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Kysymyksiä ja vastauksia hankintaa koskien 
 
 
Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään (https://kalajoki.fi/tarjouspyynto-valtuustosalin-kokoustekniikan-
uusiminen/) ilmoittanut, että toimittajilla on mahdollisuus: 
 

- esittää hankintayksikölle tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä 5.8.2019 kello 12.00 mennessä 
- tutustua Kalajoen valtuustosaliin 7.8.2019 kello 9.00 – 16.00 välisenä aikana 

 
 
Annettuun määräaikaan mennessä hankintayksikölle on esitetty seuraavat kysymykset, joihin hankintayksikkö 
tässä myös vastaa: 
 

1) Mikä resoluutio vaatimus videostreamille on? 
 
Vastaus:  
Videostriimilta vaaditaan FullHD tasoista resoluutiota – ja lisäksi palvelun tulee rajata sitä automaatti-
sesti alaspäin loppukäyttäjän käytettävissä olevan kaistan mukaan. 
 

2) Valtuustosalin ns. Live-streemaus tilanteessa sallitaanko minkäänlaista viivettä valtuustosalin lisänäy-
töissä? 
 
Vastaus:  
Lisänäytön tulee toistaa nettiin menevä striimaus ilman viivettä – eli lähtevä signaali menee sekä lisä-
näytölle että nettiin samanaikaisesti. 
 
HUOM! Tämä on siis eri asia kuin isolle näyttöratkaisulle menevän kuvan esittäminen useissa lisänäy-
töissä, jotka sijaitsevat puheenjohtajiston pöydässä! Striimaus esitetään vain yhdessä lisänäytössä, jo-
ka kytketään suoraan striimauksen muodostavaan systeemiin. 
 

3) Kuinka monta käyttäjää kuvaus/stremausjärjestelmälle on ajateltu vai riittääkö, että käyttäjiä on yksi? 
 
Vastaus:  
Striimausta hoitaa yksi henkilö kussakin tilaisuudessa. Mikäli järjestetään useita tilaisuuksia, jotka vi-
deoidaan, voi jokaisessa tilaisuudessa olla eri henkilö vastaamassa striimauksesta – eli kaiken kaikkiaan 
järjestelmää voi käyttää useampi henkilö. 
Alkuvaiheessa järjestelmää käytetään valtuuston kokousten videointiin, jolloin sitä käyttää (oletetta-
vasti) kokouksen sihteeri. 
 
HUOM! Mikäli tarjoaja tuottaa videoinnin palveluna, on tarjoajan oma asia päättää miten monta hen-
kilöä osallistuu striimauksen muodostamiseen. 
 

4) Onko esittävät laitteet aina tilaajan vakiolaitteita vai onko mahdollista, että laitteita tulee esim. ulko-
puolelta? 
 
Vastaus:  
Esittävät laitteet voivat olla erilaisia laitteita – tilaajan omia tai ulkopuolisten esittäjien. Tarjouspyyn-
nön mukaisesti lähdetään siitä, että esittävät laitteet kytketään HDMI-liitännällä – ja on hankintayksi-
kön oma asia tarjota tarvittavat muuntimet, mikäli käytetään laitteita, joissa ei ole HDMI ulostuloa. 
Mahdollisten esittävien laitteiden määrät ja paikat on kuvattu tarjouspyynnössä. 
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5) Osa-alue 1; näyttöratkaisun määrittelyt osiossa mainitaan esitystekniikan vaatimuksissa, että tulee tu-
kea hyvin 4K-videoresoluution vaatimusta. Kysymys, vaaditanko streaming-järjestelmältä ja siihen lii-
tettäviltä kameroilta myös natiivis 4K- resoluutio? 
 
Vastaus:  
Katso kysymys / vastaus 1: Striimauksen tasoksi riittää FullHD tasoinen resoluutio. 
 

6) Jos jätän tarjouksen striimauksesta hinta/kerta periaatteella niin onko tässä oikeus tarkistaa hintaa 
esim. 4 vuoden välein mikäli tulee valituksi striimaajaksi? ja mikä on palvelun tilaajan kanta asiaan? 
 
Vastaus:  
Tarjouspyynnön mukaisesti käytetään julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa 
(JYSE 2014 PALVELUT) ja / tai yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 2014 TAVARAT) soveltu-
vin osin. 
Ehdot löytyvät Tarjouspyynnössä mainituista osoitteista ja niissä on kuvattu esimerkiksi hinnantarkis-
tusten periaatteet (Hinta ja hinnan muuttaminen). 

 
 
Hankintayksikkö kiittää kaikkia tutustumismahdollisuuden hyödyntäneitä tarjoajia sekä kysymyksiä esittäneitä 
tahoja mielenkiinnosta. 
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