettäviä. 
 
Tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on julki-
nen. 

 
Tarjouksen voimassaoloaika 

 
Tarjouksen on oltava voimassa 29.03.2019 saakka. 

 
Tiedottaminen Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimi-

tettava 13.2.2019 mennessä osoitteeseen: kirjaamo 
@kauniainen.fi sekä kopiona osoitteisiin  
Markus.Lundell@kauniainen.fi, Tapio.Salmela@kirkkonummi.fi 

  
Kysymyksiin on liitettävä viite ”Tietoallas konsultointi”. Kysymykset 
on esitettävä suomen kielellä. 
 
Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadi-
taan yhteenveto, joka julkaistaan sähköisesti osoitteessa 
www.kauniainen.fi viimeistään 15.2.2019.  
 
Tarjouspyynnön mahdollisista tarkennuksista ilmoitetaan edellä 
mainitussa internet-osoitteessa. 
 
Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset 
tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tar-
jouksen jättämistä. 

 
Tarjousten jättäminen 
 

Tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@kauniainen.fi. 
 
Tarjousten on oltava perillä 22.2.2019 klo 15.00 mennessä. 
Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. 
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Sähköpostin aiheeksi merkintä: ”Tietoallas konsultointi”. Mikäli 
tarjous toimitetaan kirjekuoressa on siinä ilmoitettava tarjoavan 
yrityksen nimi. 
 
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen yhteyshenkilöt. 
 
Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjoukses-
ta selon. 
 
 

LIITTEET  
1. Liite 1 & 2 Tietoallas kilpailutuksen toimittajan arviointi.xlsx 
 


