
TARJOUSPYYNTÖ E-KUNTALAISUUS PILOTTI AIKO-HANKKEEN 
DIGITAALISESTA RATKAISUSTA 
 

 

Sysmän kunnanhallitus pyytää tarjousta e-kuntalaisuus pilotti -hankkeen digitaalisesta ratkaisusta. 
Tarjouspyynnön arvo on 30 000 € alv. 0 %. Kiinteään hintaan on sisällytettävä kaikki mahdolliset 
kulukorvaukset. Tarjoaja ei voi jättää 30 000 € alv 0 % suurempaa tai pienempää tarjousta hankekauden 
aikana. Ylläpitokulut, jotka jäävät Sysmän kunnan maksettaviksi hankekauden 31.3.2019 jälkeen 
neuvotellaan erikseen, eivätkä ne liity hankkeen budjettiin. 

Hankkeen kesto on 1.7.2018 - 31.3.2019. Tarjouksen on sisällettävä kaikki tarjouspyynnön mukaiset 
toimenpiteet ilman lisälaskutusoikeutta. Valintaperuste on kokonaistaloudellisuus. 

 

Tarjouksessa pyydettävät tehtävät 

- Digitaalinen ratkaisu: Ratkaisu e-kuntalaisuuden toteuttamiseksi, joka kytkeytyy www.sysma.fi sivuihin, 
tunnistautuminen pankkitunnuksilla, sisällön toteutus (graafinen ilme, tekstit, visuaalisuus ja 
informatiivisuus ohjausryhmän ohjeiden mukaan), tietoturva ja GDPR, linkit muihin sähköisiin palveluihin, 
yksityishenkilöille ja yrityksille luotava oma erillinen sisältönsä. 

- Sysmän kunta haluaa erottua tavanomaisesta maaseutukunnasta, joten toivomme rohkeaa ja erilaista, 
mutta Sysmän kunnan profiiliin sopivaa tarjousta. 

- e-kuntalaisuuden on oltava ylläpidettävissä hankerahoituksen jälkeen maaseutukunnan rajallisilla 
taloudellisilla sekä henkilöresursseilla. 

- Ohjausryhmä antaa palautetta ja muutostoiveita työn edetessä. 

Hankehakemus ja –suunnitelma löytyvä osoitteesta www.sysma.fi/elinvoimahankkeita 

 

Taustatietoa Sysmästä, jotka toivomme otettavan huomioon tarjouksessa 

Sysmän kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut, tämä turvaa kuntalaisille laajat lähipalvelut. 
Sysmässä on asukaslukuun nähden muutenkin kattavat julkiset sekä yksityiset palvelut. Sysmässä on paljon 
vapaa-ajanasutusta, missä on iso ostovoimapotentiaali. Sysmän kunnassa on otettu käyttöön omaa 
paikallisvaluuttaa. Elinvoimatyöhön on panostettu. Sysmä on monessa asiassa maakunnassa edelläkävijä. 
Sysmää myös arvostellaan siitä, että se ei tee kuten muut ja menestyy muita paremmin. Sysmässä on 
maakunnan alin kunnallisveroprosentti. Sysmään on vaikea saada työvoimaa sekä muuttajia ja asukasluku 
vähenee. Asuminen on edullista. Iso kaupunki (Lahti) on 70km päässä, mikä on liian kaukana runsaaseen 
pendelöintiin. Työpaikkoja tarvittaisiin lisää. Kunnalla on vakavaraisen emäpitäjän imago. 

 

Palvelutarjoajan on nimettävä yhteyshenkilö Sysmän kuntaan päin, joka vastaa tiedonkulusta ja osallistuu 
ohjausryhmän kokouksiin. Muuten alihankintaa saa käyttää vapaasti. Tarjouksen jättäjällä on oltava Y-
tunnus. 



 

Tarjouspyynnön pisteytyksessä hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %. Pisteytys tehdään kokonaisina 
pisteinä. Tasapistetilanteessa ratkaisee arpa. Maksimipistemäärä on 40. 

Hinta 20 pistettä 

- Työhön osoitettavien lähipäivien (Sysmässä läsnäolopäivät) määrä 0 antaa 0 pistettä ja 20 päivää antaa 
täydet 20 pistettä, kukin päivä välillä on yhden pisteen arvoinen. 

- Teknisen ratkaisun toimiva toteutus on minimivaatimus, eikä siihen kuluvien päivien määrällä ole 
merkitystä pisteytykseen. 

Laatu 20 pistettä 

- Aiemmat näytöt digitaalisista ratkaisuista (kirjallinen selvitys 0-10 pistettä). 

- Työsuunnitelma, joka esitellään Sysmän kunnanvirastolla ennen tarjousajan umpeutumista (0-10 pistettä). 
Esittelyajankohta on sovittava juri.nieminen@kuntavelho.fi ennakkoon. Työsuunnitelmassa esitellään 
toteutuksen sisältö, aikataulu sekä palvelutarjoajan käytössä olevat henkilö ja osaamisresurssit.  

Työn minimikriteerinä on, että e-kuntalaisuus toimii teknisenä ratkaisuna 31.12.2018 mennessä. 

 

Tarjoukset on jätettävä 15.8.2018 klo 15 mennessä sähköpostitse kirjaamo@sysma.fi, aiheeksi AIKO-hanke. 

 

Mikäli tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, se voidaan hylätä. Tarjous hylätään automaattisesti, jos 
työsuunnitelmaa ei ole esitelty tarjouspyynnön jättöaikaan mennessä. 

 

Mahdolliset lisäkysymykset tulee lähettää ma 6.8.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
kirjaamo@sysma.fi, aiheeksi AIKO-hanke, lisäkysymykset. Kaikille tarjouskilpailuun osallistujille 
lähetetään vastaukset ke 8.8.2018 klo 15 mennessä. 

 

Sysmän kunnanhallitus 31.7.2018 


