Liite 1. 

Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, alustava tarjouspyyntö


Somettamalla uutta kohtaamista on Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran kolmivuotinen (2017-2019) yhteishanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea. 

Hankkeen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä sosiaalisen median keinoin. Hankkeessa kehitetään uudenlainen saavutettava somepalvelu, jossa on helppo kohdata uusia ihmisiä ja löytää uusia ystäviä. Palvelu on avoin kaikille, joten kehitystyössä otetaan huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet.

Lisätietoa hankkeesta: www.kohdataan.fi


Hankinnan kohteen kuvaus

Hankinnan tavoitteena on Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa luotavan saavutettavan mobiilin somepalvelun tekninen toteuttaminen. Somepalvelua kehitetään ketterillä menetelmillä. Hankinnan kohteena on asiantuntijaresurssit tilaajan tiimin täydennykseksi.


Taustaa

Yksinäisyys on merkittävä terveysriski. Suomalaisista joka viides kokee yksinäisyyttä jossain vaiheessa elämäänsä ja joka kymmenes kokee olevansa usein yksinäinen. Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset kokevat yksinäisyyttä vielä useammin. Siksi on tärkeää luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen myös siinä tukea tarvitseville.

Nykyiset somepalvelut ovat monelle haastavia. Niitä voi olla eri syistä vaikea käyttää, ne voivat olla sisällöllisesti liian monimutkaisia ja hankalia tai teknisesti saavuttamattomia. Palveluiden turvallisuus mietityttää: mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. Monissa palveluissa kiusaamista ja "trollaamista" ei saada kuriin.

Tarjolla olevat somepalvelut eivät välttämättä vastaa tarpeisiin. Monissa palveluissa viestitään olemassa olevien ystävien kanssa, mutta jos niitä ei ole, miten löytää uusia ystäviä? Palveluiden kautta etsitään seurustelukumppania, mutta entä jos kaipaa juttu- tai harrastuskaveria?


Kuvaus

Tulevassa somepalvelussa tehdään uusiin ihmisiin tutustuminen ja heidän kanssa viestiminen helpoksi. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen edellyttävät sosiaalisia taitoja, joten palvelussa voi kehittää näitä taitoja mahdollisesti erilaisten pelien, testien tai harjoitusten avulla tai hyödyntämällä tekoälyä ja koneoppimista.

Tuleva somepalvelu toteutetaan ensisijaisesti mobiilialustoille. Teknisessä toteutuksessa on huomioitava erityisryhmien tarpeet saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden osalta. Palvelussa on voitava viestiä erilaisin keinoin (teksti, kuvat, video, ääni). Somepalvelun lopullinen muoto ideoidaan yhdessä käyttäjien kanssa. Palvelu toteutetaan avoimena lähdekoodina. 

Ajatuksena on toteuttaa palvelu vaiheittain. Aluksi ideoidaan yhdessä käyttäjien, teknisen toteuttajan ja hanketiimin kanssa kevyempi prototyyppi, jonka avulla voidaan hahmotella palveluun tulevia ominaisuuksia. Prototyypin pohjalta toteutetaan lopullinen palvelu. Käyttäjät ovat aktiivisesti mukana palvelun kehittämisessä alusta alkaen. 

Palvelu avataan kesällä 2019.

Somepalvelun kehittämistä tehdään tilaajan ohjauksessa tiimissä, jonka työskentelyssä sovelletaan vahvasti ketteriä menetelmiä. Tilaajan puolelta tiimiin kuuluu hankkeen projektipäällikkö (100 %), sovellussuunnittelija, joka on tuoteomistaja (60 %), projektisuunnittelija (60 %) ja viestintäsuunnittelija (30 %), joiden kaikkien työpanos on osa palvelun kehittämistä. Kehittämisen tueksi on myös koottu kokemusasiantuntijoista kehittämisryhmä ja eri alojen asiantuntijoista ohjausryhmä. Kehittämisessä konsultoidaan myös Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikön asiantuntijoita, samoin Mielenterveysseuran asiantuntijoita.

Tilaajan tiimin täydennykseksi kaivataan seuraavaa asiantuntijuutta:
- Mobiilikehittäminen (natiivi- tai websovelluksilla)
- UI/UX-suunnittelu
- Back-end-kehittäminen
- Graafinen suunnittelu

Tarjottavien henkilöresurssien määrää tärkeämpi seikka on tarjottavan osaamisen löytyminen. Sama henkilö voi toimia esimerkiksi sekä mobiilikehittäjänä että UI-designerinä. Tiimin koko ja asiantuntemus voi vaihdella projektin aikana, jos sellaisesta sovitaan.

Hankinta toteutetaan niin sanottuna käänteisenä kilpailutuksena, jossa hankinnan hinta on kiinteä ja tarjousten vertailuperusteina on ainoastaan laadullisia perusteita.

Hankinnan kokonaishinta: 100 000 euroa (sis. alv 24%)

Sopimuskausi: kesä 2018 - syksy 2019


Työskentelymalli

Somepalvelua kehitetään tiiminä, joka koostuu sekä tilaajan että tarjoajan asiantuntijoista. Työskentelyssä käytetään yhdessä tarkemmin sovittavia ketteriä menetelmiä. Sprinttien pituus on korkeintaan neljä viikkoa.

Kehittämistyötä tehdään avoimesti. Lähdekoodin avoimuuden lisäksi somepalvelun toteutuksen ja ominaisuuksien suunnitteluun voi osallistua kuka tahansa hankkeen verkkosivuilla olevan keskustelualustan kautta. Projektin etenemistä pystyy seuraamaan julkisen backlogin avulla.

Käyttäjistä koostuva kehittämisryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin suunnittelemaan palvelua sekä arvioimaan jo toteutettuja ominaisuuksia. Kokoontumiset järjestetään esimerkiksi sprinttikatselmusten yhteyteen.


Vertailuperusteet

1. Tarjottavien asiantuntijoiden kokemus/osaaminen seuraavissa (painoarvo 60-70%):
1.1. Saavutettavuus
	Kuvaus asiantuntijan saavutettavuusosaamisesta sekä referenssiprojektista/projekteista, jonka toteutukseen asiantuntija on osallistunut.

1.2. Käytettävyys
	Kuvaus asiantuntijan käytettävyysosaamisesta.

1.3. Ketterät menetelmät
	Kuvaus asiantuntijan referenssiprojektista/projekteista, joissa on käytetty ketteriä menetelmiä, sekä kuvaus asiantuntijan roolista tiimissä.

1.4. Mobiiliteknologiat
	Kuvaus asiantuntijan mobiiliteknologiaosaamisesta sekä referenssiprojekteista, joissa on toteutettu mobiilipalvelu/sovellus.

1.5. Back-end-teknologiat
	Kuvaus asiantuntijan osaamisesta back-end-teknologioissa.

1.6. Tekoäly/koneoppiminen
	Kuvaus asiantuntijan referenssiprojektista/projekteista, joissa on hyödynnetty tekoälyä tai koneoppimista.

1.7. Pelillisyys
	Kuvaus asiantuntijan referenssiprojektista/projekteista, joissa on toteutettu peli tai hyödynnetty pelillisyyttä.

2. Projektisuunnitelma ja henkilöresurssit (painoarvo 30-40%).
	Projektisuunnitelma, jossa kuvattu henkilöresurssien käyttö projektin eri vaiheissa.



Pakolliset vähimmäisvaatimukset

	Tarjoaja sitoutuu avoimeen verkkokehittämiseen, jossa mm. backlog on kenen tahansa julkisesti nähtävillä ja keskustelua somepalvelun toteutuksesta sekä ominaisuuksista käydään myös avoimesti verkon välityksellä.

Tarjoaja sitoutuu yhteiskehittämiseen yhdessä käyttäjistä koostuvan kehittämisryhmän kanssa osallistumalla kehittämisryhmän tapaamisiin asiakkaan kanssa sovittavina ajankohtina.
Tarjottavien asiantuntijoiden tulee olla suomenkielisiä.
Tarjoajan tiimi käyttää tarjoajan omia työvälineitä ja ohjelmia.
Kaikki tarjottavat tiimin jäsenet ovat kehittäneet ohjelmistoja avoimen lähdekoodin työkalujen avulla vähintään yhdessä (1) projektissa.
Kaikki tarjottavat tiimin jäsenet ovat työskennelleet vähintään yhdessä (1) ketteriä menetelmiä käyttävässä projektissa (esim. scrum).
	Tilaaja julkaisee tuotetun lähdekoodin avoimen lähdekoodin lisenssillä. Tarjoaja vastaa toteutuksessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien ja -kirjastojen lisenssien arvioinnista. Arvioinnissa varmistetaan, että toteutuksessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien ja -kirjastojen sisällä tai niiden välillä ei ole lisenssien epäyhteensopivuuksia ja että kirjastot varmasti ovat avointa lähdekoodia.
	Tarjoaja sitoutuu käyttämään lähdekoodin hallintaan ja julkaisemiseen asiakkaan hankkimaa palvelua (Github).
Tarjoaja dokumentoi ja kuvaa asiakkaalle osana palvelua arkkitehtuurikuvauksen kehitys- ja testiympäristöstä.
Kaikki sopimuskaudella tiimin asiantuntijatyönä tehdyn työn tulokset jäävät sopimuskauden päätyttyä asiakkkaan hallintaan ja omistukseen.
Tarjoajalla on oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa.
Tarjoaja on merkitty kauppa-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai pystyy antamaan pyydettäessä selvityksen siitä, miksei kuulu ko. rekistereihin.
Tarjoaja on suorittanut veronsa, eläkemaksunsa sekä sosiaaliturvamaksunsa sekä suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan.
	Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukyvykkyydestä, kannattavuudesta ja luottokykyisyydestä saatavien tietojen perusteella. Tarjoaja pystyy esittämään tiedot pyydettäessä.

