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Board 2018: Juha Mykkänen / THL (chair), Taija Leppäkoski / Mylab, Jari Porrasmaa / STM (vice-chair), 
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Koistinen / Luona Oy, Jarkko Uusitalo / CGI, Kalevi Nummelin /  HUS 

HL7 Finland tarjouspyyntö 2019 työpaketeista  

 

HL7 Finland ry pyytää tarjouksia HL7 vuoden 2019 toimintasuunnitelman mukaisiin toteutuksiin. 

Tarjouksien tulee noudattaa toimintasuunnitelman linjauksia ja edistää yhdistyksen toiminnan 

kehittymistä. Toimintasuunnitelma on saatavilla yhdistyksen sivuilta osoitteesta: 

http://www.hl7.fi/wp-content/uploads/HL7-TS-2019-syyskokoukseen-07.pdf 

 

Tarjouspyyntöprosessi: 

• toimijoilta pyydetään tarjouksia toimintasuunnitelman mukaisiin projekteihin ja 
työryhmien resurssipooliin ja muihin toimintasuunnitelman työkohteisiin 

• yhdistyksen hallitus päättää osan projekteista ja resurssipoolista suoraan 

• osa päätöksistä tehdään avoimen keskustelutilaisuuden jälkeen, tilaisuus järjestetään 
8.1.2019 (etäosallistumismahdollisuus), ja tilaisuuden kutsu toimitetaan kaikille 
tilaisuudessa käsiteltäviä tarjouksia jättäneille  

• toimintasuunnitelman projektiyhteenvedossa on todettu, että osa projekteista / 
tukipalveluista jatkuu aiempien kilpailutusten tai sopimusten nojalla ja näihin ei pyydetä 
tarjouksia (kts. toimintasuunnitelman sivu 4) 

 

Aikataulu: 

• tarjouspyyntö on julkaistu 30.11.2018 yhdistyksen verkkosivuilla ja lähetetty jäsenistön 
postilistalla 

• tarjoukset tulee jättää viimeistään maanantaina 31.12.2018 kello 23.59 

• tarjousten tulee olla voimassa vähintään 15.2.2019 asti 
 

Tarjouksessa vähintään toimitettavat asiakirjat: 

• yhteenveto tarjouksesta (tämän tarjouspyynnön liitteenä oleva Excel-tiedosto), kuvattu 
mihin kohteisiin tarjous jätetään ja projekti/resurssipooli työhön tarjottavat hinnat (tunti- 
tai pakettihinta, hinnat ilmoitetaan sisältäen alv) 

• ehdotetusta projektista / muusta työkohteesta lyhyt kuvaus / suunnitelma (1-4 sivua / 
tarjottava kohde) 

• resurssipoolin osalta lyhyt CV (1-2 sivua) tarjottavasta asiantuntijasta 
 

Tarjoukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen: 

• jari.porrasmaa@stm.fi JA maria.huttunen@avidlyagency.com 

• otsikossa tulee olla teksti: HL7 TARJOUS 2019 

• tarjouksessa tulee toimittaa ylläluetellut asiakirjat ja siinä tulee olla ilmaistuna selkeästi 
mitä osa-alueita tarjous koskee 

• lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat juha.mykkanen@thl.fi ja jari.porrasmaa@stm.fi.  
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Lisätietoja:  

Tarjouksien yksityiskohtaiset hintatiedot eivät ole käsittelyssä yhteisessä keskustelutilaisuudessa. 

Projektiehdotusten sisältöä käsitellään keskustelutilaisuudessa siinä määrin kuin tarjouksia 

yhteensovitetaan parhaan mahdollisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Keskustelutilaisuudessa 

käsitellään kunkin kohteen osalta tarjonneet tahot ja sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä. Jos tilaisuudessa 

käsitellään tarjoajien tarkempia ehdotuksia, niin tähän pyydetään tarjoajien erillinen suostumus. 

 

Toteuttajiksi valittavat tarjoajat sitoutuvat toimintasuunnitelman mukaisesti raportoimaan projekteista 

yhdistyksen uutiskirjeessä ja noudattamaan yhdistyksen tietosuojakäytäntöjä. Tarjouksissa tulee esittää 

eritelty arvio matkakustannuksista, mikäli niihin haetaan korvausta. Työpakettien kesto on tarjouksen 

hyväksymisestä lähtien 31.12.2019 saakka ellei työpaketin kohdalla yhteenvetotaulukossa ole muuta 

ilmaistu (esim. optio toisen vuoden toteuttamisesta). 

 

Liitteet:  

 

täytettävä yhteenvetotaulukko tarjousta varten (Excel-tiedosto) 

 

Yhteistyöterveisin HL7 Finland ry hallitus 

 


