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Suomeen on syntymässä uusi maakuntahallinto vuoden 2020 alusta alkaen, mikäli eduskunta
hyväksyy kesällä 2018 valmisteilla olevan lakimuutoksen. Uusi maakunta tulee vastaamaan mm.
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä.
Kun lainsäädäntö on hyväksytty, perustetaan väliaikainen toimielin, minkä tehtävänä on valmistella uuden maakuntaorganisaation toimintaa. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan viestinnällinen
verkkosivusto, joka julkaistaan 3.9.2018 ja joka on käytössä siihen asti, kun uuden maakunnan
verkkosivusto avataan vuoden 2020 alussa.
Pirkanmaa 2019 -hanke pyytää tarjouksia WordPress-pohjaisen verkkosivuston teknisestä toteuttamisesta, palvelintilan hankinnasta ja sivuston julkaisualustan ja sille asennettujen moduuleiden versio- ja tietoturvapäivityspalvelusta.
Tarjouspyyntö julkaistaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla (www.pirkanmaa.fi).

Verkkosivuston tekninen toteuttaminen
Pirkanmaan väliaikaisen toimielimen verkkosivusto on suunnattu kolmelle käyttäjäkunnalle: Pirkanmaan asukkaille (tärkein kohderyhmä), uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyvälle henkilöstölle sekä maakuntaorganisaation hallinnosta ja päätöksenteosta kiinnostuneille.
Sivuston on oltava selkeä, skaalautuva, nopea ja helppokäyttöinen sekä lukijalle että sivuston
ylläpitäjille. Sivuston on oltava tilaajan itse helposti jatkomuokattavissa ja laajennettavissa.
Sivuston verkkotunnus on www.pirkanmaa2019.fi. Verkkosivustolla käytetään Pirkanmaa 2019 hankkeen visuaalista ilmettä. Tilaaja toimittaa sivustolle tulevat valokuvat, graafiset elementit ja
tekstimateriaalin sekä graafisen ohjeistuksen.
Tarjouksessa pyydetään esittämään alustava hahmotelma sivuston visuaalisesta rakentumisesta. Hahmotelmassa esitetään:
sivuston etusivu, jossa on hakutoiminto, kuva sekä linkit seuraaviin sisällöllisiin kokonaisuuksiin:
o Asukkaalle
o Henkilöstölle
o Osallistu
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o Päätöksenteko ja hallinto
o Yhteystiedot
kaksi esimerkkiä tekstiä ja kuvia sisältävästä sivusta, joista toinen on yksipalstainen ja
toinen kaksipalstainen
o sivuilla on oltava yläpalkki, jossa linkit etusivun sisältökokonaisuuksiin, sekä alapalkki, mistä löytyvät yhteystiedot ja somekanavat

Lisäksi sivustolla tarvitaan seuraavia toimintoja:
• ajankohtaista-osio ja tiedotearkisto
• tapahtumakalenteri
• Twitter-nostot (#pirkanmaa2019)
• blogi
• hakutoiminto
• hakukoneoptimointi
• Google Analytics -seuranta
Verkkosivuston teknisen toteuttamisen kokonaishinta voi olla korkeintaan 7.000 € (alv. 0 %).

Verkkosivuston palvelintila ja ylläpitopalvelu
Verkkosivustolle tarvitaan palvelintila ja kuukausittainen ylläpitopalvelu, jotka täyttävät seuraavat
edellytykset:
•
•
•
•
•
•
•

verkkosivustolle palvelintila Suomessa olevasta webhotellista
skaalautuva levytila, jota vähintään 5 Gt
rajoittamaton liikennöinti ja 100M Internet-yhteys
julkaisujärjestelmän päivittäinen varmuuskopiointi
verkkosivuston ylläpito, hallinta ja ongelmien selvittely vähintään arkisin klo 8-16
vasteaika: käytettävyys seuraavana työpäivänä
julkaisualustan ja sille asennettujen moduulien versio- ja tietoturvapäivitykset vähintään
kerran kuukaudessa sekä kriittiset tietoturvapäivitykset tarpeen mukaan

Verkkosivuston palvelintilan ja ylläpitopalvelujen hinta esitetään kuukausihintana (alv. 0 %).

Tarjouksen sisältö
Tarjouksessa on esitettävä:
1. Kokonaishinta (alv. 0 %) edellä kuvatun kaltaisen WordPress-sivuston teknisestä toteuttamisesta tilaajan esittämän aikataulun mukaisesti. Hintaan tulee sisältyä myös tilaisuus, missä
tilaaja perehdytetään sivuston ylläpitoon.
Tarjouksessa on esitettävä hinnan lisäksi alustava visuaalinen hahmotelma sivustosta sekä
lyhyt aikataulutettu suunnitelma sivuston toteuttamisesta. Tarjouksessa esitetään myös 3––4
referenssiä vastaavan kaltaisen verkkosivuston toteuttamisesta sekä lyhyt esittely verkkosivustoprojektiin nimetyn toteuttajatiimin kokemuksesta ja WordPress-osaamisesta.
Lisäksi pyydetään mahdollista jatkotarvetta varten tuntihinta WordPress-asiantuntijapalvelusta (alv. 0 %).
2. Edellä kuvatun kaltaisen www-palvelintilan ja verkkosivuston ylläpitopalvelun kuukausihinta
(alv. 0 %).

Valinnan perusteet
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Valinnan perusteena on sisällöltään laadukkain, tarkoituksenmukaisin ja kokonaistaloudellisesti
edullisin tarjous.
Tarjousten arviointi perustuu hintaan (verkkosivuston teknisen toteutuksen kokonaishinta sekä
www-palvelintilan ja ylläpitopalvelujen kuukausihinta), sivuston alustavan visuaalisen hahmotelman ja projektin aikataulutetun toteutussuunnitelman laatuun sekä aiempiin referensseihin, sivuston toteuttamiseen nimetyn tiimin kokemukseen ja WordPress-osaamiseen seuraavasti painottaen:
•
•
•

hinta: painotus 50 %
sivuston hahmotelma sekä aikataulutettu toteutussuunnitelma: painotus 25 %
referenssit, toteuttajatiimin kokemus ja WordPress-osaaminen: painotus 25 %

Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tarjoukset. Tilauksen toimeenpano määräytyy maakunta- ja
soteuudistuksen lakien voimaantulon mukaan. Lait hyväksytään mahdollisesti heinäkuun alussa
2018.
Valitun toimijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Tarjouksen tekemisestä ei makseta erillistä
korvausta.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse viimeistään
29.5.2018 osoitteeseen johanna.kurela@pirkanmaa.fi. Vastaukset toimitetaan kaikille osallisille
sähköpostitse.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset jätetään sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi viimeistään
31.5.2018. Sähköpostin aiheeksi: Tarjous verkkosivuston toteutuksesta/Pirkanmaa 2019.

Hankinnan ehto ja aikataulut
Hankinta tehdään sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy lakiesityksen maakunta- ja sote-uudistuksesta heinäkuun 2018 alussa. Mikäli lakia ei hyväksytä, ei tarjouspyynnössä esitettyä hankintaa tehdä.
Verkkosivuston rakentaminen voi käynnistyä vasta lain tultua hyväksytyksi. Sivuston on oltava
valmis 3.9.2018.

Maksuehto
Laskutuksen tulee tapahtua verkkolaskutuksena.
Verkkolaskuosoitteemme/ OVT-tunnus: 003 708 283 084 6030. Operaattorimme on Liaison
Technologies Oy: 003 708 599 126.
Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.
Maksuehto on 21 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 § 1. momentin mukainen.

Lisätietoja
Johanna Kurela, suunnittelija, asukasviestintä p. 044 353 7190, johanna.kurela@pirkanmaa.fi

