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1 Dokumentin tarkoitus

Tämä dokumentti on yhteenveto asiakas- ja potilastietojärjestelmän
hankintamenettelyn aikana suoritetun Apotti Avointen Palvelurajapinto-
jen arvioinnin (AAP-arviointi) sisältöä, toteutustapaa sekä lopputulosten
käsittelyä ja esittämistä kuvaavista dokumenteista. Arviointi toteutetaan
tarjousaikana osana teknistä arviointia, ja dokumenttiluetteloa tarkenne-
taan myöhemmin lopulliseksi sopimusliitteeksi arviointimateriaalin lopul-
lisilla versioilla.

Dokumentteja hyödynnetään Toimitussopimuksen kohdassa 6.3 ja vas-
taavasti Palvelusopimuksen kohdassa 6.3 ”Avoimia rajapintoja koskevat
vaatimukset” tarkoitetuissa vastaavuusarvioinneissa. Vastaavuusarvi-
oinnin laajuus, luonne ja toteutustapa määritellään sopijaosapuolten
kesken noudattamalla soveltuvin osin tässä dokumentissa määriteltyjä
AAP-arvioinnin menettelytapoja ja käytäntöjä.

2 Apotti Avoin Palvelurajapinta –arvioinnin dokumentit

AAP-arvioinnin kohteena on ratkaisujen tarjoamien rajapintojen toimin-
nallinen tehokkuus ja joustavuus Apotti Avointen Palvelurajapintojen ar-
vioinnin kuvaus ja toteutussuunnitelma -dokumentissa asetettujen tavoit-
teiden ja menettelyjen mukaisesti.

Taulukossa 1 on luetteloitu arvioinnin sisältöä ja toteutustapoja koskevat
dokumentit versiotietoineen. Vastaavasti taulukossa 2 on luetteloitu arvi-
oinnin läpivientiä ja toteutustapaa sekä tulosten laskentaa ohjaavat ja
lopputulosten esittämistä koskevat dokumentit. Dokumenttiluetteloa tar-
kennetaan myöhemmin lopulliseksi sopimusliitteeksi arviointimateriaalin
lopullisilla versioilla.

Taulukko 1: AAP-arvioinnin sisältöä ja toteutustapaa kuvaavat dokumentit. Viitteessä 1 mainitut sitoumukset avoimia
rajapintoja koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämisestä ovat tarjoajakohtaisia, joten sopimukseen liitetään valitta-
vaa toimittajaa koskeva sitoumus.

Ryhmä-
tunniste

Arvioinnin
kohde /
aihealue

Keskeinen sisältö /
selkokielinen dokumentin nimi

Arviointitehtävä tai muun arviointia ohjeistavan
DOKUMENTIN NIMI
(= tiedostonimi M:ssa)

Dokumentin liitteet
(= tiedostonimi M:ssa)
(otettu huomioon arvioinneissa)

Viitteet
(arviointiajanhetkellä voimassaollut muu
taustamateriaal i tai taustatieto)

AAP-arvioinnin sisältöä ja toteutustapaa kuvaavat arviointitehtävät ja arviointilomakepohjat Tilanne 10.3.2015
AAP Rajapintojen

toiminnall inen
tehokkuus ja
joustavauus

AAP-arvioinnin arviointitehtävät (kohdistuen AAP-
vaatimusten Tavoitel taviin ja Hyödyl li siin
vaatimukset)

TARJOAJILLE_AAP_arviointitehtävät2015kkpp Ei l iitteitä Vi ite 1: Tarjoajakohtaiset si toumukset avoimia
rajapintoja koskevien vähimmäisvaatimusten
täyttämisestä (05/2014)
Vi ite 2: 01 B13 Apotti Avoin Palvelurajapinta
(AAP), versio 3.0, xx.3.2015
Vi ite 3: 02 B14 Apotti Avoin Palvelurajapinta
(AAP) Vaatimukset,versio 3.0, xx.3.2015
Vi ite 4: Sopimusli ite A Määri telmät, versio 3.0,
xx.3.2015
Vi ite 5: 01 B16 Sanasto, vers io 3.0, xx.3.2015

Demonstraation arviointi: Arviointilomakepohja - AAP
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Taulukko 2: AAP-arvioinnin läpivientiä ja toteutustapaa sekä tulosten laskentaa ohjaavat ja lopputulosten esittämistä
koskevat dokumentit. Arvioinnin lopputuloksia käytetään lopullisten tarjouksien vertailussa.

Ryhmä-
tunniste

Arvioinnin
kohde /
aihealue

Keskeinen sisältö /
selkokielinen dokumentin nimi

Arviointitehtävä tai muun arviointia ohjeistavan
DOKUMENTIN NIMI
(= tiedostonimi M:ssa)

Dokumentin liitteet
(= tiedostonimi M:ssa)
(otettu huomioon arvioinneissa)

Viitteet
(arviointiajanhetkellä voimassaollut muu
taustamateriaal i tai taustatieto)

Yhteiset menettelyt AAP-arvioinnin läpivienti ja tulosten laskenta: Tarkentavia kommentteja
(tilanne 10.3.2015)

LO1 Läpiviennin
ohjeistus

Kuvaus AAP-Arvioinnin toteutuksesta, pp.kk.2015 AAP_ArviointiKuvausVx.x Metatieto (dokumentti on
tarjouspyynnön liitteen 5 liite 5.2)

LO2 Läpiviennin
ohjeistus

AAP-arvioinnin  valmistautumisohjei ta  tarjoaji lle,
pp.kk.2015

AAP_ArviointiTarjoaj ienValmistautumisohjeet2015kkpp Metatieto (dokumentti on
tarjouspyynnön liitteen 5.2 liite 4)

LO3 Läpiviennin
ohjeistus

AAP-arvioinnin lopul linen päiväkohtainen
aikataulu, pp.kk.2015

AAP_ArviointiPaivaaikatauluTARJOAJA2015kkpp Metatieto (dokumentti toimitetaan
AAP-arvioinnin aikataulun
mukaisesti)

LO4 Läpiviennin
ohjeistus

AAP-arvioinnin toteutuksen dokumenttiluettelo,
pp.kk.2015

AAP_ArviointiLii te02_LuetteloArviointimateriaal iTARJOAJ
A_versioX_X

Metatieto (päivittyvä koonti luettelo
AAP-arvioinnin materiaalista)

LO5 Läpiviennin
ohjeistus

Hankintarenkaalle saapuneet kysymykset ja
vastaukset AAP-arvioinnista, pp.kk.2015

AAP_KysymyksetTarjoajatVastauksetHankintarengas201
5kkpp

Metatieto (Dokumentti laaditaan,
mikäli tarjoajat lähettävät
kysymyksiä hankintarenkaalle)

T1 Tulosten
laskenta

Tarjouspyynnön li ite 5 "Vertailuperusteet", pp.kk.20155_Vertailuperusteet2015kkpp Metatieto (Dokumentti on
tarjouspyynnön liite 5)

T2 Tulosten
laskenta

Kuvaus AAP:n pi steytysmall ista, pp.kk.2015 AAP_ArviointiPisteytysmall i2015kkpp Metatieto (toimitetaan AAP-
arvioinnin aikataulun mukaisesti)

T3 Tulosten
laskenta

Perustelumuistio: AAP-arvioinnin tulokset,
pp.kk.2015

Metatieto (toimitetaan
val intapäätöksen yhteydessä)
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