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TARJOUSPYYNTÖ HL7 FINLAND RY 2012 

TYÖPAKETEISTA 

26.10.2011 

  

1 TAUSTAA 

HL7 Finland ry pyytää tarjouksia oheisen erittelyn mukaisesti HL7 Finland yhdistyk-

sen toimintasuunnitelman 2012 mukaisten työpakettien vetämisestä ja toteutuksesta. 

Työpakettien sisältöjen ja volyymien suuntaviivat on asetettu yhdistyksen vuoden 

2012 työsuunnitelmassa. 

Tämä tarjouspyyntö ja yhdistyksen työsuunnitelma 2012 on julkaistu osoitteessa 

www.hl7.fi . 

Tarjouspyyntö on avoin sekä yhdistyksen jäsenille että ei-jäsenille. 

2 TYÖN KESTO JA LAAJUUS 

Kukin tarjouksen jättäjä voi esittää tarjouksessaan yhteen tai useampaan kohtaan koh-

distuvaa työtä.  

Tarjousten esittäjät voivat muodostaa yhteistyöryhmittymiä muiden osapuolten kans-

sa, kuitenkin siten että kullakin työpaketilla on kokonaisvastuullinen vetäjä. Tarjous 

on mahdollista jättää myös siten, että vetäjä ja alihankkijat jättävät yhteisen tarjouksen 

yhdestä tai useammasta työpaketista. Tarjouksissa voidaan myös tarjota osallistumista 

eri työpaketteihin siten, että pakettiin voidaan valita vetäjä ja muita toteuttajia. Tarjo-

uksissa on mahdollista esittää minimituntimäärä niihin työpaketteihin, jotka pohjautu-

vat tuntiseurantaan, ellei työpaketissa toisin mainita. 

Kaikkia työpaketteja toteutetaan yhdistyksen teknisen komitean ja hallituksen ohjauk-

sessa. Erityisesti työpaketteihin TP5-TP8 pyydetään tarjouksen yhteydessä tiiviitä 

suunnitelmia työn sisällöstä ja toteuttamisesta. 

Hallitus päättää tarjousten perusteella eri työpakettien toteuttajista yhdistyksen kus-

tannusarvion puitteissa ja voi olla myös valitsematta ketään. Vuoden 2012 aikana hal-

litus tai sen valtuuttama toteuttaja voi myös allokoida lisäresursseja kokonaisuuteen 

varatun kustannusarvion puitteissa. Sopimukset allekirjoitetaan yhdistyksen sääntöjen 

mukaisesti. 

Tarjouksissa voidaan eritellä kokousvalmisteluihin liittyviä työmääriä ja matkakustan-

nuksia. Pääsääntöisesti sääntömääräisiin, teknisen komitean tai SIG-kokouksiin osal-

listumisisista koituvia matka- tai työaikakustannuksia ei käsitellä osana tarjousta, ellei 

näin ole erikseen mainittu. 

Tässä tarjouspyynnössä kuvatuille työpaketeille on varattu enintään HL7 Finland 2012 

toimintasuunnitelmassa kuvattu rahoitus. Työpakettien kesto on 1.1.2012-31.12.2012, 

ellei työpaketin kohdalla toisin mainita tai sovita. 

Tarjouksissa hinnat on esitettävä alv-eriteltyinä ja kattohinta eriteltynä. Yksi työpäivä 

tässä tarjouspyynnössä on 8 h. 

http://www.hl7.fi/
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TYÖPAKETIT 

3.1 HL7 TEKNINEN KOMITEA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN (TP1) 

Työpakettiin valitut tahot tulevat osallistumaan teknisen komitean toiminnan järjestämiseen. Tässä tarjous-

pyynnössä pyydetään tarjousta HL7 teknisen komitean toiminnan järjestämiseen liittyen seuraaviin tehtäviin: 

 teknisen komitean kokousvalmistelut 

 teknisen komitean osallistujien (jäsenet, SIG-puheenjohtajat) sähköpostilistan ylläpito 

 teknisessä komiteassa käsiteltyjen asioiden edistäminen, kokousasioiden kokoaminen, HL7-työn ja 

projektien sisällöllinen ohjaus 

 osallistuminen tarvittaessa koodistopalvelun johtoryhmän toimintaan ja kokouksiin 

 kansainvälisten HL7-äänestysten seuraaminen ja tarvittaessa kotimaisten äänestäjien aktivointi ja or-

ganisointi äänestyksiin 

 osallistuminen yhdistyksen tapahtumien ja koulutusten organisointiin; vuonna 2012 tässä toimitaan 

yhteistyössä koulutusprojektin kanssa 

 yhdistyksen järjestämien äänestys- ja lausuntokierrosten organisointi 

 määritysten muutostarpeiden kokoaminen ja läpikäyminen 

 yhdistyksen oman HelpDesk-toiminnan organisointi, työrutiineista sopiminen, työtuntien ja toteutta-

jien laskujen seuranta 

 teknisen komitean osuuksien kokoaminen yhdistyksen toimintakertomukseen ja toimintasuunnitel-

maan 

 tähän tarjoukseen liittyvien projektien ja muiden työpakettien tehtävien ohjaus, ja työtuntien toteu-

tumisen sekä laskutuksen seuranta.  

Työpakettiin tehtävissä tarjouksissa on eriteltävä työtuntihinta ja arvio käytettävistä työtunneista sekä se mi-

hin työpaketin tehtäviin työtä kohdistetaan. Teknisen komitean kokoustila- ja tarjoilukustannukset eivät si-

sälly työpakettiin. Kokousjärjestelyissä ja aineiston hallinnassa sekä laskujen hyväksymisessä tehdään yh-

teistyötä sihteeripalvelujen tarjoajan sekä yhdistyksen hallituksen kanssa.  

Tulokset: kokousmateriaalit, sähköpostilista, mainittujen tulosten edistäminen ja kommentointi, äänestys- ja 

lausuntokierrosten materiaalit, helpdesk-materiaalit, projektien seuranta, teknisen komitean osiot toiminta-

kertomukseen, muu tarvittava materiaali. 

Kattohinta: yhteensä 15 000 eur / yhteensä valitut järjestäjät, sis alv. 

3.2 HL7 TEKNINEN KOMITEA SIHTEERI (TP2) 

Teknisen komitean sihteerityöhön kuuluvat seuraavat tehtävät: 

 teknisen komitean kokouksiin sihteerinä osallistuminen ja pöytäkirjojen laadinta  
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 teknisen komitean pöytäkirjojen ja kokousmateriaalien toimittaminen yhdistyksen jäsenten web-

sivujen teknisen komitean osioon ja teknisen komitean osallistujille 

Työpaketin tarjouksessa on eriteltävä työpäivähinta ja arvio käytettävistä työpäivistä. 

Tulokset: TC pöytäkirjat ja niiden liitteet, materiaali web-sivuille 

Kattohinta: 4 500 eur sis alv. 

3.3 YHDISTYKSEN TIEDOTUS JA KUUKAUSITIEDOTE (TP3) 

 Työpakettiin kuuluvat: 

 yhdistyksen kuukausitiedotteiden kokoaminen (kuukausittain, pl. heinäkuu), sisältäen yhdistyksen 

ajankohtaiset asiat ja poimintoja alan ajankohtaisista uutisista / tiedotteista kotimaassa ja kansainvä-

lisesti 

 yhdistyksen päätöksistä ja tapahtumista tiedottaminen web-sivuilla, kuukausitiedotteissa ja jäsenten 

postilistalla hallituksen, teknisen komitean ja SIG-vetäjien ohjeiden mukaisesti, tietojen kokoaminen 

hallitukselta, tekniseltä komitealta ja SIG-ryhmistä 

 tiedotteiden toimittaminen yhdistyksen jäsenten tai julkisille web-sivuille ja jäsenten postilistalle. 

Kattohinta: 6 000 eur sis alv. 

3.4 HL7 HELPDESK (TP4) 

Vuona 2012 KELA vastaa HL7 help deskistä niiltä osin, kun kysymykset liittyvät eReseptiin tai eArkistoon. 

Muut kysymykset kuuluvat HL7 TC:lle. TC:ssä koordinoitava yhdistyksen oma helpdesk toiminta sisältää 

muiden yhdistyksen kautta saatavilla olevien kuin valtakunnallisten KanTa-määrittelyjen kysymysten selvit-

tämisen yhteistyössä mm. teknisen komitean ja Kelan kanssa. 

Help desk asioihin pyritään reagoimaan muutaman päivän sisällä kysymyksestä ja tarvittaessa vastauksia 

selvitetään yhdessä teknisen komitean kanssa. Yhdistyksen oman helpdesk-toiminnan osalta vuosittaiset vo-

lyymit ovat olleet max. 10 selvitettävää kysymystä vuodessa (pois lukien Kelan helpdesk). 

Tarjousten esittäjät voivat tarkemmin esittää, mihin määrityksiin tai aiheisiin liittyvää helpdesk-työtä tarjo-

ukseen sisältyy. Työpaketin laskutus perustuu toteutuneisiin työtunteihin ja saatuihin helpdesk-kysymyksiin 

ja tehtäviin, joten työpaketissa ei voida ilmoittaa minimituntimäärää. Toteutuneista tunneista toimitetaan tun-

tiraportit kolmen kuukauden välein. 

Kattohinta: 9 000 eur sis alv / yhteensä valitut toteuttajat. 

3.5 KOULUTUKSET (TP5) 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2012 on koulutusprojekti. Koulutusprojektin tavoitteena on lisätä 

osaamista keskeisistä standardeista ja integraatioprofiileista. Mahdollisia aiheita ovat mm. IHE XDS toteut-

taminen tai keskeisten käytössä olevien tai kotimaassa kiinnostavien standardien, soveltamisoppaiden tai in-

tegrointiprofiilien koulutukset. Projektin puitteissa tapahtuva koulutus on yhdistyksen jäsenille ilmaista, ja 

muiden osallistuminen voi tapahtua osallistumismaksulla, joka jää järjestäjälle. Useiden eri aiheisiin keskit-

tyvien koulutusten järjestäminen projekteina on myös mahdollista (myös eri järjestäjien toimesta). Koulutuk-

sessa voidaan esittää käytettäväksi myös ulkomaisia asiantuntijoita. 
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Tarjousten liitteenä pyydetään kuvausta projektin suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista. Sisältöön ja to-

teutukseen tulee kuulua ainakin seuraavia elementtejä: 

 koulutuksen sisällön kuvaus, mukaan lukien aihe sekä kouluttajan tai kouluttajien nimet 

 tiedotus- ja ohjelmamateriaalin  

 kuvaus koulutuksessa käytettävästä materiaalista ja suunnitelma sen saatavuudesta koulutuksen jäl-

keen 

 kuvaus kouluttajien ja järjestäjien kustannuksista, tarvittaessa mukaan lukien matkakustannukset 

 kuvaus koulutustiloista, välineistä, mahdollisista osallistujien kahvi- tai ruokatarjoiluista ja niiden 

kustannuksista 

 kuvaus projektin aiheiden liittymisestä yhdistyksen muuhun toimintaan 

 kuvaus koulutustilaisuuden / tilaisuuksien suunnitellusta ajankohdasta. 

Kattohinta: 8 000 eur sis alv. 

3.6 RAJAPINTAKARTTA (TP6) 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2012 on rajapintakartta-projekti. Projektin tavoitteena on tuottaa tukea 

kotimaisille toimijoille siitä, mitä standardeja on käytettävissä ja Suomessa käytössä eri tarkoituksiin ja in-

tegraatioihin. Rajapintakartan tulisi lisäksi palvella siinä, että voidaan tunnistaa ja ohjata resursseja standar-

dikentän "aukkojen" paikkaamiseen ja standardien paikallistamiseen. Rajapintakartassa keskitytään Suomes-

sa käytettyjen rajapintastandardien ja erityisesti HL7-yhdistyksen toimintaan liittyvien standardien ja määri-

tysten kuvaamiseen. Projektin tuottama rajapintakartta on oltava ylläpidettävissä. Rajapintakartan aiheita on 

mahdollista linkittää myös muihin projekteihin. 

Tarjousten liitteenä pyydetään kuvausta projektin suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista. Sisältöön ja to-

teutukseen tulee kuulua ainakin seuraavia elementtejä: 

 HL7 Finland kautta saatavilla olevien määritysten inventaario ja kuvaus siten, että tiettyihin integ-

rointitarpeisiin liittyvät määrittelyt pystytään löytämään ja selvittämään nykyistä helpommin 

 rajapintakartan käytännön toteutus hyödynnettäväksi esimerkiksi yhdistyksen web-sivujen tai tuo-

tosdokumenttien kautta 

 kuvaus rajapintakartan ylläpidon toimintatavasta ja arvioiduista kustannuksista  

 mahdollisesti kuvauksia muista keskeisistä integrointimäärittelyistä (ulkomaiset standardit, muut 

Suomessa olennaiset määritykset) ja niiden liittymistä rajapintakarttaan. 

Projektia ja sen edistymistä käsitellään HL7 teknisessä komiteassa ja hallituksessa sekä tarvittaessa SIG-

ryhmissä työn edistyessä. Toteuttajien tulee valmistautua resursoinnissa siihen, että rajapintakartasta järjeste-

tään yhdistyksessä kommentointikierros ja sen edellyttämät korjaukset ja lisäykset toteutetaan tuotoksiin. 

Kattohinta: 10 000 eur sis alv. 
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3.7 INTEGROINTIVAATIMUSPANKKI (TP7) 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2012 on integrointivaatimuspankki-projekti. Projektissa muodostetaan 

toimintamalli ja yhdistyksen web-sivuihin liittyvä pohja sekä dokumentointimallit integrointivaatimusten 

kokoamiselle. Projektissa kootaan myös integrointivaatimusten kuvaamisen ja tarjouspyynnöissä integroin-

nin kannalta huomioitavien asioiden hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä. Projektisuunnitelmaan voi sisältyä 

myös varsinaista integrointivaatimusten kokoamista. 

Tarjousten liitteenä pyydetään kuvausta projektin suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista. Sisältöön ja to-

teutukseen tulee kuulua ainakin seuraavia elementtejä: 

 projektisuunnitelma ja sen käsittely teknisessä komiteassa ja hallituksessa 

 toimintamalli ja kustannusarvio integrointivaatimuspankin sisällön kokoamiseen ja ylläpitoon 

 integrointivaatimuspankin jäsentämismalli 

 vaatimuskuvauspohjat integrointivaatimuksille 

 esimerkit vaatimuspohjien käytöstä ja integrointivaatimuksista 

 integrointivaatimusten kokoamisen ehdotettu toimintatapa 

 integrointivaatimusten hyvien käytäntöjen kokoaminen 

 mahdollisesti vaatimusten kokoamiseen liittyvä lausuntopyyntökierros tai muu soveltuva toimintata-

pa. 

Projektin aiheiden käsittelyyn tulee käyttää yhdistyksen työryhmiä, jota kautta kaikki halukkaat jäsenet voi-

vat osallistua työskentelyyn. Projektin vetämiseen tehtävässä tarjouksessa voidaan eritellä matkakustannuk-

sia. Sikäli kuin työhön sisältyy määrityksiä tai oppaita, toteuttajien tulee valmistautua resursoinnissa siihen, 

että määritykset laitetaan lausunnolle ja niistä äänestetään laadun varmistamiseksi, ja että lausuntokierroksen 

edellyttämät korjaukset toteutetaan määrityksiin. 

Kattohinta: 10 000 eur sis alv. 

3.8 WEB-SISÄLTÖPROJEKTI (TP8) 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2012 on web-sisältöprojekti. Projektissa kehitetään vuonna 2011 avat-

tujen yhdistyksen uusien web-sivujen julkista ja jäsenten sivujen sisältöjä. Mahdollisia osia ovat mm. SIG-

sivujen kehittäminen, keskeisten kansainvälisten sisältöjen sekä olennaisimpien vanhojen yhdistyksen mate-

riaalien poiminta ja esiin nostaminen yhdistyksen web-arkistosta uusille sivuille. Lisäksi projektissa tuote-

taan SIG-ryhmien ja kokoussihteerien tueksi lyhyet ohjeet ja toimintatavan kuvaus siitä, kuinka eri tyyppiset 

uudet materiaalit lisätään yhdistyksen sivuille. 

Tarjousten liitteenä pyydetään kuvausta projektin suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista. 

Kattohinta: 5 000 eur sis alv. 

4 VALINTAKRITEERIT 

Valintakriteereinä ovat osaaminen, toimituskyky ja hinta. Tarjousten jättäjän tulee kuvata käytössä oleva 

osaaminen tiiviisti, tarvittaessa esimerkiksi CV- ja referenssikuvausten avulla. Hinta on ilmoitettava ja eritel-

tävä kunkin työpaketin kohdalla. Mikäli työpaketteja yhdistellään, eri työpakettien yksittäiset hinnat voivat 
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poiketa ilmoitetuista kattohinnoista, mutta yhteenlaskettuja kattohintoja ei tule ylittää. Laskuihin lisätään alv, 

joka on mukana tämän tarjouspyynnön kattohinnoissa.  

Eri työpaketteihin jätettävissä tarjouksissa on otettava huomioon yhdistyksen syyskokouksessa 26.10. eri 

työpaketteihin tehtävät tarkennukset, jotka ilmenevät kokouksen pöytäkirjasta. Pöytäkirja tulee saataville 

yhdistyksen jäsenten sivuille ja hallituksen kautta. 

HL7 Finland ry hallitus pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset tai tilata vain osan tarjotuista työpaketeista 

sekä poiketa ilmoitetuista kattohinnoista tai neuvotella tarjousten jättäjien kanssa tarjousten muuttamisesta 

tai yhdistelystä tarjouksia hyväksyessään. 

Osa 2012 projektimaksuista on varattu projektitarpeisiin, jotka tarkentuvat vuoden 2012 aikana. Esimerkiksi 

vuoden 2011 CDA- tai IHE-projektien pohjalta voidaan tarvittaessa käynnistää uusia projekteja vuonna 2012 

tai hallitus voi päättää 2012 hyväksyttyjen projektien lisäresursoinnista. 

5 YHTEISTYÖ 

Kaikissa työpaketeissa hallitus ja tekninen komitea ohjaavat työskentelyä. Lisäksi yhteistyötä tehdään 2012 

työsuunnitelmassa mainittujen tahojen sekä muiden valtakunnallisten projektien ja toimijoiden kanssa. 

Ehdotuksissa tulee kuvata, kuinka tulokset ja materiaalit tulevat saataville yhdistyksen jäsenten tai yhdistyk-

sen julkisten web-sivujen kautta. 

6 TARJOUSTEN AIKATAULU JA VOIMASSAOLO 

Tarjouspyynnöt tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jaakko.vuolasto(ät)medi-it.fi (puh. 044 223 1581) 

viimeistään 17.11.2011. Tarjousten tulee olla voimassa 5.12.2011 saakka. Lisätietoja antavat hallituksen jä-

senet. 

7 LIITTEET 

HL7 Finland 2012 työsuunnitelma syyskokouksen 26.10.2011 materiaalien yhteydessä: 

http://www.hl7.fi/vuosikokoukset/  
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