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Tarjouspyyntö HL7 Finland 2016 työpaketeista 

25.11.2015 

 TAUSTAA 

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

sen toimintasuunnitelman 2016 mukaisten työpakettien vetämisestä ja toteutuksesta. 

Työpakettien sisältöjen ja laajuuksien suuntaviivat on asetettu yhdistyksen vuoden 

2016 toimintasuunnitelmassa. 

Tämä tarjouspyyntö ja yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 on julkaistu osoitteessa 

www.hl7.fi . 

Tarjouspyyntö on avoin sekä yhdistyksen jäsenille että ei-jäsenille. 

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. Työpaketteihin pyydetään tarjouksen yhteydessä tiiviitä suunnitelmia työn sisäl-

löstä ja toteuttamisesta. Tavoitteena on nostaa etusijalle projekti-ideat joihin löytyy 

toteuttajia ja tarvitsijoita. Työpaketeista valitaan tarjousten perusteella vuonna 2016 

toteutettavat kokonaisuudet, jotka parhaiten vastaavat jäsenistön tarpeita ja toiveita. 

Hallitus päättää tarjousten perusteella eri työpakettien toteuttajista yhdistyksen kus-

tannusarvion puitteissa ja voi olla myös valitsematta ketään. Vuoden 2016 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. Mahdolliset matkakustannukset sekä se, sisältyykö esimerkiksi kokousjärjeste-

lyjen ja -tilojen kustannuksia tarjouksiin on eriteltävä tarjouksessa.  

 

Tässä tarjouspyynnössä kuvatut työpaketit toteutetaan HL7 Finland 2016 toiminta-

suunnitelmassa kuvatun kokonaisrahoituksen puitteissa. Työpakettien kesto on 1.1.-

31.12.2016, ellei työpaketin kohdalla toisin mainita tai sovita. Työpaketeissa, joissa on 

optio toiselle vuodelle, ilmoitetut hinnat ovat yhden vuoden hintoja.  

 

Tarjouksissa hinnat on esitettävä alv-eriteltyinä. Työmäärät esitetään tunteina. Projek-

tien hinnoittelu ja laskutus perustuu toteutuneisiin, kirjattuihin ja hyväksyttyihin työ-

tunteihin, ellei työpaketissa toisin mainita.  

mailto:Juha.Mykkanen@thl.fi
http://www.hl7.fi/


 

HL7 Finland ry.             Board 2015: 
c/o  Juha Mykkänen 
National Institute for Health and Welfare 
PO Box 95, FI-70701 Kuopio, Finland,  
tel: +358-29-524 8038          

 

Timo Koistinen, FiHTA 
Jyrki Soikkeli, HUS 
Jarkko Uusitalo, CGI 

Juha Mykkänen, THL (chair) Marina Lindgren, Kela 

Jaakko Lähteenmäki, VTT  Jari Porrasmaa, STM 

Jani Kariniemi, Medi-IT Taija Leppäkoski, Mylab   

 

_______________________________________________________________________________________ 

    
     

Työpaketteihin 1-5 pyydetään tarjouksia 18.12.2015 mennessä ja työpaketteihin 6-11 31.12.2015 mennessä. 

Tarjouksissa on mahdollista esittää arviohinnoista poikkeavia hintoja. 

Työpaketeista 6-11 on toimitettava erilliset kuvaukset, jossa kuvataan tulokset ja/tai tavoitteet, osallistujat ja 

päätoimenpiteet. Tarjousten mukana voi toimittaa projektiin liittyviä referenssejä. 

TYÖPAKETIT  

TP1 - HL7 Finland teknisen komitean (TC) toiminnan järjestäminen ja vetäminen 

 

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, komitea kokoontuu säännöllisesti n. 2 kk välein (6 kokousta 

vuodessa) 

 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 2016 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 

 muiden kuin työpaketissa 2 kuvattujen teknisen komitean ajankohtaisten aiheiden tiedotuskohtien 

toimittaminen yhdistyksen uutiskirjeen kokoajalle 

 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. 

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

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

TP2 - HL7 teknisen komitean sihteeri 

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 

 osallistuminen tarvittaessa yhdistyksen tapahtumien ja koulutusten organisointiin; vuonna 2016 tässä 

toimitaan mahdollisesti yhteistyössä koulutusprojektin kanssa 

 teknisen komitean kokoussykleittäin teknisen komitean materiaalien toimittaminen yhdistyksen uu-

tiskirjeen kokoajalle 

Työpaketin tarjouksessa on eriteltävä työpäivähinta ja arvio käytettävistä työpäivistä. 

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

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

Arviohinta: 5 000 eur sis. alv. 

TP3 - Yhdistyksen ylläpitämien määritysten helpdesk-projekti 

KELA vastaa HL7 helpdeskistä niiltä osin, kun kysymykset liittyvät sähköiseen reseptiin tai potilastiedon 

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

sisältää muiden yhdistyksen kautta saatavilla olevien kuin valtakunnallisten Kanta-määrittelyjen kysymysten 

selvittämisen yhteistyössä mm. teknisen komitean ja Kelan kanssa. 

Helpdesk asioihin pyritään reagoimaan muutaman päivän sisällä kysymyksestä ja tarvittaessa vastauksia sel-

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

lyymit ovat olleet alle 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. Tarjouksessa on esitettävä tuntihinta. 

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

Arviohinta: 5 000 eur sis. alv / yhteensä valitut toteuttajat. Tuntipohjainen laskutus. 

TP4 - IHE Finland tukiprojekti  

IHE Finland tukiprojekti, jolla yhdistys tukee IHE Finland toiminnan käytännön järjestelyjä (esim. työkoh-

teiden valinta, työkokousten järjestäminen, tapahtumat jne.). Työpaketin sisällä voidaan valita toteutettavaksi 

kaikki, vain osa tai ei yhtään mahdollisista projekteista. 

Tavoitteena on tukea ja edesauttaa Suomen IHE-toimintaa ja yhdistyksen IHE-jäsenyyksiä. Jatkuvaa toimin-

tamallia tarkennetaan tarvittaessa. 

Työpaketin tarkoituksena on edelleen aktivoida IHE-profiileja hyödyntävien yritysten sekä käyttäjäorgani-

saatioiden välistä tiedonjakoa, sekä tarvittaessa kansallisten laajennusten tekemistä tai IHE-profiilien Suo-

messa hyödyntämistä edesauttavien oppaiden tuottamista sekä kansainvälistä seurantaa.  

Tukiprojektiin kuuluu IHE Finlandin toimintasuunnitelman päivittämisen organisointi ja päivittäminen 

vuonna 2016 yhdessä IHE Finland vetäjien ja osallistujien kanssa (esim. tiedon välittämisestä, tapahtumista 

ja koulutuksista, materiaalit, osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin). Tukiprojektiin kuuluu myös kuu-

kausittainen IHE-aihepiirin tiedotettavien asioiden toimittaminen yhdistyksen uutiskirjeen kokoajalle.  
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Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

Arviohinta: 6 000 eur sis. alv. 

TP5 - Personal Health tukiprojekti 

Personal Health tukiprojekti, jolla yhdistys tukee sähköisten asiointi-, omahoito- ja itsehoitopalvelujen avoin-

ten rajapintojen hyödyntämistä ja tarkentamista osana yhdistyksen Personal Health SIG -työryhmän toimin-

taa. Projektiin kuuluu myös työkohteiden valinnan, työkokousten järjestämisen ja tapahtumajärjestelyjen tu-

keminen Personal Health aihepiirissä. Myös FHIR-standardiin liittyvä toiminta järjestetään toimintasuunni-

telman mukaisesti Personal Health SIG -ryhmän kautta piirissä vuonna 2016. Projekti tukee näihin aiheisiin 

liittyvän toiminnan organisointia ja järjestämistä. 

Tarkoituksena on edelleen aktivoida FHIR-standardia ja asiointia / omahoitoa / itsehoitoa tukevien ratkaisuja 

tuottavien ja hyödyntävien yritysten sekä käyttäjäorganisaatioiden välistä tiedonjakoa, sekä tarvittaessa ai-

heeseen liittyvien määrittelyjen tuottamista tai Suomessa hyödyntämistä edesauttavien materiaalien tuotta-

mista sekä aihepiirin kansainvälistä seurantaa.  

Tukiprojektiin kuuluu Personal Health SIG / FHIR toimintasuunnitelman päivittämisen organisointi ja päivit-

täminen vuonna 2016 yhdessä SIG-ryhmän vetäjien ja osallistujien kanssa (suunnitelmassa esim. tiedon vä-

littämisestä, tapahtumista ja koulutuksista, materiaalit, osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin).  

Tukiprojektiin kuuluu myös kuukausittainen FHIR-standardia ja asiointia / omahoitoa / itsehoitoa tukevien 

ratkaisujen aihepiirin tiedotettavien asioiden toimittaminen yhdistyksen uutiskirjeen kokoajalle.  

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

Arviohinta: 6 000 eur sis. alv. 

TP6 - Jäsenhankintaprojekti 

HL7 Finland järjestää vuonna 2016 jäsenhankintaprojektin, jonka kautta kontaktoidaan yrityksiä, sote-

palvelujen tuottajia sekä muita alan toimijoita kuten yliopistot, järjestöt ja muut alan toimijat. Tavoitteena on 

koota lisää osallistujia toimintaan ja kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää. 

Projektiin tulee kuulua vähintään: 

 potentiaalisten uusien jäsenorganisaatioiden ja näiden yhteyshenkilöiden tai kontaktiosoitteiden tun-

nistaminen ja segmentointi alkuvuonna 2016, luettelon ja jakelulistan / yhteystietojen kokoaminen, 

ja luettelon täydentäminen ja ylläpito  

 yhdistyksen koulutuksiin liittyvä viestintä potentiaalisille uusille jäsenorganisaatioille yhdessä kou-

lutusprojektien, hallituksen ja yhdistyksen relevanttien työryhmien kanssa 

 markkinointisuunnitelman tuottaminen, jossa voidaan hyödyntää vuonna 2015 valmisteltua markki-

nointisuunnitelmapohjaa 

 uusien jäsenehdokkaiden kontaktointi markkinointiin, koulutuksiin ja jäsenhankintaan liittyen 

Projektiin voi kuulua: 

 tapahtuma- ja yhteiskokousorganisoinnit, osallistuminen yhdistyksen tapahtumien ja koulutusten or-

ganisointiin, esimerkiksi yhdistyksen osallistuminen terveydenhuollon atk-päiville sekä tähän liittyvä 

tiedotus ja jäsenhankinta 

 markkinointi- ja tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja uudistamiseen liittyviä tehtäviä 

 yhdistyksen esittelymateriaalien tuottaminen tai uudistaminen 
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 muita erikseen kuvattavia työkohteita  

Projektin toimenpiteet toteuttava tarjous on oltava kiinteähintainen ja projektissa on mahdollista esittää kak-

sivuotinen suunnitelma, jonka toinen vuosi voidaan hankkia tai jättää hankkimatta. Projektissa on myös tu-

losperusteinen osa, jossa projektin toteuttaja saa 15 % jäsenhankinnan toimenpiteiden ja kontaktointien tu-

loksena yhdistykseen liittyneiden uusien jäsenten liittymisvuonnaan maksamista projektimaksuista. 

TP7 - HL7-, IHE-, FHIR- ja Personal Health lisäprojektit 

Muista yhdistyksen projekteista pyydetään ehdotuksia, joita voidaan tarjota tukiprojektien yhteydessä tai 

niistä riippumatta: 

1. IHE Demo showcase valmistelu 

2. IHE Connectathon tapahtuman valmistelu 

3. Muut IHE-aiheisiin liittyvät projektit 

4. Kansallisten toimijoiden / hankkeiden ja personal health ratkaisuja kehittävien yritysten ja kanssa järjestet-

tävä ”omien terveys- ja hyvinvointitietojen hallinta-alustan” tietomallien ja rajapintojen määrittelyprojekti, 

jonka yhteydessä voidaan käsitellä myös arkkitehtuuria sekä teknisiä ja turvallisuusratkaisuja. 

5. FHIR-prototyyppi- tai demonstraatioprojekti Terveydenhuollon atk-päiville tai muun sopivan tapahtuman 

yhteyteen, demon organisointi ja järjestelyt, osallistujien kokoaminen, tiedotus, demon vetäminen ja rapor-

tointi. 

6. Art-Décor-välineiden tai FHIR-välineiden koulutus- tai käyttöönottoprojektit määrittelyjä tukemaan. 

7. HL7 v2.3 SIU-sanomien (ajanvaraus) paikallistaminen organisaatioiden sisäisiin ajanvarauksiin. 

8. Yhdistyksen rajapintakartan uudistamistyö. 

9. CDA-soveltamisoppaiden määrittely- tai tuottamisprojektit tarkemmin määriteltäviin aihepiireihin. Projek-

teihin voidaan yhdistää kansainvälisten soveltamisoppaiden arviointia tekeviä projekteja tai välinekokeiluja. 

10. EHR-S FM ja/tai PHR-S FM vaatimusstandardien käännös- tai paikallistamisprojekti. 

11. Kelan Kanta-sivuilla olevien Kanta-palveluihin liittymättömän HL7-materiaalin siirto / kokoaminen yh-

distyksen sivuille tarvittavin osin, yhdistyksen puolesta toteutettavan osuuden toteuttaminen. 

12. Osallistuminen yhdistyksen jäsenistöä hyödyntävään HL7 International tai IHE International määrittely-

projektiin / komiteaan (hyödyt jäsenistölle ja kuvaus arvio tulosten hyödynnettävyydestä kuvattava). 

Tarjousten liitteenä on toimitettava kuvaus projektin suunnitellusta sisällöstä (vähintään tavoitteet, tuotokset, 

osallistujat, päätoimenpiteet, aikataulusuunnitelma) ja kustannuksista. Yksittäisen projektiehdotuksen katto-

hinta on 10 000 eur sis. alv. Hinnoittelu voi perustua kuvatun tulospaketin kokonaishintaan ja/tai tuntipohjai-

suuteen.  

TP8 - Koulutusprojektit 

HL7 koulutusprojektien järjestäminen jäsenistölle yhdestä tai useammasta aiheesta. Vuonna 2016 toteutetta-

vaksi on jo valmisteltavana HL7 versio 3- ja CDA-koulutus sekä IHE/FHIR-koulutus. 

Mahdollisia muita aiheita ovat: 
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 HL7 versio 2 -koulutus, perusteet tiiviisti ja suomalaisten HL7 v2 standardimäärittelyjen hyödyntä-

minen 

 FHIR-peruskoulutusta ja perustietämystä tarjoava projekti 

 FHIR-koulutus, jonka osana on myös toteutuksia, harjoituksia tai Connectathon-toimintaa 

 Muut HL7- tai IHE-aiheisiin liittyvät koulutukset 

Koulutusprojektiehdotusten yhteydessä tulee kuvata suunnitelma kustannuksista ja mahdollisista osallistu-

mismaksuista. Projektin järjestämissä koulutuksissa on oltava edullisempi hinta yhdistyksen jäsenille kuin 

ulkoisille osallistujille.  

Koulutusprojekteihin kuuluu tiedotus ja yhteistyö koulutuskohtaisesti yhdistyksen jäsenistölle, yhteistyössä 

jäsenhankintaprojektin kanssa sekä yhteistyö yhdistyksen uutiskirjeen kokoajan kanssa. Sisältöön ja toteu-

tukseen tulee kuulua ainakin seuraavia elementtejä: 

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

kohderyhmästä 

 kuvaus tiedotus- ja ohjelmamateriaalista 

 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: 20 000 eur sis. alv. / projekti 

TP9 - Kansainvälinen yhteistyö ja seuranta 

Kansainvälisen yhteistyön ja seurannan projektin puitteissa yhdistys osallistuu ainakin yhteen kansainväli-

seen HL7 WGM-kokoukseen sekä keskeisiin kansainvälisiin HL7-yhteistyöprojekteihin, joihin yhdistyksen 

hallitus ja jäsenet sitoutuvat seuraamaan tai osallistumaan, raportoiden niistä jäsenistölle. 

Kansainvälisen seurannan projektiin tulee kuulua seuraavia tehtäviä:  

 Kansainvälisten HL7-äänestysten seuranta ja kotimaisten äänestäjien aktivointi / organisointi äänes-

tyksiin 

 Osallistuminen yhteen HL7 WGM-kokoukseen ja raportin kokoaminen WGM-kokouksesta 

Kansainvälisen seurannan projektiin voi kuulua mm. seuraavia tehtäviä (myös muut mahdollisia): 

 HL7 International Technical Steering Committee seuranta ja raportointi hallitukselle, tekniselle ko-

mitealle ja uutiskirjeeseen / jäsenistölle 

 Kansainvälisen IHE-seurannan tehtäviä 

 HL7 Europe Strategic Advisory Board tai Technical Advisory Board seuranta ja raportointi 

 Eri kansainvälisten ryhmien tai projektien seurannan suunnittelu ja organisointi yhdessä hallituksen 

ja työryhmien sekä muiden projektien kanssa 

 Pohjoismaisen HL7-yhteistyön aktivointiin tähtäävät toimenpiteet 

 HL7 WGM-kokoukseen tai muuhun standardointitapahtumaan osallistujien matkan järjestäminen ja 

ennakko-ohjeistus tai koulutus (esim. orientaatio työryhmiin ja kokouksen / työryhmän peruster-

minologiaan jne.) 
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Projektisuunnitelmassa on kuvattava, millä tavoin yhdistyksen jäsenille tiedotetaan projektin seurantakoh-

teista ja miten yhdistyksen jäseniä (esim. seurantaloki yhdistyksen sivuilla, nostot kuukausitiedotteeseen, 

raporttien / materiaalien kokoaminen ja toimitus jne.). 

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle.  

Tarjousten liitteenä on oltava kuvaus projektin suunnitellusta sisällöstä ja kustannuksista eriteltynä työpake-

teittain. Hallitus voi valita useita tarjoajia eri työpaketteihin.  

Arviohinta: 10 000 eur sis. alv. 

TP10 – Hallituksen tukiprojekti  

HL7 hallituksen ja työryhmien talousseurannan ja projektihallinnan käytäntöjen kehittäminen, jolla paranne-

taan yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä mahdollisuuksia käynnistää uusia projekteja tarvit-

taessa. Hallituskokouksiin osallistuminen, esityslistojen kokoaminen yhteistyössä puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan kanssa ja hallituspöytäkirjojen toimittaminen. 

Hinnoittelu voi perustua kiinteään osaan ja kokouskohtaisesti muodostuvaan hintaan tai pelkästään tuntipoh-

jaiseen hinnoitteluun.  

Projektin tarjous voi sisältää option toiselle sopimusvuodelle. 

Arviohinta: 4000 eur sis. alv. 

TP11 – Muihin jäsenten esiin nostamiin tarpeisiin tai toimintasuunnitelman kohtiin vastaavat projek-

tit 

Jäsenten esiin nostamiin rajapintatarpeisiin vastaavat koulutukset, jäsenistöä laajasti hyödyntävät määrittelyt 

sekä esimerkiksi standardien soveltamisopas- ja paikallistamisprojektit joita valitaan toteutettavaksi ja resur-

soitavaksi saatavien ehdotusten pohjalta. 

Tarjousten liitteenä pyydetään perusteltua projektiehdotusta, jossa kuvataan ainakin projektin tavoitteet, ta-

voitellut tulokset, osatehtävät ja kustannukset, sekä toteutustapa. 

Varaus: 20 000 eur sis. alv. 


