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1. Johdanto 
 
Tässä palvelukuvauksessa määritellään ja kuvataan sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle (THL) tuotettavien viestintätoimistopalvelujen 2016 - 2019 -puitejärjestelyn sisäl-
töä.  
 
Viestintäpalveluilla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä strategista viestinnän suunnittelua ja konsultointia, 
hankkeiden ja kampanjoiden viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisten viestintätuotteiden valmis-
tamista. Palveluilla tarkoitetaan myös muita viestintäpalveluja ja lisäresursseja muun viestinnän suunnitte-
luun ja tekemiseen. 
 
Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta puitejärjestelyn piiriin kuuluvien palvelujen tuottamiseen.  
 

2. Hankinnan kohteen kuvaus 
  

Hankinnan kohteena ovat sekä strateginen että operatiivinen viestinnän suunnittelu, tuki ja toteutus. Muuttu-
van toimintakentän luonteen ja tilaajan jatkuvasti kehittyvien viestinnällisten tarpeiden ja tavoitteiden vuoksi 
tässä palvelukuvauksessa mainitut palvelut, tehtävät ja muut vastaavat listaukset eivät ole tyhjentäviä.  
 
Hankinnan kohde on jaettu eri osaamisalueisiin palvelujen luonteen ja sisällön mukaan. Puitesopimustoimit-
tajalla on oltava valmiudet palvella tilaajaa kaikilla osaamisalueilla. Tilaaja voi hankkia osaamisalueisiin 
kuuluvia viestintätoimistopalveluja yksitellen, ryhminä tai kokonaisuutena. Palvelut voivat olla jatkumoa 
toisillensa tai itsenäisesti toteutettavia kokonaisuuksia. 
 
Palvelut ryhmitellään kolmeen osaamisalueeseen:  

1. strateginen viestinnän suunnittelu ja konsultointi,  
2. hankkeiden ja kampanjoiden viestinnän suunnittelu ja toteutus ja  
3. erilaisten viestintätuotteiden tuottaminen.  

 
Osaamisalueen 1 palvelut voivat olla viestinnän strategista suunnittelua ja konsultointia toimeksiannon poh-
jalta tai jompaakumpaa.  
 
Osaamisalueen 2 palveluja voivat olla mm. hankkeisiin liittyvien uudistusten ja muutosten jalkauttamista 
tukevan viestinnän suunnittelua ja toteutusta tai muuta sidosryhmäviestintää ja osoitetun hankkeen viestinnän 
kokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta koko hankkeen ajan. Hankkeita voivat olla esimerkiksi hallitusoh-
jelmassa STM:n valmisteluvastuulle kuuluvat sote- ja alueuudistusreformi ja kärkihankkeet tai näihin tai 
muihin STM:n hallinnonalaan liittyvät ajankohtaiset aiheet/teemat.  
 
THL:n osalta osaamisalueelle 2 voidaan lukea esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa 
sote-uudistuksen jälkeen, ravitsemustietokanta Finelin tunnettuuden lisääminen, erityistilanneviestintä: jon-
kin maailmanlaajuisen tartuntataudin leviäminen Suomeen tai tiedolla johtamisen tukeminen sote-
uudistuksessa. 
 
Osaamisalueen 3 palveluja voivat olla mm. sisältöjen tuotanto eri viestintäkanaviin niiden erityisvaatimus-
ten mukaisesti. Viestintää toteutetaan monikanavaisesti uusiakin viestintäkanavia ja keinoja hyödyntäen, 
esimerkiksi tuottamalla tekstiä annetusta aiheesta verkkoon ja muihin sähköisiin kanaviin sekä esittelymate-
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riaaleihin, lehti-ilmoitusten tekeminen, esitteet, animointia tai muuta videotuotantoa käsikirjoituksesta loppu-
tuotteeseen, mediatilan hankintaa tai tapahtumien järjestämistä.  
 
Palvelut voivat koskea esimerkiksi:  

• Tilaajan omissa viestintäkanavissa jaettavaa tietoa/aineistoa, (esimerkiksi videot, tiedotteet verk-
kopalvelut ja -sivut ja niiden sisällöntuotanto, sosiaalisen median kanavat ja niiden sisällöntuo-
tanto jne.) 

• Hankkeisiin liittyvien muutosprosessien ja muutosjohtamiseen liittyvän viestinnän suunnittelua 
ja toteutusta 

• Kentällä annettavaa viestintävalmennusta 
 

3. Toimeksiantojen tilaaminen puitejärjestelyssä 
 
Yksittäisistä toimeksiannoista tai hankkeista laaditaan aina erillinen hankekohtainen, tarjoukseen perustuva 
tilaus tai sopimus, jossa määritellään palvelukokonaisuus ja sen vaatima erikoisosaaminen ja hinta. Alle 30 
000 euron (alv 0 %) yksittäisissä toimeksiannoissa tilaajalla on oikeus tehdä tilaus tai sopimus kenen tahansa 
puitejärjestelyyn valitun palveluntuottajan kanssa. 
 
Toimeksiannot toteutetaan niillä tuntihinnoilla, jotka palveluntuottaja on tarjouksessaan antanut.  
Vähintään 30 000 euron (alv 0 %) toimeksiannoissa palveluntuottaja valitaan minikilpailuttamalla. Tarjous-
pyyntö lähetetään kaikille puitejärjestelyyn valituille palveluntuottajille. Valintaperusteena on joko hinta tai 
kokonaistaloudellisuus. Valintaperuste ilmoitetaan tarjouspyynnössä.  
  
Tilaukset ja minikilpailutukset on tehtävä kirjallisesti puitesopimuksen voimassa ollessa ja niiden perusteella 
tehtävän toimeksiannon on oltava suoritettuna viimeistään vuoden kuluessa puitesopimuksen päättymisestä. 
 
Tarjouspyynnössä tai tilauksessa on mainittava tilattava palvelu ja/tai tuote, toimitusaika ja valintaperusteen 
ollessa kokonaistaloudellisuus, hinnan ja laatukriteerien painoarvot sekä arviointikriteerit.  

 

4. Kaikkiin osaamisalueisiin liittyvät palvelut 
 
Toimittaja on velvoitettu järjestämään kaikkia puitejärjestelyyn kuuluvia osaamisalueita varten seuraavat 
yhteiset palvelut. 
 
Asiakkuudenhallinta 

 Asiakkuudesta vastaa nimetty palveluvastaava (tarjouksessa ilmoitettu). 
 Tilaaja tilaa toimeksiannot palveluvastaavan kautta, ellei toisin sovita. Palveluvastaa-

va kohdistaa työt projektipäälliköille tai suoraan tekijöille.  
Toimeksiantojen projektinhallinta ja projektijohtaminen 

 Projektipäälliköllä on työnjohtovastuu toimeksiantoihin osallistuvasta Toimittajan 
henkilökunnasta. Projektipäällikkö vastaa toimeksiannon suunnitteluun ja toteutuk-
seen mahdollisesti osallistuvien ryhmittymän jäsenten ja/tai Toimittajan alihankkijoi-
den toiminnan johtamisesta ja resursoinnista projektin osalta. 

 Vastuu palvelun ja lopputulosten sopimuksenmukaisuudesta, laadusta ja brieffinmu-
kaisuudesta 

 Työajanseuranta työlainsäädännön mukaisesti, aikataulujenhallinta, projektin edisty-
misraportointi (statusraportointi), projektipalaverit, projektin dokumentointi 

 Alihankintaan liittyvistä hankinnoista ja sopimuksista vastaaminen 
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