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Riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen tietojärjestelmän 
hankinta 

Sisäministeriö (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne riskienhallinnan, 
turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen tietojärjestelmän toimittamisesta tämän 
tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintaan sovelletaan julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä 
hankintalaki). 

Hankinnasta julkaistaan hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisessa TED-
tietokannassa ja osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (Hilma). Tarjouspyyntö 
liitteineen julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä.  

Tarjouspyyntö liitteineen on lisäksi tarkoitus julkaista hankintayksikön verkkosivuilla 
http://www.intermin.fi 

 
1 Hankinnan tausta, tarkoitus ja tavoitteet  

Riskienhallinnan merkitys valtionhallinnon päätöksenteossa on kasvanut viime 
vuosina. Riskienhallinta on osa viraston johtamisjärjestelmää ja asioiden valmistelua 
sekä hanke- sekä projektiohjausta ja -suunnittelua. Se kattaa kaikki toiminnot, sekä 
oman toiminnan että toiminnan, josta sisäasiainhallinto vastaa lainsäädännön, 
sopimusten tai muiden velvoitteiden nojalla. Riskienhallinnalla tuotetaan tietoa 
johtamisen, toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä edistetään 
sisäasiainhallinnon toiminnan tavoitteiden toteutumista ja jatkuvuutta. Lisäksi 
riskienhallinta parantaa toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta. 
 
Tällä hetkellä Hankintayksiköllä on käytössään riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen 
ja koulutuksen tietojärjestelmä, jonka se myös tarjoaa hallinnonalan virastojen ja 
laitosten käyttöön sekä heidän tarpeidensa mukaan muokattavaksi. 
 
Kilpailutuksen tavoitteena on varmistaa riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja 
koulutuksen mahdollistaminen myös jatkossa hallinnonalan laajuisena, yhtenäisellä 
järjestelmällä.  
 
Tilaajan lisäksi hallinnonalan virastot ja laitokset, jotka ovat tämän hankinnan piirissä, 
voivat tehdä omien tarpeidensa täyttämiseksi itsenäisiä tätä hankintaa täydentäviä 
tilauksia.  
 

2 Hankinnan kohde  

Hankinnan kohteena on Hankintayksikön riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja 
koulutuksen tietojärjestelmän hankinta. Hankinnan, sekä siihen liittyvien toimitusten, 
koulutusten ja asennusten toimittamisen aloittaminen aloitetaan 2.1.2019 lähtien.  
 
Hankinnan kohteena on tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa 
turvallisuusjohtamisen, riskienhallinnan ja erilaiset verkkokoulutukset järjestelmänä, 
jonka käyttöliittymä ja raportointiominaisuudet ovat yhtenevät. Järjestelmän 
kielivalikoima on suomi, ruotsi ja englanti. Hankinnan kohteen tulee sisältää tarvittavat 
työkalut turvallisuusjohtamisen tapahtumanhallintaan ja tapahtumien riskiarviointiin, 
riskienhallinnan kokonaisuuden (kuva 1) hallintaan, sekä verkkokoulutusten luomiseen 
ja toteuttamiseen. 
 
Hankinnan kohteelle asetetut muut vaatimukset on kuvattu liitteessä 2. 
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Kuva 1. riskienhallinnan kokonaisuus 
 
Sisäasiainhallinnon riskienhallinta noudattaa ISO31000 standardia. Hankittavan 
kohteen on tuettava sekä riskienhallinnan kokonaisuuden, että riskienhallinnan 
prosessin eri vaiheita. 
 

 
 
 
Kuva 2. riskienhallinnan prosessi. 
 
Kaikkien osa-alueiden osalta järjestelmän on tuotettava raportteja ja tulosten on oltava 
selkeitä. Raportteja ja tuloksia on voitava rajata ja suodattaa esimerkiksi 
organisaatioyksiköiden ja syöttökenttien sekä niiden sisällön perusteella. 
Kokonaisuudesta tulee pystyä tuomaan tietoa ulos muihin järjestelmiin. 
 
Hankinnan kohde on sovitettava Tilaajan käyttöön sopivaksi, asennettava Tilaajan 
osoittamalle Valtorin tai poliisin IT -keskuksen ylläpitämälle palvelimelle, testattava ja 
toteutettava varsinainen käyttöönotto. Lisäksi ohjelmistotuotteelle on tarjottava 
ohjelmiston tuki- ja ylläpitoa. Ratkaisun 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. Käyttöpalvelua hankinnan tälle osalle ei hankita 
Toimittajalta. 
 
Ratkaisun ST III tason vaatimukset todennetaan Viestintäviraston tai sen hyväksymän 
arviointilaitoksen toimesta Katakri 2015 toimiessa viitekehyksenä. 



Sisäministeriö  3 (8) 

   

   

   

 
 
Toimittajan toimitilojen, joissa työskennellään Tilaajaan liittyvien asioiden parissa, on 
täytettävä ST IV-vaatimukset. 
 
Toimitilojen ST IV tason vaatimukset todennetaan Hankintayksikön tai ulkopuolisen 
tahon toimesta Katakri 2015 toimiessa viitekehyksenä. 
 
Toimittajan kanssa solmitaan liitteen 7 liitteen 5 mukainen turvallisuussopimus ja 
Toimittajan henkilöstöstä, joka työskentelee Tilaajaan liittyvissä tehtävissä, haetaan 
perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys. 
 
Hankinnan kohde on myös oltava tarvittaessa käytettävissä julkisessa internetissä, 
jolle osalle hankitaan myös käyttöpalvelu. 
 
Hankittavan kokonaisuuden palvelutaso on virka-aika (klo 8.00 - 16.15), jolloin 
tukipalvelujen tulee olla saatavilla järjestelmän pääkäyttäjille ja vastuuhenkilöille.  
Tukipalveluiden kieli on suomi. 
 
Hankinnan kohteen testiversion on oltava saatavilla joko julkisessa internetissä tai 
Tilaajan osoittamalla palvelimella. 
 
Hankinnan kohde tulee integroida Tilaajan käyttämään käyttöoikeushallintaan, jotta 
erilaisten käyttöoikeuksien hakeminen on yhtenäinen sisäasiainhallinnon 
käyttöoikeusprosessin kanssa. AD -hakemistoon liittymisvalmius mahdollistaa 
hakemistosta tapahtuvan tiedonsiirron määräajoin, jotta koulutusten tilastointi ja 
ryhmittely organisaation mukaisesti on mahdollista. 
 
Järjestelmää tulevat käyttämään poliisihallintoa lukuun ottamatta muut 
sisäasiainhallinnon työntekijät. Käyttäjiksi tulevat jatkossa mahdollisesti myös 
pelastuslaitokset. 
 
Käyttöönottoon tulee sisältyä tiedonsiirto Tilaajan nykyisestä tietojärjestelmästä ja 
riittävä koulutus järjestelmän pääkäyttäjille järjestelmän toiminnallisuuksien kattavaan 
hyödyntämiseen. Tiedonsiirto sisältää nykyisessä järjestelmässä olevien: 
 
 organisaatiorakenteet 
 riskimallit 
 riskilomakkeet sisältöineen 
 hankkeet ja arviointikohteet sisältöineen 
 havainnot ja muut operatiivisen tason sisällöt  
 koulutukset sisältöineen 

 
Siirrettävä volyymi on arviolta: 
 
 8–10 organisaatiorakennetta 
 8–10 riskimallia 
 1000–2000 riskilomaketta sisältöineen 
 30–50 hanketta sisältöineen 
 8000–10000 havaintoa ja operatiivisen tason sisältöä 
 10–20 koulutusta sisältöineen 

 
Käyttöönoton tulee sisältää myös koulutus raportointikäyttäjille tietojen 
hyödyntämiseen. Käyttöönottosuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus koulutuksesta. 
 
Tarjoukseen tulee liittää tarjotulla kokonaisuudella tehtyjä malliraportteja. 
 
Arviointi, jossa tutkitaan kokonaisuuden käytettävyyttä, toteutetaan tarjoajan demo- tai 
testiympäristössä. Tilaajan laitteille ei arviointia varten tehdä asennuksia. 
 
Tarjoajan tulee myös tehdä näyttökuvasarja, jossa tehtävien suoritus on esitetty 
yksiselitteisesti. Näyttökuvasarja on toimitettava tarjouksen liitteenä. Näyttökuvasarja 
toimii vain arvioinnin tukena, sen sisältöä ei arvioida, eli toiminnallisuuksien tulee olla 
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käytettävissä demoympäristössä, pelkkä näyttökuvasarja niistä ei mahdollista 
arviointia. Arvioinnissa käytetään apuna vain näyttökuvasarjoja, muita manuaaleja ei 
käytettävissä olevan rajallisen ajan takia hyödynnetä. Mikäli näyttökuvasarja ei vastaa 
demoa, on toimittajan riskinä, että jokin toiminto jää löytymättä. Arvioija saattaa etsiä 
puuttuvaa toimintoa, mutta hänen vastuullaan ei ole löytää piilossa olevia 
ominaisuuksia. 
 
Hankinnalle valitaan yksi kokonaisvastuullinen toimittaja.  
 
Henkilötietojen käsittely 
 
Henkilötietojen käsittelyä (tietosuojaa) koskeva lainsäädäntö uudistui Euroopan 
unionin yleisen tietosuoja-asetuksen tultua sovellettavaksi kahden vuoden 
siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan 
kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön eli ihmiseen 
liittyviä tietoja. Kun henkilötietojen käsittelyä koskevia tehtäviä annetaan 
palvelutuottajalle, on välttämätöntä huolehtia siitä, että henkilötietojen käsittelyä 
koskevat ehdot on sopimusvelvoittein (tietosuoja-asetuksen artikla 28) saatettu 
käsittelijän tietoisuuteen.  

 
 

3 Hankinnan jakaminen osiin  

Tarjous voidaan antaa yksittäisenä toimijana, konsortiona tai muuna 
tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Tarjous voi myös sisältää eri tuotteita, joiden 
integraatio voidaan toteuttaa siten että raportoinnin työkalut ovat yhtenevät. 
 
Hankinnalle valitaan yksi kokonaisvastuullinen toimittaja.  
 

4 Hinnoittelu   

Tarjouksen hinnat ilmoitetaan vertailulomakkeella (tarjouspyynnön liite 1). Hintojen 
tulee sisältää kaikki mahdolliset työn toteuttamisesta aiheutuvat kulut (materiaali-, 
matkustus- ja toimistokuluineen), eikä laskutus- tai muita lisiä ole oikeus laskuttaa. 
Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Valittavalla toimittajalla on oikeus laskuttaa 
voimassa oleva arvonlisävero.  
 
Tilaajan lisäksi hallinnonalan virastot ja laitokset, jotka ovat tämän hankinnan piirissä, 
voivat tehdä omien tarpeidensa täyttämiseksi itsenäisiä tätä hankintaa täydentäviä 
tilauksia ja palveluja toimittajan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.  
 
Vertailulomakkeella ilmoitetut hinnat ovat kiinteinä voimassa kaksi (2) vuotta 
sopimuskauden alusta lukien. Osapuolilla on tämän jälkeen oikeus tarkistaa hintaa 
sopimusehtojen mukaisesti. 

 
5 Sopimuskausi 

Sopimus on ensin voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi 
voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. 

 
 

6 Hankintamenettely 

Kyseessä on hankintalain 26 §:ssä tarkoitettu EU- kynnysarvon ylittävä hankinta.  
Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä.  
Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat 
 
1. Tarjouspyynnön ja hankintailmoituksen julkaiseminen 
2. Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset ja vastaukset toimitetaan 

kaikille kysyjille samanaikaisesti 
3. Tarjousten vastaanotto ja tarjousten avaaminen 
4. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen (ESPD:n mukaisesti) 
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5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen (liitteen 2 mukaisesti) 
6. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 
7. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 
8. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. 

 
Hankintayksikkö voi, ja tietyissä tilanteissa hankintayksiköllä on velvollisuus, 
hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja 
soveltuvuudestaan. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai 
puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää 
kirjallisesti erikseen.  

 
Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy kirjallisen sopimuksen 
allekirjoittamisella.  

 
Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun 
ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen 
valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen tiedoksi (odotusaika).  

 
Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn todellisesta ja perustellusta 
syystä.  

 

7 Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja niitä koskevat selvitykset 

Tarjoajalle asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen selvitetään yhteisellä 
eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (European Single Procurement Document, 
ESPD). 
     
ESPD-lomakkeella ehdokas/tarjoaja ilmoittaa, että 
 
a) sitä ei koske mikään pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste; 
b)se täyttää hankintalain 83 §:n mukaiset valintaperusteet (kelpoisuus harjoittaa 
ammattitoimintaa, taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, tekninen ja ammatillinen 
pätevyys). 
 
Täytä ESPD-lomake alla olevien ohjeiden mukaisesti ja liitä se tarjoukseesi.  
 
http://tem.fi/documents/1410877/2132242/ESPD-v%C3%A4line/248a72a3-8921-4f11-
b316-d9df153b784c 
 
ESPD-palvelun työvaiheet: 
 

1) Hankintayksikkö laatii komission sähköisessä ESPD -palvelussa ESPD -lomakkeen 
ruksaamalla tarpeelliset soveltuvuusvaatimukset, tallentaa lomakkeen omalle 
koneelleen ja toimittaa XML-kooditiedoston tarjoajille tarjouspyynnön liitteenä.  

2) Tarjoajat tallentavat tiedoston omalle koneelleen, lataavat sen takaisin ESPD -
palveluun ja täyttävät kysytyt tiedot. Lopuksi tarjoajat tallentavat täytetyn 
lomakkeen omalle koneelleen ja toimittavat uuden XML-kooditiedoston 
tarjouksensa mukana hankintayksikölle.  

3) Hankintayksikkö tarkastaa tarjoajien vastaukset lataamalla tarjoajien toimittamat 
kooditiedostot jälleen ESPD -palveluun. 

4) Hankintayksikkö tarkastaa ainoastaan voittajaksi valikoituvalta tarjoajalta 
varsinaiset asiakirjat ja viranomaisselvitykset soveltuvuudesta. (Tarvittaessa 
hankintayksikkö voi kuitenkin milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia ja 
ehdokkaita toimittamaan kaikki vaaditut todistukset ja täydentävät asiakirjat tai 
osan niistä.) 

 
Tarkemmat ohjeet löydät TEM:n sivuilta: http://www.tem.fi/files/45223/ESPD-
valine_uusi.pdf sekä ESPD -palvelusta, jossa ESPD -asiakirjan laatimista on 
ohjeistettu kattavin inforuuduin. 
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8 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus 

Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn mukainen ja 
tarjoukseen on liitettävä kaikki pyydetyt selvitykset. Hankinnan kohdetta koskevat 
pakolliset vaatimukset on määritelty liitteessä 3. liitteessä 2. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistuksessa käytetään liitteissä vaadittuja 
ja annettuja tietoja ja selvityksiä sekä tarjousta kokonaisuudessaan. Hankintayksikkö 
varaa oikeuden tarkistaa kaikilta tarjoajilta mm. mahdolliset kirjoitus-, lasku- yms. 
virheet. Lisäksi Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa ristiriitaiset tai puutteelliset 
tiedot. Tarkistamisella ei kuitenkaan anneta tarjoajille mahdollisuutta parantaa 
tarjoustaan. Tarjoajan tulee sisällyttää tarjoukseensa kaikki tarjouspyynnössä 
edellytetty tieto. Tarjouksessa ilmoitettuja web-linkkejä ei huomioida tarjouksia 
vertailtaessa, ellei tarjouspyynnössä ole joiltakin kohdin toisin nimenomaisesti todettu. 

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai 
tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia edellyttäen, että tarjouksen tarjouspyynnön 
vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa. 

 

9 Tarjouksen tekeminen ryhmittymänä ja alihankinta 

Toimittajat voivat tehdä tarjouksia myös ryhmittymänä. Hankintayksikkö voi kuitenkin 
edellyttää ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa hankintasopimuksen aikana 
hankintasopimuksen asianmukaiseksi hoitamiseksi. 
 
Hankittavan palvelun tuottamisessa voidaan käyttää alihankintaa. Tarjoajan tulee 
tarjoukseen liittämässään ESPD -lomakkeessa ilmoittaa, minkä osan sopimuksesta se 
aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Sellaisten 
alihankkijoiden, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa tarjouksessaan (voimavara-
alihankkijat), tulee täyttää ESPD -lomake. Toimittaja vastaa alihankkijan toiminnasta 
kuten omastaan. 
 

10 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet (liite 4 liite 1) 

Vertailuhinta määritellään siten, että halvin hinta saa 100 pistettä. Muut tarjoukset 
pisteytetään kaavalla ”alin hinta/tarjottu hinta*100”. Tarjouksen valintaperusteena on 
kokonaistaloudellisesti edullisin, jossa vertailu perustuu halvimpaan hintaan. 
Vertailuhinnan muodostuminen on esitetty liitteellä 1 Hintalomake, joka tarjoajan tulee 
täyttää. 
 
Tarjouksia vertailtaessa hinta ratkaisee. Hinnan mennessä tasan määritellään 
voittanut tarjous laadullisten ominaisuuksien pisteiden perusteella. 
 

11  Tarjouksen tekeminen ja sisältö 

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on tehtävä liitteenä olevia lomakkeita 
hyödyntäen. Lomakkeita ei saa millään tavoin muuttaa, vaan ne tulee täyttää 
ainoastaan pyydetyiltä osin.  

Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan sähköinen yhteystieto, johon hankintaa 
koskevat päätökset sekä muut tiedot ja tiedustelut toimitetaan. Ilmoittamalla 
sähköisen yhteystiedon, tarjoaja hyväksyy hankintaa koskevien päätösten ja muiden 
tietojen ja tiedustelujen toimittamisen sähköisesti. 

Tarjoukseen tulee liittää pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Selvitysten tai asiakirjojen 
puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta tai tarjouksen 
hylkäämiseen. Tarjoukseen ei saa liittää muita kuin tarjouspyynnössä pyydetyt 
asiakirjat. 

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat selvitykset: 
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1. Vakuutus tarjoajaa koskevien vaatimusten täyttymisestä 
    (todennetaan ESPD:llä + selvitykset vain voittajalta) 

2. Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset (ja pisteytettävät ominaisuudet) 
    (Liite x Liite 1 täytettynä + selvitykset.)  

3. Todistus toimitilojen hyväksymisestä ST IV tasolle 

4. Hintalomake (Liite x  Liite 1 täytettynä) 

Ehdollisia tarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Osatarjouksia ei 
hyväksytä. Tarjous on tehtävä suomeksi. 

 

12 Hankintaa koskevat sopimusehdot  

Hankintasopimus tehdään tilaajan malliasiakirjan mukaisesti, joka on tämän 
tarjouspyynnön liitteenä 5 liitteenä 4. Hankintasopimukseen sovelletaan JIT 2015 –
ehtoja, ellei tässä tarjouspyynnössä tai sen liiteasiakirjoissa ole muuta mainittu. 
Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015 yleiset ehdot ja sen 
erilliset erityisehdot) ovat ladattavissa www.jhs.-suositukset.fi/suomi/jhs 166 

Hankintaa koskevat sopimusehdot on esitetty liitteenä olevassa 
sopimusluonnoksessa. Tarjoajan tulee hyväksyä liitteessä esitetyt ehdot. 
Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, eikä niihin saa tehdä muutoksia. Omia 
sopimusehtoja ei voi esittää tarjouksessa. 

Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta laskettuna. 

Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

 
Sisäministeriön verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702459923200  

OpusCapita Solutions Oy:n välittäjätunnus: E204503  

Sisäministeriön Y-tunnus: 0245992-3  

ALV-tunnus FI02459923 

13 Asiakirjojen julkisuus  

Tarjousasiakirjojen julkisuudesta säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa 
sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). 
Tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi 
hankintamenettelyn yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli 
toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Tarjouksen valintaperusteet, 
hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa, tulevat 
julkisiksi. 

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa tarjousaineistoon selkeästi, mitkä 
tiedot se katsoo kuuluvan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä 
tiedot selvästi muusta tarjousaineistosta.   

Hankintayksikkö tekee tarvittaessa erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

14 Tarjousten toimittaminen 

Hankintayksikölle osoitetut tarjoukset on toimitettava sisäministeriön kirjaamoon  
osoitteeseen: 

Sisäministeriön kirjaamo 
PL 26 
00023 Valtioneuvosto 
(käyntiosoite: 
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Valtioneuvoston jakelukeskus 
Ritarikatu 2B 
00240 Helsinki) 

ja sähköpostitse osoitteeseen: 

kirjaamo@intermin.fi  

viimeistään 10.8.2018 klo 16.00. 
 

ja sähköisesti CD-levyllä  

viimeistään 15.8.2018 klo 16.00. 

Jos paperisen ja sähköisen version välillä on ristiriita, paperinen on pätevä. 

Viestin otsikkokenttään Tarjouskuoren päälle on merkittävä: "Tarjous riskienhallinnan, 
turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen tietojärjestelmästä, SMDno-2018–237". 

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme viisi (5) kuukautta tarjousten viimeisestä 
jättämispäivästä lukien.  

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta 
saada Hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä 
toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta. 
 

15 Lisätietojen pyytäminen 

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset 
osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi Otsikkokenttään merkitään ”Riskienhallinnan, 
turvallisuusjohtamisen ja koulutuksen tietojärjestelmä, kysymykset tarjouspyyntöön”. 
Kysymykset ja tarjoajan vastausosoite on lähetettävä 2.7.2018 mennessä. Tarjoajien 
tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida 
vastata. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan samansisältöisinä kysyjästä riippumatta 
kaikille vastaussähköpostiosoitteen ilmoittaneille 6.7.2018. Kysymykset ja vastaukset 
julkaistaan lisäksi Hankintayksikön verkkosivuilla osoitteessa http://www.intermin.fi. 

Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä 
käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. 

 

Tietohallintojohtajan sijainen, johtava asiantuntija Minna Bloigu 

 

Turvallisuuspäällikkö   Kari Santalahti  
 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
18.06.2018 klo 14:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 

 

 

Liitteet Liite 1 Hintalomake ja valintaperusteet 
Liite 2 Hankinnan vaatimukset  
Liite 3 ESPD (XML-kooditiedosto) 
Liite 4 Sopimusluonnos 
Liite 5 Turvallisuussopimus 
   
 

 


