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1 JOHDANTO 

Hyvä puitesopimustoimittaja, 

Helsingin kaupungin avoimen ohjelmistokehityksen tiimi (”AOK”) on kilpailuttanut 
”Avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinnan” yhdessä 
Helsingin kaupungin hankintakeskuksen kanssa.  

Puitejärjestely H062-16 / HEL 2016-003547  

Avoimen lähdekoodin ketterien ohjelmistokehityspalveluiden hankinta 

Puitejärjestelyn ehdot mahdollistavat pienhankinnat ilman minikilpailutusta voimassa-
olevaan kynnysarvoon (60,000 €) asti. Tällöin tilaajan projektiin hankitaan palveluita 
puitejärjestelyyn hyväksytyiltä toimittajilta ns. resurssitiedustelulla. Resurssitieduste-
lumenettelyssä noudatetaan toimittajien puitejärjestelyyn ilmoittamia kiinteitä tuntihin-
toja sekä muita puitejärjestelyn ehtoja. Resurssitiedustelun ensisijaisuusjärjestyksenä 
käytetään hintajärjestystä halvimmasta alkaen. 

Tämä resurssitiedustelu kuvaa projektikokonaisuuden ja siihen hankittavat resurssit. 

2 HANKINNAN KOHDE, LYHYT KUVAUS 
1. Projekti Puoliso-ohjelman verkkosivusto, AIKO-hanke 

 

Puoliso-ohjelman verkkosivusto toimii osallistu-
jailmoittautumisen työkaluna ja sen avulla pysty-
tään jakamaan osallistujille  tehokkaasti tietoa 
ohjelmaan kuuluvista palveluista ja tapahtumista.  

2. Ketterän kehityksen vaihe/vaiheet  
(Selvitys / Alfa / Beta / Käyttö)   

Beta 

3. Tarvittava ohjelmistokehityksen palve-
lu(t) (PHP / Käyttöliittymä / Rajapinta 
ja Back-end) 
 
 

PHP 

 

Wordpress-kehitys (PHP) ja lisäksi käyttöliittymä-
suunnittelu ja ketterän projektin projektinhallinta-
osaaminen. 

Arvio työmäärästä 

Ajalle 16.4.2020 – 30.6.2020 enintään 41 htp ke-
hitystyötä. (varsinainen työjakso) 

Lisäksi optiona ajalle 1.6.2020-31.12.2020 enin-
tään 20 htp kehitystyötä. Option käytöstä pääte-
tään erikseen. (valinnainen työjakso) 

4. Työn aloitus ja kesto sekä hankitta-
vien henkilöresurssien käyttöaste 
(Tarkennukset liite 1) 

 

Tavoitteena on, että suurin osa varsinaisen 
työjakson työstä toteutetaan 16.4.2020 – 
30.5.2020 välisenä aikana. Lisätöille ja mahdolli-
selle pienkehitykselle jätetään kuitenkin aikaa 
31.12.2020 asti.  
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Töiden tarkka aloitusajankohta sovitaan erikseen 
tilaajan ja toimittajan välillä resurssitiedustelun 
hyväksymisen jälkeen. 

 

Työmäärä jakaantuu arviolta seuraavasti. 

- 30% kokonaistyömäärästä käyttöliittymä-
suunnittelua 

- 60% kokonaistyömäärästä Wordpress-
toteutusta. 

- Lisäksi 10% kokonaistyömäärästä projek-
tinhallintaa ja spesifiointia sekä kommuni-
kointia asiakkaan kanssa ja ketterän kehi-
tyksen fasilitointia. 

Käyttöliittymäsuunnittelu sekä myös projektinhal-
linta painottuu projektin alkuvaiheeseen. 

Toimittaja voi tarjota näitä tarpeita vastaten 2-3 
henkilöä. Esimerkiksi projektinhallinnan ja käyttö-
liittymäsuunnittelun työt voi siis tehdä sama tai eri 
henkilö. 

5. Hankinnan kohde Hankinnan kohde on tarkemmin määritelty liit-
teessä 1 Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus 

3 RESURSSITIEDUSTELU SISÄLTÄÄ NÄMÄ TIEDOT 
 Resurssitiedustelu (tämä asiakirja) 

Liite 1 Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus 

Asiakirja kuvaa hankinnan kohteen ja toimii sopimuksen liitteenä.  

Liite 2 Kohdealueen osaamispisteytys 

4 TOIMITTAJAN ASIANTUNTIJAT 

Palveluiden toimittamisessa käytetään Palveluja puitejärjestelyssä solmitun sopimuk-
sen liitteen 2 TOIMITTAJAN ASIANTUNTIJAT nimettyjä asiantuntijoita, ellei toisin 
erikseen sovita. 

Resurssitiedustelussa toimittaja voi ehdottaa nimetyn asiantuntijan tilalle uuden asi-
antuntijan. Mikäli Toimittaja vaihtaa nimetyn asiantuntijan, tulee uuden asiantuntijan 
olla osaamiseltaan ja kokemukseltaan vähintään samantasoinen kuin vaihdettava 
asiantuntija. Vastaajan tulee osana vastaustaan ilmoittaa tarjotun asiantuntijan 
osaaminen resurssitiedustelun liitteen 2 osaamispisteytys-lomakkeella. Vastaaja ar-
vioi itse henkilöidensä osaamisen annetulla asteikolla nollasta kolmeen, missä kolme 
on suurin kokemustaso ja nolla pienin. Tasojen kriteerit on määritelty tarkemmin lo-
makkeen toisella välilehdellä. Osaaminen on voitava todentaa annettujen lisätietojen 
avulla. Lisätiedoiksi hyväksytään viite CV:hen tai linkki avoimessa versionhallintajär-
jestelmässä oleviin todellisiin kehitystyönäytteisiin eli projekteihin ja niissä oleviin kir-
jattuihin koodimuutoksiin (commit). Valinnan yhteydessä osaaminen tarkistetaan pui-
tejärjestelyissä solmitun sopimuksen tietojen mukaisesti kohdealueen osaamispistey-
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tyksen pohjalta yhdessä ICT-kehitystiimin kanssa ja tämä vastaa ICT-kehitystiimin 
antamaa kirjallista lupaa. 

5 PUITESOPIMUKSESTA POIKKEAVAT ERIKSEEN SOVITTAVAT 
KOHDAT 

 

Toimittajan asiantuntijat työskentelevät etänä tai mahdollisuuksien mukaan toimittajan 
tiloissa. Projektin puitteissa järjestetään palavereja etänä tai tilanteen niin salliessa ti-
laajan tiloissa. 

Noudatetaan puitesopimuksen ehtoja (ml. puitesopimuksen mukaiset JIT2015 yleiset 
sopimusehdot sekä JIT 2015 -ketterät menetelmät erityisehdot).  

6 RESURSSITIEDUSTELUUN VASTAAMISESSA HUOMIOITAVAA 

Vastaamalla tähän resurssitiedusteluun toimittaja osoittaa ymmärtäneensä kuvatun 
kokonaisuuden: 

 Mikä on hankinnan kohde ja mitä tilaaja haluaa saavuttaa, liite 1 Projektitarpeen ja 
tavoitteiden kuvaus 

 Vastaa tarpeeseen, jossa ohjelmistopalveluilla toteutetaan tilaajan tavoitteet, liite 1 
Projektitarpeen ja tavoitteiden kuvaus 

 Toimittaa vastauksessa resurssitiedusteluun relevantit tiedot.  

 

7 VASTAUKSEN TOIMITTAMINEN 

Vastaus resurssitiedusteluun liitteineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse lähet-
täjälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


