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Digiturvamallin hankinta

 Uusi tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteena
on toteuttaa hyvää hallintoa ja julkisuusperiaatetta sekä edistää
julkishallinnon tietojen ja tietovarantojen digiturvallisuutta,
yhteentoimivuutta, tiedon jakamista ja hyödyntämistä. 1.1.2021
alkaen kuntien tulee kuvata tiedonhallintamalli. Kuvauksessa tulee
kuvata käytetyt tietojärjestelmät, niiden väliset keskinäiset
kytkökset, siirrettävä tieto sekä kytkökset muihin toimijoihin,
esimerkiksi väestörekisterikeskukseen. Kuvauksessa on
minimissään toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineistot,
tietojärjestelmät sekä tietoturvajärjestelyt. Kyseessä on osittain
samanlaiset vaatimukset kuin aiemmin voimassa olleessa laissa
kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisesta. Tiedonhallintalaki on
kuitenkin kokonaisuutena laajempi. Tähän kuvaustyöhön sekä
myöhempään lain toteuttamiseen tarvittavasta järjestelmästä on
saatu tarjous Agendium Oy:ltä. 

 Agendium Oy:n järjestelmä ei vaadi erillistä asennusta käyttäjille
vaan se asentuu osaksi jo muutoinkin käytössä olevaan Microsoft
Teams -ympäristöä. Se ei tarvitse myöskään erillistä kirjautumista.
Nämä tukevat osaltaan tarkoitusta, jossa järjestelmän käyttö olisi
jatkossa aktiivisesti ja tehokkaasti mukana arjessa. Ja mikäli niin
halutaan, järjestelmää voidaan myöhemmin käyttää myös
tukemaan henkilöstöä tietoturva-asioiden osaamisessa.
Järjestelmän hinta määräytyy kunnan asukasluvun mukaisesti ja
Hartolalle hinta on 2.900€ vuodessa. Erillistä käyttöönottomaksua
ei ole.

Päätös Päätän hankkia tiedonhallintalain mukaisen digiturvamallin
liitteenä olevan Agendium Oy:n tarjouksen mukaisesti
kokonaishintaan 2.900 € vuodessa (alv. 0%) sisältäen
käyttökoulutuksen

Perustelut

Päiväys Hartola 14.1.2021

Annika Blom
Hallintojohtaja

 Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALIT TA VIS SA HANKINNOISSA

 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 
 (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
 voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta
 tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi
 tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
 johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
 vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan
 jäsen.

 Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

 Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
 hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

 Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä
 tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
 sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
 voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
 luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
 seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

 Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
 asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
 myöhemmin.

 Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
 aantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti

 Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä
 oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
 hankintayksikön hallussa.

 Toimitusosoite:

 Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

 kunnanhallitus(toimielin)
 Hartolan kunta
 postiosoite: PL 16, 19601 Hartola
 käyntiosoite: Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
 sähköpostiosoite kunta@hartola.fi


