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PERUSTELUMUISTIO 

Tässä hankintapäätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa on perusteltu jokaisen laadun 

vertailuperusteen osalta tarjoajakohtaisesti se, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta ja 

mihin annetut laadun vertailuperusteet ovat perustuneet. Tarjoajakohtaisten ratkaisukuvausten osalta 

sovelletaan julkisuuslain 24.1 §:n 20 kohtaa. Hankintalain 138 § mukaisesti hankintayksikön asiakirjojen 

julkisuuteen sovelletaan julkisuuslakia. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole 

julkisessa hankinnassa oikeutta toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin 

tietoihin. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja ovat, jollei erikseen säädetä: 

asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta (julkisuuslain 24.1 §:n 20 

kohta). 

 

 

RATKAISUKUVAUKSEN ARVIOINTI 

Feedbackly Oy 29 pistettä Asetetut arvioitavat tekijät täyttyvät pääosin erinomaisesti. Tarjottu ratkaisu 

soveltuu kuvauksen perusteella hyvin tilaajan toimintaympäristöön ja ratkaisu tuo 

lisäarvoa tilaajalle. Ratkaisukuvauksessa on nähtävissä ymmärrys tilaajan 

tarpeista ja siinä annetaan konkreettisia ja selkeästi ymmärrettäviä ratkaisuja. 

Ratkaisukuvaus ilmentää menetelmällistä osaamista sekä kokemusta vastaavista 

toimituksista. 

 

Tarjouspyynnön liitteessä 9, Ratkaisukuvauksen arviointi, on esitetty yhteensä 

kymmenen arvioitavaa osiota, joista jokaisesta on voinut saada tarjousten 

laadullisessa arvioinnissa enintään kolme pistettä. Tarjoaja on saanut täydet 

kolme pistettä yhdeksästä arvioitavasta osiosta. Yhdestä arvioitavasta osiosta 

tarjoaja on saanut kaksi pistettä, koska tarjoukseen sisältynyt arvioitava 

toiminnallisuus vastaa tilaajan tarvetta hyvin, muttei erinomaisesti. 

 

Roidu Oy 26 pistettä Asetetut arvioitavat tekijät täyttyvät pääosin erinomaisesti. Tarjottu ratkaisu 

soveltuu kuvauksen perusteella hyvin tilaajan toimintaympäristöön ja ratkaisu tuo 

lisäarvoa tilaajalle. Ratkaisukuvauksessa on nähtävissä ymmärrys tilaajan 

tarpeista ja siinä annetaan konkreettisia ja selkeästi ymmärrettäviä ratkaisuja. 

Ratkaisukuvaus ilmentää menetelmällistä osaamista sekä kokemusta vastaavista 

toimituksista. 

 

Tarjouspyynnön liitteessä 9, Ratkaisukuvauksen arviointi, on esitetty yhteensä 

kymmenen arvioitavaa osiota, joista jokaisesta on voinut saada tarjousten 

laadullisessa arvioinnissa enintään kolme pistettä. Tarjoaja on saanut täydet 

kolme pistettä kahdeksasta arvioitavasta osiosta. Yhdestä arvioitavasta osiosta 

tarjoaja ei saanut laatupisteitä, koska tarjoukseen ei sisältynyt pisteytyksen 

kohteena ollutta toiminnallisuutta. Yhdestä arvioidusta osiosta tarjoaja on saanut 

kaksi pistettä, koska arvioitu osio toteutui hyvin, muttei erinomaisesti eikä se 

sisältänyt innovatiivisia elementtejä. 

 

 

 


