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1. TARJOUSPYYNTÖ SAAVUTETTAVAN VERKKOSIVUSTON SUUNNIT-
TELU- JA PÄIVITYSTYÖSTÄ 

Ruoveden kunta parantaa asiakaspalveluaan päivittämällä kunnan verkkosivut 

siten että sivustojen selkeys, asioiden ja palvelujen löydettävyys paranee. 

Tällä tarjouspyynnöllä pyydämme tarjouksia Ruoveden kunnan, ruovesi.fi verk-
kosivujen saavutettavuusdirektiivin mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen. 

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava avoin hankinta. Hankintailmoitus 
on julkaistu kunnan verkkosivuilla www.ruovesi.fi.  

 

2. VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖ JA SIVUSTOJEN YLLÄPITO 

Pyydämme myös ehdotusta ja tarjousta verkkosivujen kehittämisestä ja verk-
kosivu-uudistuksesta sekä sivuston ylläpidosta. Verkkosivuston suunnittelussa 

tulee kiinnittää erityistä huomiota tietojen löydettävyyteen, selkeyteen ja saa-
vutettavuuteen, tekniseen vakauteen sekä tietoturvallisuuteen.  

 

2. VERKKOPALAVELUN SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET  

Tarjouksen tulee olla sisällöltään sellainen, että se täyttää lakisääteiset saavu-
tettavuusvaatimukset.  

 

Saavutettavuuskriteerien mukainen perusjärjestelmä 

• Saavutettavuus noudattaa vähintään WCAG2.1 AA -

tasoa.  
(https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi, 
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/),  

muun muassa seuraavat: 
• Turvallinen lähdekoodi 

http://www.ruovesi.fi/
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
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• Navigaatio noudattaa samaa logiikkaa kautta koko 

verkkopalvelun sisältösivuille asti, yhteystiedot löyty-
vät joka sivulta samasta kohtaa. Myös elementeissä 
selkeä logiikka. Yhteystietojen löydettävyys ja selkeys 

ovat tärkeää, hakutoiminnossa yhteystiedot tulee löy-
tyä nimen, tittelin, organisaation/osaston ja puhelin-
numeron mukaisesti. 

• Helppo päivittää ja käyttää, toimintavarma, latautuu 
nopeasti, skaalautuu eri laitteille myös mobiilisti.  

• Toimii responsiivisesti eri selaimilla ja laitteilla ilman 

selainlaajennuksia.  
• Mahdollistaa viestinnällisyyden, kuten esimerkiksi tie-

dotteet ja blogit, mahdolliset somenostot ja artikkelien 

somejaot. Kuvien ja pdf-dokumenttien tallentaminen 
on loogista ja helppoa. 

• Käyttäjää helpottavat hakutoiminnot sivustojen si-

sällä: sisältöhaku teksteistä sekä pdf-dokumenteista, 
lisäapuna avainsanatagit ja sivustokartta  

 

PTV-rajapinta ja Suomi.fi-rajapinta 

Suomi.fi- ja PTV-rajapinta on oltava. Tarjouksessa tulee määritellä 
tiedonkulun suunta rajapintojen välillä. 

 

Linkitykset muihin tilaajan tietojärjestelmiin 

• Asianhallintajärjestelmä Dynasty (päätöksenteko, säh-

köinen asiointi, sidonnaisuusrekisteri, sähköinen alle-
kirjoitus) 

• Tilavaraukset 

• Somekanavat: Facebook, Instagram 
• Google Analytics (palvelun kävijäseuranta) 
• Uutiskirjepalvelun linkin integrointi sivustolle (esim. 

MailChimp) 
• FormBox-sähköiset lomakkeet 

 

1.2. ULKONÄKÖVAATIMUKSET 

Ruoveden kunnan graafisen ohjeistuksen ja visuaalisen ilmeen mu-
kainen verkkosivusto.  

 

1.3. PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETUT VAATIMUKSET 

Ruoveden kunta, jatkossa tilaaja, hakee kokenutta palveluntuotta-
jaa, jatkossa toimittaja. Toimittajalla on osaamista ja näkemystä 
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saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia vastaavien verkkosivujen kon-

septoinnista ja rakentamisesta sekä tietoturvasta. Arvostamme 
myös toimittajan vahvaa viestinnällistä osaamista. 

Toimittajalla tulee olla osaamisen lisäksi realistiset tekniset ja talou-

delliset edellytykset tuottaa tarjouksen kohteena oleva toimeksi-
anto. Toimittajalla tulee olla myös riittävät henkilöstöresurssit toi-
meksiannon toteuttamista varten. 

Toimittajalta edellytetään verkkopalvelun ylläpitoon ja päivitykseen 
liittyvää käyttökoulutusta ja perehdytystä. 

Palvelusta ja sen toiminnallisuuksista pitää toimittaa dokumentaatio 

tilaajalle ennen palvelun käyttöönottoa. Lisäksi pitää toimittaa myös 
varsinainen ylläpitodokumentaatio käyttöönoton jälkeen aina silloin, 
kun siihen tehdään muutoksia. 

Toimittajan pitää huolehtia myös siitä, että palvelussa oleva aineisto 
luovutetaan asiakkaalle palvelun käytön lopussa ja siellä olleet tie-
dot hävitetään tietoturvallisesti. 

Toimittajan pitää pystyä järjestämään jatkuva suomenkielinen käy-
töntuki virastoaikaan (arkisin 8–16). 

Toimittajan on taattava kotisivujen jatkuva saatavuus käyttäjille. 

 

1.4. TIETOSUOJAAN, KÄYTETTÄVYYTEEN JA TIETOTURVAAN 
LIITTYVÄT VAATIMUKSET  

• Verkkosivusto tulee toteuttaa siten, että se noudattaa 
ja sitä käytettäessä voidaan noudattaa voimassa ole-
vaa lainsäädäntöä, joka ohjaa mm. rekisterinpitoa ja 

henkilö- sekä asiakastietojen käsittelyä sekä viran-
omaisten toiminnasta annettuja muita lakeja ja mää-
räyksiä. 

• Verkkopalvelusta on oltava käyttöönoton aikana erilli-
set tuotanto- ja testiympäristöt. 

• Sivustolla on käytettävä yleisesti luotetun organisaa-

tion myöntämiä varmenteita.  

 

Tietosuojavaatimukset   

• Tilaaja toimii palvelussa käsiteltävien tietojen rekiste-
rinpitäjänä ja toimittaja käsittelijänä siten, kun ylei-
sessä tietosuoja-asetuksessa (Asetus (EU) 2016/679) 

säädetään. Jättäessään tarjouksen toimittaja sitoutuu 
tarjouspyynnön kohdassa 5 Sopimusehdot Kuntalii-

ton tietosuojaliitteessä oleviin henkilötietojen 
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käsittelyn ehtoihin. Henkilötietojen haku, niiden kor-

jaus ja poisto pitää olla mahdollista. Toimittajan pitää 
auttaa tilaajaa henkilötietopyyntöjen käsittelyssä vii-
pymättä. Näihin liittyvät toimenpiteet laskutetaan so-

vitun tuntihinnaston mukaisesti. Tarjouksessa pitää 
kuvata, miten edellä mainitut vaatimukset toteute-
taan.  

 

Palvelun käytettävyys ja saatavuus 

• Palveluntoimittaja ja tilaaja sopivat tarvittavat käyttö-

katkokset ennakkoon.  
• Palvelun vasteaika on toimintaa haittaamattomissa vi-

katilanteissa 24 h ja käyttöä merkittävästi haittaavissa 

vikatilanteissa 12 h. 
• Verkkopalvelussa on oltava muun palvelun toimin-

nasta riippumaton ominaisuus, jossa huolto- ja vikati-

lanteissa sivuston tilalle voidaan julkaista selkosuo-
menkielinen tiedotussivu, joka kertoo tilanteesta. 

• Ohjelmisto- ja moduulipäivityksien pitää sisältyä jat-

kuviin kustannuksiin ja ne pitää kertoa tarjouspyynnön 
jatkuvat kustannukset  -kohdan mukaisesti.  

 

Tietoturvavaatimukset   

• Verkkopalvelu toteutetaan julkishallinnon tietoturvaa 
säätelevien lakien ja VAHTI-ohjeistuksen mukaisesti. 

• Verkkopalvelussa käytettyjen valmisohjelmistojen ja 
muiden komponenttien on oltava normaalin tuen tai 
jatkuvan tuen piirissä olevia versioita.  

• Verkkopalvelun sisällön tietoturva ja tietosuoja tulee 
pystyä varmistamaan virhetilanteissa.   

• Verkkopalvelussa pitää olla varmuuskopiointi ja vikati-

lanteissa mahdollisuus tietojen palauttamiseen.  
• Palvelun käytöstä pitää voida kerätä lokitietoja loki-

tusta koskevan lainsäädännön mukaan. 

• Toimittajan pitää lähettää tilaajalle palvelun tietotur-
vadokumentaatio ennen varsinaista käyttöönottoa. 
Dokumentaatiossa pitää pystyä osoittamaan kirjalli-

sesti, että edellä mainitut tietoturvaan liittyvät vaati-
mukset toteutuvat myös käytännössä.  

 

1.5. VERKKOSIVUSTOPROSESSIN ULKOPUOLISTEN ASIAN-
TUNTIJOIDEN KÄYTTÖ 

Tilaaja varaa itselleen mahdollisuuden käyttää kolmatta osapuolta 
sivuston saavutettavuuden auditointiin suunnittelun ja käyttöönoton 
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aikana.  Palvelun toimittajan pitää korjata havaitut puutteet omalla 

kustannuksellaan ennen lopullista käyttöönottoa. 

Tilaaja varaa itselleen oikeuden käyttää kolmatta osapuolta verkko-
palvelun tietoturvan ja tietosuojan arvioimisessa hankinnan yhtey-

dessä sekä palvelun käyttöönoton jälkeen mahdollisessa haavoittu-
vuustestauksessa. 

 

2 TARJOUKSEN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄT VAATIMUKSET 

Tarjouksessa tulee esittää seuraavassa luetellut asiat. Kaikki hinnat tulee il-
moittaa alv 0 %. Tilaaja pitää itsellään oikeuden myös palvelun osahankintaan.  

Sopimuskausi rakentuu seuraavasti: 

- suunnittelu ja toteuttaminen vuoden 2021 aikana 

- ylläpito ja käytön tuki 3 + 1 + 1 vuotta käyttöönotosta alkaen. 

Optiovuosista tehdään erillinen päätös viimeistään 3 kk ennen 
varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 

 

A) Hinta (liitelomake 1) 

1. Verkkopalvelun suunnittelu  
2. Perusjärjestelmä (saavutettavuus ja tietoturva huomi-

oitu) 
3. Verkkopalvelun tekninen toteutus  
4. Jos verkkopalveluun sisällytetään maksullisia järjestel-

miä, selvitys niiden kustannuksista/sopimuskausi  
5. Koulutus ja käyttöönotto, pdf-käyttöohje 
6. Jatkuvat palvelut  

o Tuki ja valvonta 24/7. Hallinta ja vianselvitys arki-

päivisin 8–16. 

7. Käyttöpalvelu verkkopalvelulle 
o Riittävä kapasiteetti (keskimääräinen käyttäjä-

määrä 6000 käyttäjää/20000 sivulatausta per kuu-

kausi n. 5000/talvikausi, n. 8000/kesäkausi) 

o Mahdollisuus skaalata kapasiteettia käyttötarpeen 
mukaisesti myöhemmin 

o Varmistukset luvussa 1.4 määritetyn minimitason 

mukaisesti 

o Saatavuus palvelulle 98 %. Selvitys hyvityksistä, 

jos palvelutasoa ei saavuteta. 

8. Julkaisujärjestelmän ylläpitomaksu (euroa / kk) sisäl-
täen julkaisujärjestelmän sekä käytössä olevien mo-

duulien tietoturva- ja versiopäivityspalvelun  
9. Sivustolle mahdollisesti myöhemmin tehtävien päivi-

tysten, muutosten ja muiden lisätöiden hinta euroa/h  
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10. Verkkosivujen beta-version testaus valitun 

käyttäjäjoukon kanssa ennen lopullisen verkkosivuston 
julkaisua. 

 

B) Projektisuunnitelma (liitelomake 2 + mahdollinen täyden-
tävä materiaali) 

Kuvatkaa liitelomakkeessa 2, miten toteutatte Ruoveden kunnalle 

saavutettavan ja tietoturvaa noudattavan verkkosivuston. Tarjouk-
sesta tulee käydä ilmi koko projektiin kuluva aikataulu eri vaihei-
neen. 

C) Referenssit 

Palveluntoimittajan osaaminen ja näkemys saavutettavuusvaati-
musten mukaisten ja PTV-rajapintatoteutuksen sisältäneistä verkko-

sivujen tuottamisesta. Liittäkää mukaan 2–4 kpl asiakasreferenssiä 
projekteista, joissa saavutettavuus on otettu huomioon.  

 

D) Toimittajan kelpoisuustiedot (liitelomake 3) 

Lomakkeella annetaan selvitys yrityksen yhteiskunnallisten velvoit-
teiden täyttämisestä. Varsinaiset todistukset pyydetään tarjouskil-

pailun voittajalta ennen hankintapäätöksen tekemistä. 

 

3. ARVIOINTIKRITEERIT 

Valintaperusteena on sisällöltään tarkoituksenmukaisin ja kokonaistaloudelli-
sesti edullisin tarjous. Tarjouksista voidaan arvioida erikseen saavutettavuus ja 
tietoturva ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ruoveden kunta varaa oikeuden 

tarvittaessa kysyä referensseihin liittyviä yksityiskohtia aikaisemmilta asiak-
kailta (saavutettavuus, tietoturva ja projektin sujuvuus). 

Valintakriteeri on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta. 

 

4. VALINNASTA ILMOITTAMINEN JA TARJOUSTEN JULKISUUS 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tar-

jous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhässä. Tilaa-
jalla on oikeus keskeyttää hankintaprosessi missä tahansa prosessin vaiheessa 
ennen hankintasopimuksen laatimista.  

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
mukaan tarjouskilpailuun osallistuneen oikeus saada tietoja tarjouksen käsitte-
lystä määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/99) 

mukaan.  
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Tarjouksen tekijän on selkeästi merkittävä mahdollinen liikesalaisuutena pidet-

tävä osa tarjouksesta. Tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät ole salaista tietoa. 

Tilaaja pidättää oikeuden käyttää ulkopuolista asiantuntijaa tarjousten arvioin-
neissa. 

Hankinnasta tehdään kirjallinen päätös. Valitun toimittajan kanssa tehdään kir-
jallinen sopimus. 

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten tulee olla voimassa vähin-

tään kolme kuukautta niiden saapumisesta. Tilaaja ilmoittaa valinnasta kaikille 
tarjouksen tehneille sähköisesti.   

 

5. SOPIMUSEHDOT 

Hankinnassa noudatettavat asiakirjat pätevyysjärjestyksessä: 

• Sopimus palvelun toimittamisesta, ylläpidosta sekä sopimuksen 

tietosuojaliite 
• Tarjouspyyntö 
• JHS 166 (JIT 2015)-sopimusehdot: Liite 1: Yleiset sopimusehdot 

ja Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista 
palveluista  

• Kuntaliiton tietosuojaliite (https://www.kuntaliitto.fi/sites/de-

fault/files/media/file/henkilotietojen-kasittelyn-ehdot-v4-liite-oh-
jeeseen-tietosuoja-asetuksen-huomioiminen-kilpailutettaessa-jul-
kisia-hankintoja.docx) 

• Tarjous 

 

Sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 

neuvottelemalla. Mikäli neuvotellen ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan 
asia Pirkanmaan käräjäoikeudessa.  

Toimittaja voi hankkia tarjouksessaan määrittelemänsä osan palvelusta alihan-

kintana. Toimittaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. 

Tarjouksessa on ilmoitettava toimittajan käyttämät alihankkijat ja ilmoitettava 
yksityiskohtaisesti, miltä osin toimittaja aikoo käyttää alihankintaa.  

 

6. LASKUTUS 

Laskutus tulee tapahtua verkkolaskutuksena. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei 

hyväksytä. 

Työstä laskutetaan erikseen sovittavalla aikataululla työn etenemisen mukaan.  

 

 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/henkilotietojen-kasittelyn-ehdot-v4-liite-ohjeeseen-tietosuoja-asetuksen-huomioiminen-kilpailutettaessa-julkisia-hankintoja.docx
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7. HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU  

• Tarjouspyynnön julkaiseminen 12.7.2021 
• Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee jättää 31.7.2021 klo 12 

mennessä 

• Lisäkysymyksiin vastaukset 6.8.2021 
• Tarjousten viimeinen jättöaika 13.8.2021 klo 12.00 mennessä 
• Hankintapäätös 31.8.2021 

• Sivut valmiina 31.12.2021  

 

8. LISÄTIETOJA 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 31.7.2021 
klo 12 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@ruovesi.fi. Sähköpostiin otsikoksi 
merkintä: ”Kysymys Ruoveden kunnan verkkopalvelun tarjouspyynnöstä”. Näi-

hin kysymyksiin vastataan 6.8.2021  
osoitteessa www.ruovesi.fi. 

Hankinnan yhteyshenkilöinä on vs. kunnanjohtaja Terhi Källi  

(terhi.kalli@ruovesi.fi) sekä asiantuntija Heidi Tanhua (heidi@heiditanhua.fi).  
 

9. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 13.8.2021 klo 12 mennessä sähköpostilla 
osoitteeseen: kirjaamo@ruovesi.fi 
Sähköpostiin otsikoksi merkintä: ”Tarjous Ruoveden kunnan verkkopalve-

luista”. 

 

Ruovedellä 09.07.2021  

 

 

RUOVEDEN KUNTA 

 

Terhi Källi   

Vs. Kunnanjohtaja  


