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Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja
kaupallisten toimijoiden kanssa. Tieran toiminta-ajatuksena on muodostaa omistaja-asiakkaiden kesken kansallinen osaamisverkosto,
joka tavoittelee prosessien, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä. Yhtiö organisoi yhteistoiminnan sekä toimii prosesseja
tukevien ICT-ratkaisujen toteuttajana. Yhtiö tarjoaa yhteentoimivia
kunta- ja maakuntayhteisiä ICT-palveluita, jotka vastaavat eri toimialojen sekä kuntaorganisaatioiden tarpeisiin. Kaupunki on yhtiön
osakkeenomistaja ja asiakas.
Tiera Verkkokauppa on dynaaminen hankintajärjestelmä, joka helpottaa ja tehostaa ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja. Laaja tuote- ja palveluvalikoima on valmiiksi kilpailutettu ja aina saatavilla jatkuvasti kilpailukykyiseen hintaan. Hinnoittelu perustuu laitetoimittajien välillä toteutettavaan reaaliaikaiseen kilpailuun
sekä jatkuviin kilpailutuksiin. Verkkokaupassa on kiinnitetty erityisesti
huomiota kilpailukykyisen hinnan säilyttämiseen laajalle tuote- ja
palveluvalikoimalle sekä tuotteiden ja palveluiden monipuolisuuteen.
KPMG Oy Ab on toteuttanut kaupungille huhtikuussa 2018 pilvituottavuusarvioinnin, jonka pohjalta kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessa 27.08.2018 ottaa käyttöön Microsoft Office 365 -palvelun
hallintoverkon käyttäjille. KPMG:n pilvituottavuusarvioinnin pohjalta
kaupungille on suositeltu siirtymistä Office 365 lisenssistä sitä monipuolisempaan Microsoft 365 -lisensointimalliin vaiheittain. Kaupungin
tarpeisiin ja toiminnoiltaan monipuolisin lisenssi työasemaa hyödyntäville käyttäjille olisi Microsoft 365 E3. Liikkuville työntekijöille sekä
luottamushenkilöille sopiva lisenssi on Microsoft 365 F1 tai variaatio
lisenssiyhdistelmiä, joilla saadaan käyttöön tarvittavat tietoturvaratkaisut. Uusi lisenssityyppi avaa kaupungille uusia työvälineitä, joilla
saadaan mobiililaitteet etähallinnan piiriin ja saavutetaan tarvittava
tietoturvan taso. Lisenssien päivitys on tietoturvan kannalta pakollinen toimenpide. Uusia työvälineitä ovat esimerkiksi monivaiheinen
tunnistautuminen (MFA), mobiililaitteiden etähallinta (MDM) ja tietovuotojen ehkäisy (DLP). Kaupungin sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimiala on jo hankkinut kouluille Microsoft 365 -palvelun syyskuussa 2018.

Kaupungin on tarkoituksenmukaista hankkia lisenssit Kuntien Tiera
Oy:ltä. Hankinnan kohteena on 190 kappaletta Microsoft 365 E3 -lisenssiä ja 120 kappaletta M365 F1 -lisenssiä. Nykyisen pilvilisensointimallin vuosikustannus on ollut noin 35.000 euroa. Uuden pilvilisensointimallin arvioitu vuosikustannus on n. 72.000 euroa. Lisenssien hankintaan on varauduttu vuoden 2020 talousarviossa. Lisenssit voidaan hankkia yhtiöltä suoraan in house -hankintana.
Hankinta edellyttää kaupungin liittymistä Kuntien Tiera Oy:n järjestämään yhteishankintaan ohjelmistojen ja lisenssien osalta. Sitoumus
ei estä kaupunkia hankkimasta tuotteita ja/tai palvelua kolmansilta
osapuolilta.
Kaupungin hankintaohjeistus edellyttää, että puitesopimukseen liittymistä tulee aina harkita huolellisesti. Ensisijaisesti tulisi edistää palveluiden hankintaa vapailta markkinoilta. Kun otetaan huomioon yhteisvolyymein saavutettava hintahyöty sekä henkilöstön resurssien
tehokas käyttö, on puitesopimukseen liittyminen järkevää.
(MN)
Lisätiedot: tietohallintopäällikkö Mikko Niskanen, p. 03 4141 5268,
mikko.niskanen(at)forssa.fi
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus
1. hyväksyy kaupungin hankkivan Kuntien Tiera Oy:ltä 190 kappaletta Microsoft 365 E3 -lisenssiä ja 120 kappaletta M365 F1 -lisenssiä
yllä selostetuin ehdoin
2. oikeuttaa tietohallintopäällikön liittämään Forssan kaupungin Tiera
verkkokaupan puitesopimukseen ohjelmistojen ja lisenssien osalta
3. oikeuttaa tietohallintopäällikön kaupungin puolesta hyväksymään
ja allekirjoittamaan hankintasopimuksen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

