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Tarjouspyyntö: Valtuustosalin kokoustekniikan uusiminen 

Hankintayksikkö ja yhteyshenkilö 
Hankintayksikkö  
Kalajoen kaupunki 
Tietohallinto 
Kalajoentie 5 
85100 KALAJOKI 
 
Y-tunnus: 0185924-7 
Yhteyshenkilö: Heikki Syrjälä 

Hankinnan kohde 
Kalajoen kaupunki on varannut vuoden 2019 talousarviossaan varoja valtuustosalin kokousjärjes-
telmän päivittämiseen. 
Valtuustosalin kokousjärjestelmän päivittäminen käsittää seuraavat toiminnot: 

- OSA-ALUE 1: esitystekniikka (esittävän tietokoneen kuvan ja äänen esittäminen) 
- OSA-ALUE 2: äänitekniikka (sisältää äänentoiston, mikrofonit jne.) [ = Ohjaus- / keskusyk-

sikkö ] 
- OSA-ALUE 3: kokouskäytännöt (sisältää läsnäolotiedot, äänestykset, puheenvuorojen pyy-

täminen jne.) 
- OSA-ALUE 4: kokousten videointi ja esitys tietoverkkoon (internet) 
- optiona liityntä sähköisiin kokouspalveluihin 

(Skype, Teams, Adobe Connect, Zoom, WebEx jne.) 
- optiona valaistuksen ohjaus, mikäli kiinteistötekniikan uusimisen yhteydessä valaistuksen 

säätö tulee mahdolliseksi 
- mahdollisesti tarvittavat kiinteistötekniikan muutos- / korjaustyöt, jotka eivät ole osa tätä 

hankintaa 
 
Hankintayksikkö on tehnyt alustavia selvityksiä usean eri toimittajan kanssa, tutustunut muiden 
vastaavien hankintayksiköiden tekemiin tietopyyntöihin Hilmassa (sekä mahdollisiin vastauksiin) 
ja lisäksi toteutettuihin ratkaisuihin muilla vastaavilla hankintayksiköillä ja näiden toimenpiteiden 
perusteella on toiminnallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta järkevää paloitella hanke ja 
siinä tehtävät hankinnat vastaavasti osa-alueisiin. Tämä mahdollistaa sen, että eri osa-alueille voi-
daan hankkia kunkin osa-alueen tarpeet parhaiten täyttävä ratkaisu, kunhan niiden väliset riippu-
vuudet on otettu huomioon. Tämä ei ole hankintalain vastaista pilkkomista, vaan se on tehty ni-
menomaan pitäen silmällä hankintalaissa mainittua tavoitetta parantaa pienten ja keskisuurten 
yritysten osallistumista kilpailutuksiin eri osa-alueilla sekä erilaisin ratkaisuin (esim. videoinnin / 
striimauksen tuottaminen palveluna). 
 
Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta / osa-aluetta, mutta tarjouksissa tulee 
selkeästi erotella mitä osa-aluetta tarjous koskee ja jokainen osa-alue tulee olla omana tarjoukse-
naan. Kuvauksissa mainitut tietokoneet ja niiden näytöt eivät kuulu kilpailutukseen. Myöskään ku-
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vauksissa mainittu lisänäyttö (striimaus) ei kuulu oletuksena hankintaan vaan se on optio. Hankin-
nan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. ”Kuvaus hankittavasta tuotteesta”. 

Hankintamenettely 
Hankintayksikön selvityksistä saaman tiedon perusteella on oletettavaa, että kunkin osa-alueen 
osalta hankinta jää alle julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 15 §:n mukaisen kansalli-
sen kynnysarvon, joten lakia julkisista hankinnoista ei sovelleta. Kalajoen kaupunki noudattaa 
hankinnassa kuitenkin julkisista hankinnoista annetun lain mukaisia periaatteita, joten hankin-
tayksikkö on päättänyt julkistaa tämän avoimen kutsun toimittajille osallistua halutessaan kaikkiin 
tai osaan myöhemmin kuvattavista osahankinnoista. 
 
Osallistuakseen toimittajien tulee toimittaa alustava tarjouksensa jokaisesta tarjoamastaan osa-
alueen ratkaisusta siten, että hankintayksikkö voi varmistua tarjotun ratkaisun soveltuvuudesta 
sekä sen arvioidusta hinnasta (ALV 0%). 

  
Hankinnasta on julkaistu päivämäärällä 11.07.2019 hankintailmoitus nro. 2019-015302 Hilma-
palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi).  

Sopimuskausi 
Hankittavan järjestelmän osille tullaan laatimaan takuuajan jälkeen soveltuvilta osin ylläpito- ja / 
tai huoltosopimukset, jotka ovat toistaiseksi voimassa. Ylläpitosopimuksista ja niiden ehdoista (ir-
tisanomisaika jne.) sovitaan tarkemmin osana neuvottelumenettelyä ja tarkennetaan lopullisessa 
tarjouksessa, mutta tarjoajien tulee jo tässä osallistumisilmoituksena toimivassa alustavassa tar-
jouksessaan: 

- kuvata tarjoamansa huolto- / ylläpitopalvelun sisältö vasteaikoineen jne. 
- määritellä palvelun hinnoittelu; hinta ja mahdollinen hinnoitteluperuste (€ per laite, € kk 

per järjestelmä jne.) 
- kertoa vasteajoista ja muusta 
- kuvata mahdolliset yhteistyökumppanit huollon- / ylläpidon osalta 
- ja yleensäkin antaa hankintayksikölle riittävät selvitykset niin, että hankintayksikkö kyke-

nee arvioimaan tarjotun huolto- / ylläpitosopimuksen kattavuutta ja sopivuutta 

Osatarjoukset 
Osatarjoukset otetaan huomioon siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan osa-
kohdetta. Osakohteet on kuvattu liitteessä 1. ”Kuvaus hankittavasta tuotteesta”. 
Mikäli tarjoaja tarjoaa useampaa osa-aluetta, niin: 

- tarjoajan tulee antaa tarjous jokaisesta osa-alueesta erikseen selkeästi merkittynä 
- tarjoaja voi antaa erikseen tarjouksen eri osa-alueista yhdessä, mikäli niiden yhteishinta 

näin tarjottuna on edullisempi, kuin erikseen annettujen osa-aluekohtaisten tarjousten 
summa. 

Vaihtoehtoiset tarjoukset 
Vaihtoehtoisia tarjouksia otetaan huomioon mm. striimauksen osalta siten, kuin on kuvattu liit-
teessä 1. ”Kuvaus hankittavasta tuotteesta”. Siinä striimaus: 

- voi olla osana tarjottavaa ohjaus- / keskusyksikköä, jolloin käytetään kauko-ohjattavia 
kameroita, jotka liitetään kyseiseen ohjaus- / keskusyksikköön, josta myös ohjataan erilli-
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sellä ohjaimella kulloistakin kamera- ja kohdistusvalintaa sekä ulos menevän kuvan ra-
kennetta 

- tai striimaus hoidetaan erillisellä ohjaus- / keskusyksiköllä, johon kamerat ja varsinaisen 
ohjaus- / keskusyksikön lähettämä kuvasignaali liitetään. Samoin siihen liitetään erillinen 
ohjain, jolla ohjataan kulloistakin kamera- ja kohdistusvalintaa sekä ulos menevän kuvan 
rakennetta. Aktiivisen kameran kuva johdetaan myös varsinaiseen ohjaus- / keskusyksik-
köön.  Tässä tapauksessa hyväksytään myös striimaus- / kuvauspalvelun tuottaminen pal-
veluna, jolloin tulee kuvata tarjotun palvelun sisältö ja hinta sekä hinnoitteluyksikkö 
(€/tunti, €/kerta, jne.). Palveluna tuotetussa vaihtoehdossa tarjoaja vastaa kameroiden 
määrän ja sijoittelun lisäksi myös kuvasignaalin valinnasta ja lähetettävän kuvan muodos-
tamisesta internettiin. 

Tarjoushinnat 
Tarjottavien tuotteiden hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hinnat on 
ilmoitettava kahden (2) desimaalin tarkkuudella. 
Tarjouksessa tuotteet tulee eritellä sillä tarkkuudella, että hankintayksikkö voi arvioida tarjouksen 
soveltuvuutta – mutta siinä ei tarvitse eritellä tässä vaiheessa kaikkia asennustarvikkeita ja muita 
vastaavia. Asennusten osalta tulee kuitenkin antaa jonkinlainen aikaisempiin kokemuksiin perus-
tuva hinta-arvio (min. ja max. hinta €, ALV 0%). 
Asennustarvikkeiden ja asennustyön osuus tulee tarkennettavaksi neuvottelujen yhteydessä, kun 
tarjoajilla on mahdollisuus tutustua asennuspaikkaan. Hinnat tulee antaa sitovasti lopullisessa tar-
jouksessa. Neuvottelujen aikana tarjoajan tulee selkeästi ilmaista, mikäli tässä annettu hintahaa-
rukka ei perehtymisen jälkeen olisikaan pätevä, perusteltava mistä tämä johtuu ja lisäksi esittää 
uusi hinta-arvionsa jo neuvotteluvaiheessa. 

Toimitusehto ja -aika 
TOP (toimitettuna perille) Kalajoen kaupunki siten, että kaikki tuotteet ovat asennettuina ja lasku-
tettuna ennen 31.12.2019. 
Tuotteet toimitetaan ja asennetaan Tilaajan ilmoittamaan toimituspaikkaan perille sisätiloihin. 
Tuotteet voi toimittaa aikavälillä 9-15 arkisin tai muuten sovittuna aikana. Sama koskee mahdollis-
ta asennusaikaa, josta voidaan myös neuvotella. Mahdollisesta ilta-aikana tai viikonloppuina teh-
tävästä asennustyöstä ei makseta erillistä korvausta, mutta asennustyö ko. aikoina voi olla mah-
dollista erikseen sovittaessa, jos se on toimittajan kannalta järkevää. 
Toimittaja vastaa mahdollisten pakkaus- ja muiden materiaalien poiskuljettamisesta omien tuot-
teidensa osalta. 

Maksuehto 
Maksuehdon on oltava vähintään 21 päivää netto tavaran hyväksytystä vastaanotosta ja laskun 
saapumisesta lukien. Viivästyskorko voi olla enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain mukai-
nen. 

Laskutus  
Kalajoen kaupunki ottaa vastaan sähköisiä laskuja. Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus ja verk-
kolaskuosoite annetaan valitulle Tarjoajalle. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmaista mahdollisuu-
tensa sähköiseen laskutukseen. 
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Mikäli tarjoajalla ei ole mahdollisuutta sähköisen laskun lähettämiseen, tulee valitun tarjoajan – 
mikäli tulee valituksi – sitoutua käyttämään Kalajoen kaupungin tarjoamaa laskutusportaalia, jon-
ka kautta toimittaja pystyy manuaalisesti lähettämään laskuja sähköisesti Kalajoen kaupungille. 
Kaupunki ei hyväksy paperisia laskuja tai sähköpostin liitteenä lähetettyjä laskuja. 
 
Laskutus-, pakkaus-, ja toimistokuluja ei hyväksytä. 

Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 §:n mukainen 
poissulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 54 §:n mukainen pois-
sulkemisperuste. 
 
Mikäli tarjoaja käyttää tai aikoo käyttää palvelussaan alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouk-
sessa ja mainittava käytetyt/ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin 
omastaan. Alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa. 
 
Tarjoajan täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset lopullisten tarjousten mukana. 
Todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan 
siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Lopullisen tarjouksen tulee sisäl-
tää seuraavat selvitykset:  

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkope-
rintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen ar-
vonlisäverovelvollisten rekisteriin 

• Kaupparekisteriote 

• Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun 
lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viran-
omaisen antama selvitys verovelan määrästä ja verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on 
tehty 

• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai 
selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 

 
Tässä vaiheessa riittää, että yritys vakuuttaa täyttävänsä kaikki em. ehdot ja kykenevänsä toimit-
tamaan tarvittavat dokumentit, mikäli yritys on mukana lopullisessa tarjousvaiheessa. Vakuutus 
kattaa myös mahdolliset alihankkijat. 
 
Tarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta vastaavista toimituksista. Riittävänä kokemuksena pide-
tään kolmea (3) vastaavankokoista referenssitoimitusta. Referenssit eivät saa olla kolmea (3) 
vuotta vanhempia. Referensseistä on annettava jo tässä alustavassa tarjouksessa seuraavat tie-
dot: Asiakas, toimituksen sisällön yleiskuvaus, toimituksen koko euroina, toimitusvuosi ja asiak-
kaan yhteyshenkilö.  
 
Tarjoajalla tulee olla käytössään yleisesti tunnustettuun kansainväliseen tai kansalliseen standar-
diin (ISO 9001 tai vastaava) perustuva laadunhallintajärjestelmä tai muu systemaattinen laadun-
varmistusmenetelmä. 
Tarjoajan on liitettävä tähän tarjoukseensa: 

• lyhyt selvitys tarjoajan laadunvarmistusjärjestelmästä.  
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 Tarjottavalle tuotteelle asetetut vaatimukset 
Tarjottavalle tuotteelle asetettavat vaatimukset on kuvattu liitteessä 1. ”Kuvaus hankittavasta 
tuotteesta”. 

Hankintamenettelyn vaiheet, hankinnan valinta- ja vertailuperusteet 
Hankintayksikkö käyttää varsinaista neuvottelumenettelyä väljempää, neuvotteluja sisältävää 
menettelyä, johon kutsutaan kolme – viisi (3 – 5) hankintayksikön valitsemaa toimittajaa saatujen 
alustavien tarjousten perusteella. 
 
Tarjoajan tulee sitoutua tarvittaessa myös neuvotteluihin, joihin osallistuvat myös muiden osa-
alueiden tarjoajat. Näiden neuvottelujen aikana on tarkoitus varmistaa eri osa-alueiden toiminta 
yhdessä sekä selventää se mistä kukin toimittaja on vastuussa. 
Alustavien tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 
3. Tarjousten hinta- ja tekninen vertailu 

 
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalli-
set edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten 
mukaisesti.  
 
Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä 
tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 §:n mukainen 
poissulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 54 §:n mukainen pois-
sulkemisperuste.  
 
Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 
Toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia 
tarkastellaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta tavaroilta/palveluilta edellytetään. 
Mikäli tarjoaja ei täytä kaikkia ehdottomia vaatimuksia tai ilmoittaa tiedot virheellisinä tai selvitys 
puuttuu, johtaa se tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Tarjouksen on myös vastattava tarjouspyynnön ehtoja ja muotovaatimuksia. Hankintayksikkö on 
velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe 
tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjous-
ten kanssa. 
 
Tarjousten hintavertailu 
 
Tarjousten hintavertailussa huomioidaan ne tarjoukset, jotka ovat täyttäneet tarjoajan kelpoisuu-
delle asetetut vaatimukset ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  
 
Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus sekä tekninen toimivuus. 
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Jatkoneuvottelu 
 
Näillä perusteilla hankintayksikkö päättää valita 3 – 5 toimittajaa jatkoneuvotteluun, jonka aikana 
tarkennetaan tarjouspyynnön ja tarjotun järjestelmän vastaavuutta, kattavuutta, teknistä toimin-
nallisuutta ja muita tekijöitä, joita ei tässä vaiheessa ole pystytty yksilöimään riittävän tarkasti tä-
hän tarjouspyyntöön. 
Neuvottelujen jälkeen hankintayksikkö tarkentaa lopullista tarjouspyyntöä ja ilmoittaa mukana 
oleville / valituille toimittajille käytettävän arviointimenettelyn ja mahdolliset pisteytykset eri va-
lintaperusteille. Tämän jälkeen toimittajat saavat tarkentaa / tehdä lopulliset tarjouksensa. 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 
Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi järjestetään toimittajille mah-
dollisuus tutustua Kalajoen kaupungin valtuustosaliin (Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI) 7.8.2019 
klo. 9.00 – 16.00 välisenä aikana. Ennen tutustumistilaisuutta on mahdollisuus jättää tarjouspyyn-
töä koskevia kysymyksiä. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan tutustumistilaisuudessa 
sekä yhteenveto julkaistaan kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa: https://kalajoki.fi/hankinnat 
9.8.2019 kello 10.00 mennessä. Kysymykset ja toiveet tutustumiseen tulee esittää sähköpostilla 
osoitteeseen heikki.syrjala@kalajoki.fi viimeistään 5.8.2019 kello 12.00 mennessä. 
 
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on ottanut huomioon myös mahdollisiin kysy-
myksiin annetut vastaukset tai tarjouspyyntöön tehdyt korjaukset, jotka on julkaistu internet-
sivuilla.  
 
Jatkoneuvotteluille on varattu alustavasti aikaa 22.8. ja 23.8. klo 8.00 – 16.00 välille. Hankintayk-
sikkö on valmis käymään neuvotteluja videoneuvotteluna tai toimittaja voi saapua paikalle Kalajo-
en kaupungintalolle niin halutessaan. Matka- ja muita kuluja ei tässä tapauksessa korvata. Toimit-
tajia pyydetään pitämään annettu aikataulu tiedossaan sen varalta, että toimittaja tulee valituksi 
jatkoneuvotteluihin. 

Tarjousten voimassaoloaika 
Tarjousten tulee olla voimassa viisi kuukautta sisäänjättöpäivästä lukien. Neuvottelujen aikana 
tarjousta voi tarkentaa ja sen hinta voi laskea – mutta hinta ei voi nousta enempää kuin 5 % ilman 
erittäin hyvää perustelua / isoa muutosta hankintayksikön toiveissa.  

Sopimusehdot 
Hankinnasta tehtävät sopimukset laaditaan lopullisen hankintapäätöksen jälkeen valittujen toi-
mittajien kanssa noudattaen lopullisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Siltä osin 
kuin toisin ei ole sovittu, sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja 
palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT) ja / tai yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 
2014 TAVARAT) soveltuvin osin. 
Ehdot löytyvät osoitteesta: 
 
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20palvelut%20huhtikuu%202017.pdf/109174f0-
f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440 / palvelut.  
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20tavarat%20huhtikuu%202017.pdf/e106b086-
4ca5-4a84-8a06-8a092d05ead7 / tavarat 
 

https://kalajoki.fi/hankinnat
mailto:heikki.syrjala@kalajoki.fi
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20palvelut%20huhtikuu%202017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20palvelut%20huhtikuu%202017.pdf/109174f0-f238-40aa-be5d-0b5bb9ddc440
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20tavarat%20huhtikuu%202017.pdf/e106b086-4ca5-4a84-8a06-8a092d05ead7
https://vm.fi/documents/10623/2291459/JYSE%20tavarat%20huhtikuu%202017.pdf/e106b086-4ca5-4a84-8a06-8a092d05ead7
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Hankintapäätöksen tiedoksianto 
Hankintapäätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankin-
tayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätök-
sestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti 
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää. 
Tämä koskee sekä alkuvaiheessa tehtävää 3 – 5 toimittajan valintaa, että lopullista toimittajan va-
lintaa. Alkuvaiheessa ilmoitus lähetetään kaikille osallistuneille ja lopullinen ilmoitus vain loppu-
vaiheessa mukana olleille toimittajille. 

Asiakirjojen julkisuus 
Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaan. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, 
tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen.  
 
Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luon-
teisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liit-
teessä. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisältäisi liikesalaisuuksia. Tarjousten vertai-
lussa käytettävät hinta ym. tiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 
 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) 
on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen 
asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (asianosaisjulki-
suus). JulkL 11 § kohdan 6 mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oi-
keutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koske-
viin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin an-
nettava.  

Tarjousten sisältö ja jättöaika 
Tässä vaiheessa suomenkieliset alustavat tarjoukset liitteineen tulee toimittaa pdf-tiedostoina 
sähköpostin liitteinä viimeistään 13.8.2019 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: 
  
heikki.syrjala@kalajoki.fi 
 
Myöhässä saapuneita tarjouksia ei voida ottaa huomioon.  
 
Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta tar-
joajalle.  
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LIITE 1: Kuvaus hankittavasta tuotteesta 
 
Hankintayksikkö on selvittelyjen perusteella tullut siihen tulokseen, että on kokonaistaloudellisesti ja teknisen 
toiminnan kannalta edullista jakaa hankinta hankintailmoituksen alussa kuvattuihin osiin. Alla on kaksi kuvaa 
vaihtoehdoista A ja B, ja niiden sisältöä ja eroja on selitetty auki kummankin jälkeen. Huomattava, että kaikkia 
vaihtoehdossa A kuvattuja ’perustoiminnallisuuksia’ ei ole toistettu vaihtoehto B:n tapauksessa, vaan siinä 
oletetaan tarjoajan tutustuneen vaihtoehto A:n kuvaukseen ja keskitytään vain versiossa B oleviin eroihin. 

Versio A: 

 
A versiossa lähdetään seuraavista perusajatuksista: 

- sähköinen kokouskäytäntö on oma osa-alueensa (osa-alue 3) ja hankitaan erikseen 
- näyttöratkaisu (iso päänäyttö) kilpailutetaan erikseen ja sen määrittelyt seuraavat tarkemmin myö-

hemmin (osa-alue 1) 
- osa-alue 2 (ja osa-alue 4) tulee yhdessä ohjaus- / keskusyksikköratkaisussa, joka tulee tarjota siten, et-

tä siihen liitetään 
o kaikki esittävät koneet ja muut videolähteet yms. laitteet (itse PC- ja muut esityslaitteet ei-

vät sisälly tarjoukseen, mutta kaapeloinnit niille ja esittävän koneen valinta ja muut oh-
jaukset tulee sisältyä tämän osan tarjoukseen) 

o kaikki äänentoistoon liittyvät mikrofonit ja kaiuttimet kaapeleineen, mikserit, vahvistimet 
ja muut vastaavat äänentoistoon tarvittavat, joiden tulee siis sisältyä tämän osan tarjouk-
seen 

o kaikki tarjottavat kamerat, niiden asennuksen ja määrien suunnittelu sekä niiden ohjaus, 
joiden tulee siis sisältyä tämän osan tarjoukseen 
HUOM! Tälle siis erillinen ohjain vain kameroiden valintaan / ohjaamiseen sekä muodos-
tettavan nettikuvan ’kokoamiseen’ 

o varsinainen ohjain, jolla ohjataan kuvalähteiden valintaa, esitettävän kuvan muodostamis-
ta, äänenvoimakkuuksia, mahdollisesti salin valoja, kenties muita laitteita (sähköinen val-
kokangas, mikäli sellainen tulee osana näyttöratkaisua) jne. Tarjoaja voi alustavassa tar-
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jouksessa kuvata ja hinnoitella perustoiminnallisuudet, joita tarkennetaan jatkoneuvotte-
luissa. 

o striimauksen muodostaminen nettiin ja siihen tarvittavat laitteet ja ohjaimet, joiden tulee 
siis sisältyä tämän osan tarjoukseen 

o molemmat edellä kuvatut ohjainlaitteet ja niiden ohjelmoinnit. Ohjelmoinnit / toiminnalli-
suudet tarkennetaan jatkoneuvotteluissa, mutta tarjoajan tulee jo alustavassa tarjoukses-
sa esittää ’perusratkaisuja’ työmäärineen / hintoineen perustuen aikaisempiin vastaaviin 
toimituksiin, joita referensseissäkin edellytetään. Ohjaimet ja ohjelmoinnit siis kuuluvat 
tämän osan tarjoukseen. 

o optiona mahdollisuus liittyä videoneuvottelun avulla, jonka liitynnän tulee siis sisältyä tä-
män osan tarjoukseen erikseen merkittynä optiona 

o optiona voi tarjota tässä myös striimaukseen liittyvää lisänäyttöä, mutta tämä ei ole pakol-
lista. Näytön mahdollinen kytkentä tarjottavaan ohjaus- / keskusyksikköön tarkennetaan 
jatkoneuvotteluissa. Hankintayksikkö voi myös miettiä oman laitteensa kytkemistä inter-
netin kautta esityksen striimauksen katseluun muiden katsojien tapaan. Mikäli tarjoaja ha-
luaa tarjota jotain tiettyä tuotetta, tulee se tarjota selkeästi erikseen merkittynä optiona. 

 

Versio B: 

 
B versiossa on seuraavat erot versiossa A esitettyyn perusajatukseen: 

- erona on striimauksen muodostaminen ja hallinta, joka versiossa B on oma tarjottava osa-alueensa 4 
ja eroaa versiosta A seuraavasti: 

o striimaus muodostetaan omalla ohjaus- / keskusyksiköllä, joka on osa tätä tarjousta ja jo-
hon kamerat ja niiden ohjaus liitetään 

o kaikki tarjottavat kamerat, niiden asennuksen ja määrien suunnittelu sekä niiden ohjauk-
sen tulee siis sisältyä tämän osan tarjoukseen 
HUOM! Tälle siis erillinen ohjain vain kameroiden valintaan / ohjaamiseen sekä muodos-
tettavan nettikuvan ’kokoamiseen’  

o tarjottavalta striimauksen ohjaus- / keskusyksiköltä tulee johtaa kulloinkin aktiivisen ka-
meran kuva varsinaiselle ohjaus- / keskusyksikölle 
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o varsinaisessa ohjaus- / keskusyksikössä puolestaan tulee varautua siihen, että esittävän 
koneen kuvaa ja kamerakuvaa kenties halutaan esittää yhdessä näytössä kombona / yhdis-
telminä (vierekkäin, PIP, jne.) tai eri näytöissä erikseen. Tämä tarkennetaan jatkoneuvotte-
luissa, mikäli erillinen videointi / striimaus toteutuu 

- huomattavaa on, että tässä versiossa striimauksen voi tarjota myös palveluna, jossa kulloinkin nettiin 
lähetettävän tilaisuuden kyseessä ollen tarjoaja toimittaa ja asentaa paikalleen tarvittavan määrän 
kameroita, huolehtii niiden ohjailusta ja muodostaa lähetettävän videolähetyksen nettiin. Tässä versi-
ossa ei siis tarvitse erikseen tarjota ja hinnoitella kameroita tai ohjaimia tai muuta, vaan hinnoitellaan 
vain pelkkä palvelu - € / tunti, € / kerta tai muu tarjoajan määrittelemä hinnoitteluperuste. 

 
Tarjoajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan esim. varsinaista ohjaus- / keskusyksikköä tarjotessaan teke-
mään tarjouksen molemmista versioista A ja B. Versio B on tarkoitettu nimenomaan mahdollistamaan myös 
kuvauksen / striimauksen järjestäminen palveluna, mikä on saamamme tiedon mukaan käytössä muissakin 
vastaavissa hankintayksiköissä. Vastaavasti myös version A mukaisia ratkaisuja on käytössä muissakin vastaa-
vissa hankintayksiköissä, joten haluamme kartoittaa / mahdollistaa kummatkin versiot emmekä sulje tässä 
vaiheessa mitään pois. 
 
Tämä oli siis hankinnan karkea kuvaus jaettuna hankittaviin osa-alueisiin. seuraavilla sivuilla on kuvattu kunkin 
hankittavan osa-alueen määrittelyjä tarkemmin. 
 
Huomattakoon vielä, että sekä näyttöratkaisun että ohjaus- / keskusyksikön tarjoajien tulee varautua esittä-
mään missä osa-alueessa (ja mahdollisuuksien mukaan myös miten / millä laitteella jne.) suoritetaan esim. 
mahdolliset kuvasignaalien sovittamiset, skaalaamiset ja erilaiset yhdistelyt esim. siinä tapauksessa, että näyt-
töratkaisuksi valittaisiin esim. videoseinä perinteisen videotykin sijaan. 
 
Tarjoajia pyydetään siis tutustumaan tarvittavilta osin kaikkien eri osa-alueiden määrittelyihin siten, että tar-
joaja voi olla varma – ja esittää hankintayksikölle – miten eri asiat on huomioitu ja ratkaistu heidän kulloisessa-
kin osa-alueen tarjouksessaan. 
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Osa-alue 1 : Näyttöratkaisun määrittelyt 
 
Hankintayksikkö hyväksyy tarjouksissa kaikki erilaiset tekniset ratkaisut kuten: 

- perinteinen tykki + valkokangas 
- LCD-videoseinä 
- LED-videoseinä 

 
Hankinta tehdään parhaan hinta / laatusuhteen perusteella huomioiden tarjotun ratkaisun oletettu käyttöikä, 
laatu, tekninen toimivuus ja muut vastaavat seikat. 
 
Valtuustosalissa on tällä hetkellä perinteinen videotykki ja 4,20 metriä leveä valkokangas, joka on kiinnitetty 
ylhäältä. tykki sijaitsee n. 10 metrin etäisyydellä kankaasta, noin 3-3,5 metrin korkeudessa. 
Tarjottavan ratkaisun tulee tukea 16:9-suhteessa esitettävää materiaalia, joka voi olla perinteisiä dokumentte-
ja (Word, Excel, PowerPoint jne.), kuvia, videokuvaa ja niin edelleen. Videon osalta ratkaisun tulee tukea 4K-
videon (tai paremman) toistoa sujuvasti. 
Katseluetäisyys vaihtelee n. 3 metristä aina 25 metriin saakka. Maksimi leveys esim. videoseinälle, uudelle 
valkokankaalle tai vastaavalle on noin 5 metriä. 
Tarjouksessa voidaan mahdollisesti hyödyntää nykyistä valkokangasta, mikäli toimittaja on käynyt esim. pereh-
tymässä tilaan ja hyväksyy nykyisen kankaan. Tarjoaja voi myös tarjota uutta perinteistä tai jotain innovatiivis-
ta valkokangasta. 
Tarjouksessa tulee huomioida ja mainita millaisia muita laitteita (videoprosessori / -skaalain tai muu) ratkaisu 
mahdollisesti vaatii. Tällaiset muut laitteet tulee eritellä tarjouksessa itse päälaitteesta ja neuvottelumenette-
lyn yhteydessä tämä seikka käydään tarkkaan läpi ottaen huomioon varsinaisen ohjaus- / keskusyksikön tar-
joukset ja niissä mahdollisesti olevat vastaavat tuotteet. Neuvotteluihin voivat tarvittaessa osallistua eri osa-
alueiden toimittajat yhtä aikaa. 
 

 
Yleiskuva ovelta suoraan saliin 
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Kuva puhuja-aitiosta saliin – kuvassa myös nykyinen videotykki 
 

 
Nykyinen valkokangas, vasemmalla toinen nykyisistä kaiuttimista 
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Nykyinen seinärakenne (mahdollinen videoseinä nykyisen valkokankaan kiinnikkeitä hyödyntäen?) 
 

 

    
Valkokankaan kiinnitys – yleiskuva ja lähikuvat kiinnikkeistä, joita mahdollisesti voisi hyödyntää mahdollisen 
videoseinän kiinnikkeiden pisteinä (?) 
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Osa-alue 2 : Ohjaus- / keskusyksikkö 
 
Hankintayksikkö tiedostaa tämän osa-alueen merkityksen koko toiminnan kannalta ja tämän osa-alueen rat-
kaisut tarvittaessa ’ohjaavat’ muiden osa-alueiden ratkaisuja koskevia päätöksiä. 
 
Tästä osa-alueesta tulee esittää kaksi eri versiota, kuten on aikaisemmin esitetty. Erona se onko kameroiden 
käsittely (ja itse laitteet) sekä striimauksen suorittaminen internettiin mukana tässä ohjaus- / keskusyksikössä 
vai onko se tämän ohjaus- / keskusyksikön ulkopuolinen laite / palvelu. 
 
Tämä osa-alue sisältää kaikki esittävien laitteiden hallintaan liittyvät asiat, äänen käsittelyyn liittyvät asiat mu-
kaan lukien mikrofonit ja kaiuttimet ja muut äänentoistoon liittyvät. 
 
Tässä tarjouksessa tulee tarjota myös koko järjestelmää ohjaava ohjainlaitteisto sisältäen ohjelmoinnit toimit-
tajan aikaisempiin referenssitoimituksiin perustuvalle perustoiminnallisuudelle. Tämä perustoiminnallisuus ja 
sen vaatimat ohjelmoinnin työmäärät hintoineen tulee esittää tarjouksessa. 
 
Tässä osa-alueessa tulee tarjota myös optiona mahdollisuus liittyä järjestelmään sähköisen neuvottelujärjes-
telmän kautta. 
 
Samoin osa-alueessa tulee varautua siihen, että siitä ohjataan salin valaistusta, mikäli se toteutetaan raken-
nusteknisen uudistamisen yhteydessä tehtävillä ratkaisuilla. Tämä ohjaus on myös mainittava optiona. 

Esittävien laitteiden hallinta 

Esittäviä laitteita on seuraavissa paikoissa: 
- puhujakoroke, joka tulee olemaan pääasiallinen esityspaikka ’ulkopuolisille’ esittelijöille uudessa rat-

kaisussa 
- puheenjohtajiston pöytä, jossa sijaitsevat mm. sihteerin kone (esittää useimmiten esityslistaa ja muuta 

materiaalia) sekä kaupunginjohtajan kone 
- erillinen virkamiespöytä, jossa istuvat viranhaltijat voivat esittää oman vastuualueensa mukaisesti asi-

oita 
 
Kaapelointina oletuksena HDMI-liitäntä. Hankintayksikkö selvittää / hankkii itse mahdollisia muuntimia ja / tai 
välikaapeleita siten, että HDMI-liitäntään voidaan liittää myös muita laitteita. 
HUOM! Tarjoaja voi tarjota optiona omia ratkaisujaan, joilla voidaan mahdollistaa erilaisten laitteiden kytkentä 
esitykseen. Erikseen voi tarjota myös mahdollisuutta liittyä langattomasti erilaisilla laitteilla – myös mahdolli-
sesti Apple ja Android laitteilla sekä Chromebook ja vastaavat. 
 
Puheenjohtajiston pöydän alla on asennuskouru, pöydässä on paikkoja useille näytöille, joille sama kuva tulee 
esittää, joka menee osa-alueen 1 mukaiselle näyttöratkaisullekin. 
 
Puheenjohtajiston pöydän alla – sen puhujakorokkeen puoleisessa päässä – on tila, jossa esim. nykyinen laite-
kaappi sijaitsee. Toivottavaa olisi, että samaa tilaa (ei välttämättä laitekaappia) voitaisiin hyödyntää myös uu-
dessa tarjouksessa. 
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Puhuja-aitio ja puheenjohtajiston pöytä 
 

 
Puheenjohtajiston pöytä – yleiskuva. Takana vasemmalla virkamiespöytä. 
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Puheenjohtajiston pöydän alle menevä nykyinen laitekaappi – ja kaapin takaa pöydän alta kuvaa… 
 

Äänen käsittely 

Äänen osalta tarjouksessa tulee tarjota siis sekä mikrofonit, kaiuttimet että itse äänen käsittelyyn ja ohjauk-
seen liittyvät ratkaisut. 
 
Mikrofoneja koskien tulee ainakin seuraavat olla tarjouksessa: 

- kiinteä mikrofoni puhujakorokkeeseen 
- kiinteät mikrofonit puheenjohtajiston pöytään, 4 kpl 
- kiinteät mikrofonit virkamiespöytään, 4 kpl 
- kaksi (2 kpl) langatonta käsimikrofonia lähettimineen 
- kaksi (2 kpl) langatonta panta- / esitysmikrofonia lähettimineen 
- kaikissa mikrofoneissa tulee olla On/Off-kytkentä merkkivalolla ja niiden tulee olla riittävän pitkällä 

joutsenkaulalla varustettuja siten, että niitä voidaan käyttää sekä istuallaan että seisten 
 
Lisäksi valtuutetuille tulee tarjota mikrofonit, jotka mahdollistavat puheen pitämisen seisaltaan. Hankintayk-
sikkö jättää tarjoajille mahdollisuuden esittää erilaisia vaihtoehtoja tämän osalta siten, että: 

- mikrofonit voivat olla langallisia tai langattomia, mutta niissä tulee olla On/Off-kytkentä merkkivalolla 
ja niiden tulee olla riittävän pitkällä joutsenkaulalla varustettuja siten, että niitä voidaan käyttää sekä 
istuallaan että seisten 

- määrä voi olla esim. 1 mikrofoni / 2 valtuutettua tai jokaiselle oma tai muu kokemukseen perustuva 
määrä, jonka perustelut esitetään tarjouksessa. 
Valtuutettuja istuu ensimmäisessä pöytärivissä kuusi (6) ja neljässä seuraavassa pöytärivissä seitsemän 
(7) kussakin. 

- tarjoaja voi myös tarjota ’poikkeavia’ ratkaisuja (esim. optiona) kuten erilaiset puolueen logolla varus-
tetut mikrofonikuutiot (esim. CatchBox) tai vastaavat, kunhan huomioidaan, että niissäkin olisi oltava 
On/Off-kytkentä merkkivalolla. Puolueet ja niiden edustajien määrät löytyvät kaupungin nettisivuilta ja 
tätä tietoa voi käyttää kappalemäärien laskemiseen mikäli tällaisia haluaa optiona tarjota. 

 
Äänentoistoon liittyen tulee tarjota riittävä määrä oikeanlaisia kaiuttimia siten, että ne tukevat sekä osa-
alueen 1 mukaiselle näyttöratkaisulle menevässä esityksissä olevaa ääntä että mikrofonien kautta tulevaa pu-
heääntä koko salin alueella. Salin akustiikka ja salin muoto saattavat asettaa omat vaatimuksensa kaiuttimien 
lukumäärälle ja / tai sijoittelulle. Tarjoajan vastuulla on perehtyä tilaan ja sen asettamiin vaatimuksiin siten, 
että kaikki äänet toistuvat hyvin salin eri osissa. 
Äänenvoimakkuuksia ja muuta pitää pystyä säätämään ohjaus- / keskusyksikköön liitettävällä ohjaimella. Ää-
nenvoimakkuudet ja muut äänen säädöt tulee tehdä kuitenkin toimituksen yhteydessä valmiiksi ’esiasetuksik-
si’. Plussa, mikäli esiasetukset ovat helposti aina tarpeen vaatiessa palautettavissa, mikäli käyttäjä on saanut 
ne sekaisin. 
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Ohjausyksikkö / -toiminto 

Ohjaus- / keskusyksikköön tulee liittää erillinen ohjain, jolla kaikkia tarvittavia toimintoja voidaan valita / ohja-
ta helposti. Tällaisia ovat mm.  

- eri laitteiden On/Off-kytkentä mikäli mahdollista – tarkentuu neuvotteluissa. Mahdollisuuksia ovat 
esim. videotykki tai muu näyttölaite / -laitteet, valkokankaan ohjaus, valojen ohjaus jne. 
Toimittaja voi esittää omiin referensseihinsä perustuvan kokemuksen mukaisia ratkaisuehdotuksia tä-
män osalta.  

- esittävän koneen valinta 
- esitettävän kuvan muodostaminen 

o näytetäänkö osa-alueen 1 näyttöratkaisussa (ja vastaavissa lisänäytöissä puheenjohtajiston 
pöydässä) pelkästään esittävän koneen kuvaa 

o näytetäänkö pelkästään aktiivisen kameran lähettämää kuvaa 
o näytetäänkö kaksi edellä mainittua vierekkäin 
o näytetäänkö toinen edellä mainituista isona ja toinen pienenä (PIP) kuvana sen päällä 
o tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, jotka voidaan määritellä neuvotteluissa 

 
Tarjouksen tulee sisältää sekä laite että sen arvioitu ohjelmointityö eriteltyinä. Ohjelmointityön arviona tulee 
käyttää aikaisempien vastaavien toteutusten perusteella esitettävää arviota. 
 

HUOM! 

Ohjaus- / keskusyksikköön voidaan mahdollisesti liittää myös tiloja kuvaavat kamerat, niiden ohjaus, nettiin 
lähetettävän kuvan muodostaminen, ohjaus ja lähetys. Tarjoajan tulee esittää kaksi vaihtoehtoista tarjousta, 
joissa toiseen tulee tämä striimauspalvelu mukaan ja toisessa striimaus tulee omanaan osa-alueen 4 mukaises-
ti tarjottuna. 
Kun striimaus on osa tätä osa-aluetta, tulee sen sisältää samalla tavalla tarvittavat kamerat ja palvelut, kuin 
osa-alueen 4 mukaisesti on kuvattu. 
Tähdennetään vielä, että vaikka striimaus / kamerat olisivat osa tätä osa-aluetta, niin niiden ohjaukseen tulee 
tarjota oma ohjain, jolla ohjataan pelkästään: 

- striimaus päälle / pois kokonaan 
- aktiivisen / kuvaavan kameran ja sen esiohjelmoidun position valinta 
- nettiin lähtevän kuvamuodon (mikä kuvalähde, yksi vai yhdistelmä jne.) valinta 
- ja niin edelleen 

 
Huomautuksen vielä, että salissa on jo yksi ohjattava kamera ja on plussaa, mikäli sitä voidaan hyödyntää. Tä-
mä ei kuitenkaan ole pakollista. Asia tulee mainita tarjouksessa. 
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Nykyinen kamera ja kaksi kaiutinta nykyiseen äänentoistoon 
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Osa-alue 3 : Sähköinen kokouskäytäntö 
 
Hankintayksikkö käyttää Dynasty asianhallintaohjelmaa ja tämän osa-alueen ratkaisun tulee integroitua kysei-
seen järjestelmään siten, että esityslistoja, pöytäkirjoja ja muuta materiaalia voidaan helposti käsitellä mo-
lemmissa järjestelmissä mahdollisuuksien mukaan ilman suurta manuaalisen työn tarvetta. Ehdoton edellytys 
on, ettei tietoja tarvitse kirjoittaa kahteen kertaan eri järjestelmiin. 
 
Ratkaisun tulee tarjota vähintään samat toiminnallisuudet, kuin nykyisessä langallisessa, kiinteästi asennetussa 
järjestelmässä on ollut – mutta mielellään ilman kiinteitä asennuksia / johdotuksia. 
 
Toiminnallisuuksiin kuuluvat: 

- läsnäolon ilmoittaminen 
- erilaiset äänestykset (Jaa, Ei; Tyhjä / Poissa,..) 
- puheenvuorojen pyytämien ja niiden hallinta 

o puheelle varatun ajan esittäminen plussaa 
- ja muut mahdolliset normaalit kokouskäytäntöön liittyvät seikat, joita ei ehkä tässä ole mainittu. Täl-

laisen normaalin ja yleisesti toimittajien tiedossa olevan tavallisen toiminnallisuuden puuttuminen täs-
tä listasta ei tarkoita sitä, ettei sen tulisi sisältyä tarjoukseen. Tarjoajien tulee tarjouksissaan mainita, 
mikäli se sisältää tällaisia yleisiä toiminnallisuuksia, joita ei ollut tässä mainittu. 

 
Hankintayksikkö on perehtynyt erilaisin mahdollisiin ratkaisuihin, joita ovat esim. Innofactorin Dynastylle tar-
koittama oma CloudMeeting, Dolphin Interactiven järjestelmä (www.valtuusto.fi). Mahdollisesti tällaisia on 
muitakin, mutta hankintayksikkö ei lähtenyt itse tutkimaan asiaa enempää, vaan jättää muille mahdollisille 
ratkaisun tarjoajille tilaisuuden osallistua tähän hankintaan tällä osa-alueella. 
 
Ehdoton edellytys on myös se, että hankittava järjestelmä / ratkaisu olisi hyödynnettävissä hankintayksikön 
kaikilla eri toimielimillä – ei siis yksin valtuuston käytössä vaan myös kaupunginhallitus, eri lautakunnat ja muut 
vastaavat toimielimet, jotka pitävät kokouksia ja äänestävät ja niin edelleen. 
 
Mikäli toiminnallisuus voidaan tarjota erilaisiin päätelaitteisiin (eri puhelimet [kuten iOS, Android], tabletit – 
Apple, Android, Chromebook jne., kannettavat tietokoneet ehdottomana) niin se on merkittävä asia. 

http://www.valtuusto.fi/
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Osa-alue 4 : Striimaus nettiin 
 
Hankintayksikkö on eriyttänyt tämän osan kahteen eri vaihtoehtoon, kuten alussa esitettiin – vaihtoehdot A ja 
B. Tarjoajien tulee tutustua ja lukea sekä osa-alueen 2 että tämän osa-alueen 4 määrittelyt ollakseen varma, 
että ymmärtää tämän osa-alueen 4 vaatimukset – vaikka sitä tarjottaisiinkin osana osa-alueen 2 ratkaisua. 
 
Striimaus nettiin sisältää siis: 

- tarvittavien kameroiden määrän ja asennuspaikkojen suunnittelun 
- tarvittavien kameroiden esiohjelmoitavien positioiden / kohdistusten määrittämisen siten, että voi-

daan toteuttaa kaikki hankintayksikön määrittelemät kuvaustarpeet, joita ovat mm.: 
o yleiskuva salista 
o puhujakorokkeen puhujasta otettava lähikuva 
o puheenjohtajiston pöydän yleiskuva 
o valtuuston puheenjohtaja, lähikuva 
o virkamiespöytä, yleiskuva 
o riittävä määrä ’lähikuvia’ valtuutetuista siten, että puhuja selkeästi tulee esiin. Tämä ei 

tarkoita sitä, että jokaista tulisi kuvata lähikuvana, vaan se voidaan toteuttaa esim. kuvaa-
malla paria pöytärivin vasenta tai oikeaa päätyä yhdellä kameralla tai vastaavaa. Tämä on 
nimenomaan tarjoajan vastuulla miettiä ja esittää – ja tarkemmin asiasta voidaan keskus-
tella jatkoneuvotteluissa. 

o Tämä lista ei ole yksiselitteinen ja täydellinen, mutta se antaa pohjaa / suuntaa sille, että 
tarjoajat voivat arvioida kameroiden määrää 

- ratkaisussa tulee ottaa huomioon ja esittää myös tarjouksen perusteluissa mm. sellaiset seikat, että 
valittu kameroiden määrä ja niiden esiohjelmoitujen paikkojen määrä tulee olla helposti hallittavissa 
ohjauspäätteeltä ja silti lähtevän kuvan muodostaminen internettiin ei saa olla liian ’poukkoilevaa’ ja / 
tai rauhatonta 

- itse tarvittavat laitteet ja järjestelmät, joilla muodostetaan nettiin lähtevä haluttu kuva. Hankintayksik-
kö tarjoaa verkkoliitynnän, jonka kautta lähetys voidaan toteuttaa. 

- oma ohjainyksikkö, jolla kameroita ja kuvanmuodostusta ohjataan 
o ohjaimelle saadaan striimauspalvelu ja kamerat päälle ja pois (On/Off) silloin, kun strii-

mausta halutaan. Kaikkia tilaisuuksia ei välttämättä videoida nettiin. 
o lähetettävä kuva voidaan valita esim. aktiivisen kameran, vaihtoehto 1 mukaisella näyttö-

ratkaisulla olevan esityskuvan tai näiden erilaisten yhdistelmien (vierekkäin PIP, jne.) välillä 
o kulloinkin kuvattava kohde voidaan valita – mieluummin niin, että valinta voidaan tehdä 

halutun alueen mukaan eikä ”kamera x, positio 3” -tyylisesti 
- ratkaisuissa (vaihtoehto A tai B) tulee tarpeen mukaan siirtää osa-alueelta toiselle tarvittavat kuva- ja 

äänisignaalit. Molemmissa tapauksissa varsinaisesta ohjaus- / keskusyksiköstä tuodaan esittävän ko-
neen ääni- ja kuvasignaali ja mahdollisen aktiivisen mikrofonilinjan ääni striimaukseen – oli striimaus 
sitten sen sisällä tai vaihtoehto B:n mukaisesti ’ulkona’. 
Ja vastaavasti vaihtoehdossa B tulee siirtää aktiivisen kameran kuva varsinaiseen ohjaus- / keskusyk-
sikköön, kun taas vaihtoehdossa A kamerat on jo kytketty siihen suoraan. 

 
Huomattavaa on, että tämän vaihtoehdon B mukaisen toiminnan voi myös tarjota palveluna, jossa palveluntar-
joaja tuo aina sovittaessa (kun halutaan tilaisuudesta videointia) paikalle tarvittavan määrän kameroita ja 
muuta tekniikka, joilla striimaus nettiin voidaan suorittaa. 
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tarjouksessa tulee olla maininta käyttääkö palveluna ratkaisua tarjoava yritys 
omia mikrofoneja vai tuleeko sen saada ääni varsinaiselta ohjaus- / keskusyksiköltä, kuten oletetaan. 
Samoin palveluna tuotettavasta striimauksesta tulee antaa kattava kuva sen sisällöstä sekä hinnoittelusta ja 
hinnoitteluperusteista. 
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Yleinen loppulauseke kaikkia osa-alueita koskien 
 
Hankintayksikkö on pyrkinyt kuvaamaan tarpeensa tässä dokumentissa ’niin tarkasti, kuin mahdollista’, mutta 
se ei ole kuitenkaan lähtenyt esittämään mitään spesifistä ja tarkkaa määritelmää esim. tarjottavan näyttörat-
kaisun valovoimaisuudelle tai kontrastille tai mahdollisen LED-videoseinän pikselikoolle tai muille vastaaville. 
Hankintayksikkö edellyttää tarjoajilta ammattitaitoa tuoda itse esiin mitä arvoja missäkin ne pitävät hyvinä – ja 
perustella miksi näin on. Tässä aikaisemmat toimitukset ja niistä saadut kokemukset ovat arvokkaita – ja paras-
ta olisi, jos ne olisivat tarjouksessa mainituista referensseistä haluttaessa tarkistettavissa. 
 
Samoin hankintayksikkö ei ole jokaisessa kohdassa lähtenyt esittämään mitään minimi- tai muita vaateita sel-
laisille perusasioille kuten esim. takuuajan pituus. Tarjoajien tulee selkeästi tuoda esiin omien laitteidensa osal-
ta tarjotut takuuajat – joiden pituus toki vaikuttaa ratkaisun arviointiin. 
 
Hankintayksikkö haluaa vielä korostaa sitä, että tämän hankinnan jakamisella on pyritty nimenomaan: 

- mahdollisimman hyvään ratkaisuun jokaisella osa-alueella, sillä saatujen selvitysten perusteella ei han-
kintaa olisi yksinkertaisesti edes voinut tehdä yhtenä isona hankintana tarjonnan puutteesta johtuen 

- mahdollistamaan useammalle eri kokoiselle tarjoajalle pääsy mukaan oman osa-alueensa tarjouskilpai-
luun, vaikka sillä ei olisikaan mahdollisuutta tarjota kuin yhtä osa-aluetta 

 
Hankintayksikkö toivoo tarjoajien suhtautuvan tähän tavoitteeseen avoimesti ja olevan valmiita neuvotteluihin 
tarvittaessa myös muiden osa-alueiden toimittajien kanssa yhdessä. Hankintayksikkö tiedostaa myös, että 
tästä saattaa aiheutua tarjoajille jonkin verran tavallista enemmän työtä, mutta toivomme silti aktiivista osal-
listumista kaikkien osa-alueiden kohdalla. 
 
Yhdessä ja neuvotellen toivomme saavamme ratkaisun, joka on pitkäikäinen, toimiva – ja jota voimme hyödyn-
tää kaikissa eri tilaisuuksissa helposti. 
 
 
Kalajoella, 11.07.2019 
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