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Muutama käytännön asia tähän alkuun

• Webinaari tallennetaan ja tallenne on kaikkien osallistujien saatavilla jälkikäteen. 

– Linkki tallenteeseen lähetetään sähköpostitse, mutta löytyy myös verkkosivuiltamme:
https://northpatrol.fi/webinaarit

• Kysymyksiä voi esittää Chat-toiminnallisuudella (mobiilissa avautuu pyyhkäisemällä), 
kysymyksiin vastataan esityksen aikana tai viimeistään esityksen päätteeksi. 

– Chat-keskustelu ei tallennu videolle.

• Webinaarin esitysosuus kestää noin 55 minuuttia, kysymyksiin vastataan tämän jälkeen.

– Jos keskustelu venyy, kysymysten käsittely tulee mukaan tallenteelle. 

• Jos jostain syystä tiput webinaarista pois tai sinulla on muita teknisiä haasteita, poistu 
webinaarista ja tule samalla linkillä uudestaan. 

– Chromea käytettäessä on saattanut tulla selaimen jäätymistä, joten suosittelemme selaimen vaihtoa 
ja liittymään webinaariin uudestaan.

https://northpatrol.fi/webinaarit


North Patrol kilpailuttajana

• Viimeisen viiden vuoden aikana olemme kilpailuttaneet yhteensä 89 toteutusprojektia

– Extranetien

– Intranetien

– Mobiilisovellusten

– Verkkosivustojen

– Verkkokauppojen hankintaan.

• Kilpailutusasiakkaitamme ovat julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä erilaiset järjestöt.

➔Nyt tarkastelemme oppilaitosten ja kuntien kilpailutuksia 2017–2022 

– Oppilaitoksien ja kuntien kilpailutuksia on mielekästä verrata, koska ne edustavat omia toimialojaan
ja niitä on määrällisesti paljon.

– Kaikki ovat julkisia hankintoja ja muutama niistä on tehty pienkilpailutuksena.

– Monet näistä kilpailutusprojekteista on laajoja verkkosivustoja ja toiminnoiltaan vaativia.

Asiakkaitamme ovat ministeriöt, 
järjestöt, säätiöt, liitot, isot ja 
pienet yritykset Suomessa ja 

maailmalla – ja kunnat ja 
oppilaitokset. 



Mitä maksaa iso 
verkkosivusto? 

• Kilpailutukset – Mitä kilpailutettiin?
– Hintojen haitari

• Tarjoukset - Mitkä asiat vaikuttavat 
hintoihin?
– Laajuus ja monimutkaisuus

– Kilpailutuksen rakenne

– Kilpailutilanne

• Budjettien jakautuminen: suunnittelu vs. 
toteutusprojekti vs. jatkokehitys
– Kuinka paljon kannattaa budjetoida?

• Yhteenveto
– Onnistunut kilpailutus eri näkökulmista

Webinaarissa käsitellään sitä mikä 
verkkosivustouudistuksissa 

maksaa, mikä on järkevää ja mistä 
hyvä kilpailutus on tehty.



Millaisia 
kilpailutuksia?
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Kunnat Oppilaitokset

15 Kuntasivustojen kilpailutusta

82 Tarjousta yhteensä

5 Keskimääräinen tarjousten määrä 

11 Oppilaitossivuston kilpailutusta

56 Tarjousta yhteensä

5 Keskimääräinen tarjousten määrä 

Tarjotut 
julkaisujärjestelmät 

Drupal, Optimizely ja 
WordPress

Tarjotut 
julkaisujärjestelmät 
Drupal ja WordPress



Kilpailu on kova

Kuntien 15 kilpailutusta

• Keskimäärin noin 5 tarjousta 
per kilpailutus

• 34 eri toimittajaa tarjosi

– Yksi osallistunut jopa 11 
kilpailutukseen

• 7 eri toimittajaa voitti 
kilpailutuksia

Oppilaitosten 11 kilpailutusta

• Keskimäärin noin 5 tarjousta 
per kilpailutus

• 28 eri toimittajaa tarjosi

– Yksi osallistunut jopa 8 
kilpailutukseen

• 6 eri toimittajaa voitti 
kilpailutuksia



Toteutusprojektien hintahaitari

100 000

200 000

300 000

400 000

550 200 €

156 916 €

34 670€

OppilaitoksetKunnat

256 032 €

81 458 €

12 520 €

Matalin 
tarjous

Keskimääräinen 
tarjous

Korkein 
tarjous

Kuusi 
kilpailutusta ylitti 
EU-kynnysarvon



Tuntihintojen haitari

50

100

150

200

120 €

96 €

43 €

OppilaitoksetKunnat

177 €

100 €

48 € Pienin 
tuntihinta

Keskimääräinen 
tuntihinta

Suurin 
tuntihinta
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Mikä vaikuttaa?



Laajuus ja 
monimutkaisuus
vaikuttaa
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Laajuus ja monimutkaisuus vaikuttaa
Kunnan ydinsivustot 

isolle ja pienelle 
kaupungille

Lahti
Kauniainen



Laajuus ja monimutkaisuus vaikuttaa

Kaupungin sivusto, 
jossa erilaisia 
erillissivustoja

Asikkala
Porvoo

Kunnan sivusto, jossa 
matkailu mukana



Laajuus ja monimutkaisuus vaikuttaa

Panostettu hakuunÅbo Akademi
Turun yliopisto



Laajuus ja monimutkaisuus vaikuttaa

Panostettu laajan 
koulutuskokonaisuuden 

esittämiseen ja 
koulutushakuun

Panostettu 
oppilaitoksen 

palvelutoiminnan 
kirjoon

Tampereen yliopisto
Hyria



Mitkä asiat vaikuttavat toteutusprojektien hintaeroihin?

34 670€

12 520 €

550 200 €

256 032 €Kuntaprojektit

Oppilaitosprojektit



Mitkä asiat vaikuttavat toteutusprojektien hintaeroihin?

34 670€

12 520 €

550 200 €

256 032 €Kuntaprojektit

Oppilaitosprojektit

Integraatiot 
tapahtumakalenteriin tai 

yhteystietojärjestelmään tai 
esim. PTV (kunnat) 

Teemat erillissivustoihin

Räätälöidyt sovellukset 
asiointipalveluihin 

Migraatiot vanhojen 
tiedotteiden siirtoon

Integraatiot tutkimus- ja 
opintotietojärjestelmiin

Käyttöliittymien toteutus –
sivupohjat, sisältötyypit, 

lohkot

Vaiheistettu toteutus



Kilpailutuksen
rakenne vaikuttaa
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Valintaperusteiden painoarvot

Hinta
30–40 %

Toimitus-
suunnitelma

n. 20 %

Ratkaisukuvaukset
n. 40 %

Lisäksi voidaan arvioida 
asiakastyytyväisyyttä ja 

tarjotun tiimin 
kompetenssia

Kokonaisedullisuus 
määräytyy vertailupisteiden 

perusteella.

Laatua mittaavat 
kysymykset painottuvat 

kokonaisvertailussa



Projektien rakenne vaihtelee

ToteutusSuunnittelu ja 
valmistelu

2. Vaatimus-
määrittely

1. Konsepti-
suunnittelu

3. Kilpailutus ja 
toimittajavalinta

Ylläpito ja jatkokehitys

B

Vaatimusmäärittely kuvaa lähes koko digipalvelun

58 hpt

MVPSuunnittelu ja 
valmistelu

2. Vaatimus-
määrittely

1. Konsepti-
suunnittelu

3. Kilpailutus ja 
toimittajavalinta

Jatkokehitys

A

Julkaisu 2 Julkaisu 3

Vaatimusmäärittely kuvaa MVP-
vaiheen

Vaatimusmäärittelyssä on ideoita 
ja alustavia suunnitelmia 
seuraavista julkaisuista

North Patrolin osuus vaihtelee, 
joskus asiakkaan tiimi tekee 

enemmän, joskus vähemmän



Kilpailutilanne
vaikuttaa
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Hinnat voivat vaihdella 
samankin projektin sisällä 
merkittävästi

93 938 €

40 410€

320 100 €

127 125€

Hintahaarukka 
suurimmillaan yli 
kolminkertainen

Ku
n

tap
ro

jektit

O
p

p
ilaito

sp
ro

jektit



93 938 €

40 410€

320 100 €

127 125€

Ku
n

tap
ro

jektit

Käyttöliittymäsuunnittelu

Järjestelmän toteutus

Projektin suunnittelu ja 
hallinta

Hakuratkaisu

Määrittelyn tarkennus

Tuki- ja 
ylläpitokustannukset

O
p

p
ilaito

sp
ro

jektit

Hinnat voivat vaihdella 
samankin projektin sisällä 
merkittävästi



Kuntakilpailutusten voittaneet tarjoukset

Halvin tarjous 
voitti kahdessa

Kallein tarjous 
voitti kolmessa

Hinta ei ratkaise 
voittajaa



Oppilaitoskilpailutusten voittaneet tarjoukset

Kallein tarjous 
voitti yhdessä

Halvin tarjous 
voitti yhdessä



Miten budjetit
jakautuvat?

Suunnittelun, toteutusprojektin ja jatkokehityksen satsaukset
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Miten budjetit jakautuvat suunnittelun ja 
toteutusprojektin välillä?

Toteutuksen
lähtökohdat

Suunnittelu ja 
valmistelu

2. Vaatimus-
määrittely

1. Konsepti-
suunnittelu

3. Kilpailutus ja 
toimittajavalinta

Toteutusprojekti

Tyypillisesti North Patrolin
osuus

Toteuttajan osuus

Kaikkia näitä vaiheita voi 
tehdä myös itse tai käyttää 

muita kumppaneita.



Miten budjetit jakautuvat suunnittelun ja 
toteutusprojektin välillä?

Suunnittelu ja 
valmistelu

2. Vaatimus-
määrittely

1. Konsepti-
suunnittelu

3. Kilpailutus ja 
toimittajavalinta

Toteutusprojekti

156 916 €

81 458 €

49 158 €
32 024€

Kunnat KunnatOppilaitokset Oppilaitokset

North Patrolin osuus, 
lisäksi asiakkaat 
käyttävät muita 

kumppaneita

Tarjouksissa arvioidut 
keskimääräiset 

toteutus-
kustannukset



Paljonko budjetoidaan jatkokehitykseen? (esim. 4 vuodelle)

ToteutusprojektiSuunnittelu ja 
valmistelu

2. Vaatimus-
määrittely

1. Konsepti-
suunnittelu

3. Kilpailutus ja 
toimittajavalinta

Jatkokehitys

58 hpt

178 hpt

OppilaitoksetKunnatHaarukka iso: 
jopa  6–400 htp:n

välillä



Kuinka paljon kannattaa budjetoida?

Kuntasivuston uudistus maksaa 

suunnitteluineen ja toteutuksineen

• Pienelle kunnalle noin 

50 000–120 000 €

• Keskikokoiselle kunnalle noin 

100 000–150 000 €

• Isommille kunnille projektivaiheessa noin 

200 000–300 000 €.

Verkkosivuston 
uudistamiseen 

kannattaa varata 
vähintään vuosi aikaa.

Oppilaitosten sivustojen uudistukseen 

kannattaa investoida

• Pienessä oppilaitoksessa 

80 000–150 000 €

• Keskikokoiset oppilaitokset 

150 000–250 000 €

• Isot yliopistot ja korkeakoulut 

250 000–500 000 €.
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Onnistunut kilpailutus



Asiakas tykkää, 
kun

• On useita hyviä 
kandidaatteja.

• Tarjouksia on sopiva 
määrä.

• Tarjouksia on helppo 
vertailla.

• Tarjoukset osoittavat 
osaamisen.

• Tarjoukset sitovat 
toimittajaa laadukkaaseen 
toteutukseen.

• Ei joudu 
markkinaoikeuteen.
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Toimittaja tykkää, 
kun

• Voittaa

• Kilpailutukseen on helppo 
osallistua.

• Vaadittu tarjouksen 
tekemisen työmäärä on 
suhteessa projektin 
laajuuteen.

• Tarjouspyynnössä 
keskitytään toteutuksen 
kannalta olennaisiin 
asioihin.

• Kilpailutuksessa pyydetään 
tarpeellinen materiaali ja 
informaatio.
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Yhteenveto

1. Onnistunut lopputulos syntyy 
perusteellisen ennakkotyön ansiosta.
– Laadukas valmistelu tuo laadukkaan 

lopputuloksen ja hyvän kumppanisuhteen.

2. Markkinatilanne on hyvä.
– On mahdollista saada hyvää laatua hyvällä 

hinnalla.

– Toimittajien kesken kilpailu on kova.

3. Kokonaisuus kannattaa suunnitella ensin ja 
hankkia sitten paloina.
– Suunnitteluun kuuluu myös vaiheistus 

toteutusprojektin jälkeiselle ajalle: mitä 
kilpailutetaan eli tehdään heti ja mitä 
myöhemmin.
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North Patrol varmistaa digiprojektisi 
onnistumisen. Muotoilemme ideoista vision ja 
palvelukonseptin, löydämme parhaat 
arkkitehtuuri- ja teknologiaratkaisut, 
suunnittelemme toimivan käyttökokemuksen ja 
kilpailutamme ihannekumppanin toteutustyöhön. 
Kevennämme taakkaasi, eliminoimme riskejäsi, 
suojelemme budjettiasi ja huolehdimme siitä, 
että pääset eteenpäin.

www.northpatrol.fi

Digitaalisen 
onnistumisen
konsultti

http://www.northpatrol.fi/

