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Tarjouspyyntö riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen tietojärjestelmän hankinnasta 
 
Vaatimukset 
 
Pakolliset ominaisuudet 
Kokonaisuuden tulee sisältää strategisen-, taktisen- ja operatiivisen tason työkalun (sisältöjä täsmennetään 
jäljempänä laadullisten ominaisuuksien kohdassa) lisäksi verkkokoulutus.  
 
Kokonaisuuden on täytettävä ST III tason vaatimukset ja toimittajalla on oltava valmius antaa kyseinen todistus tai 
tarkastuttaa järjestelmä kyseiselle tasolle. Tarkastuksen yhteydessä ilmenevistä poikkeamista ja niiden 
korjaamisesta vastaa toimittaja. 
Käyttöpalvelun käytettävyys (24/7) poistettu rivi 
Kieliversiot (suomi, ruotsi, englanti) lisätty rivi 
ST IV -tason toimitilat  lisätty rivi     
Palvelutaso (virka-aika)  
Kaikkien pakollisten ominaisuuksien tulee täyttyä. 
 
Vertailuhinnan muodostuminen 
 
Käyttöönoton kustannukset sisältävät kaikki järjestelmän toteuttamiseen liittyvät työt (kuten käyttöoikeudet, 
asiakaskohtaisten vaatimusten toteuttaminen, asentaminen, koulutus, konversio ja tiedonsiirto). 
Tilaajan käyttöoikeushallintaan liittymisvalmius sisältää kustannukset, jotka aiheutuvat käyttöoikeushallintaan 
liittymisestä.     
Tilaajan AD- hakemistoon liittymisvalmius sisältää kustannukset, jotka aiheutuvat AD-hakemistoon liittymisestä.
    
Konsultoinnin ja erikseen tilattavan työn kustannukset kohtaan syötetään kustannus / HTP. Lomake laskee 
käytettävän vertailuhinnan kaavalla (syötetty arvo x 20).     
Vertailu-vuosikustannus lasketaan edellisessä kappaleessa syötetyn arvon perusteella kaavalla syötetty arvo x 20. 
Lisenssien yhteiskustannukset käsittävät tarvittavien lisenssien ja käyttöoikeuksien vuosittaisen kustannuksen.
   
Käyttöpalvelun kustannukset  sisältävät käyttöpalvelun vuosittaiset kustannukset nyt hankittavalle keskitetylle 
kokonaisuudelle. Mahdollisesti jatkossa hankittavia käyttöpalveluja ei kirjata.  
Ohjelmistoylläpidon kustannukset sisältävät ylläpidon ja versiopäivitysten vuosittaisen kustannuksen. 
    
Laadulliset ominaisuudet 
 
Laadullisena ominaisuutena tilaajan käyttöoikeushallintaan liittymisen sekä AD-hakemistoon liittymisen valmius. 
Muita laadullisia ominaisuuksia ovat riskienhallinnan kokonaisuuden eri tasojen täyttyminen: 

 
Strateginen taso 
Strategisen tason työkalulla mahdollistetaan sisäasiainhallinnon yhteisen riskimallin käyttö tarjouspyynnössä 
mainituille tahoille. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus erilaisten riskimallien luomiseen ja hyödyntämiseen organisaation 
yhteisenä ja eri tasoilla erikseen. Työkalun tulee tarjota ominaisuudet: 

 yhteiset riskimallit 
 erilliset riskimallit 
 organisaatiorakenteen hallinta 
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 organisaatiorakenteiden hallinta 
 porautuminen raportoinnissa 
 muokattavat riskienhallinnan lomakkeet 
 muokattavat hallintakeinojen lomakkeet 
 riskien vastuuttaminen 
 riskien määräaikojen asettaminen 
 riskien määräaikojen ylittymisen sähköposti-ilmoitukset 
 hallintakeinojen vastuuttaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen asettaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen ylittymisen sähköposti-ilmoitukset 

Taktinen taso 
Taktisen tason työkalulla mahdollistetaan erilaisten hankkeiden ja muiden tarkastelukohteiden riskien käsittely. 
Taktisen tason työkalun tulee olla käytön osalta strategisen työkalun kaltainen. Työkaluun tulee voida perustaa 
erilaisia tarkastelukohteita vaivattomasti: 

 tarkastelukohteiden perustaminen ja käyttöoikeuksien antaminen 
 yhteinen riskimalli 
 organisaatiorakenteen hallinta 
 organisaatiorakenteiden hallinta 
 porautuminen raportoinnissa 
 muokattavat riskienhallinnan lomakkeet 
 muokattavat hallintakeinojen lomakkeet 
 riskien vastuuttaminen 
 riskien määräaikojen asettaminen 
 riskien määräaikojen ylittymisen sähköposti-ilmoitukset 
 hallintakeinojen vastuuttaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen asettaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen ylittymisen sähköposti-ilmoitukset 

Operatiivinen taso 
Operatiivisen tason työkalu tarkoittaa turvallisuustapahtumien ja -havaintojen hallinnan työkalua, jolla 
organisaatiossa työskentelevät voivat ilmoittaa havainnoistaan. Ilmoitetut havainnot otetaan käsittelyyn ja ne 
vastuutetaan organisaatiossa edelleen. Havainnot arvioidaan riskiperusteisesti, vakavuuden osalta, vastuutetaan, 
suunnitellaan ja vastuutetaan hallintakeinot, kirjataan toimenpiteet ja niihin liittyvät päätökset: 

 havainnoista ilmoittaminen 
 havaintojen käsittely 
 havainnon omistajuuden määrittely 
 havainnon vastuutus 
 vakavuuden arviointi 
 riskin arviointi 
 hallintakeinojen vastuuttaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen asettaminen 
 hallintakeinojen määräaikojen ylittymisen sähköposti-ilmoitukset 
 organisaatiorakenteen hallinta 
 organisaatiorakenteiden hallinta 
 porautuminen raportoinnissa 
 muokattavat lomakkeet 
 muokattavat lomakkeet   

Laadullinen ominaisuus ei ole karsiva. Laadulliset ominaisuudet ovat pakollisia vaatimuksia. Mikäli laadullisista 
ominaisuuksista Tilaajan käyttöoikeushallintaan liittymisen valmius ja/tai AD-hakemistoon liittymisen valmius 
laadullinen ominaisuus ei täyty, tulee se hinnoitella kohdassa ”vertailuhinnan muodostuminen” (liitteellä 1).  
 
 


