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Kysymyksiä ja vastauksia hankintaa koskien 
 
 
Hankintayksikölle on esitetty Hilma-palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) päivämäärällä 15.10.2019 julkais-
tua hankintailmoitusta nro. 2019-015427 koskien kysymyksiä ja vastaamme tässä esitettyihin kysymyksiin: 
 

1) Selvennättekö vähän mistä nuo katseluetäisyydet tulee 3-25m? 
Pohjapiirustuksen mukaan mikä on tuolla kyselyssä ekat katsojat ovat 6m (niitä jotka ovat selin kuvaan 
päin en laske mukaan) päässä ja viimeiset 14m päässä. 
 
Vastaus:  
Lähimmät on laskettu 'tarkoituksella' lähemmäs - eli tyyliin "puhuja katsoo puhujapöntöstä esitystään" 
tai "katsoja seisoo puheenjohtajan pöydän edessä" jne. 
Pisimmän matkan tarkistimme, koska edellinen oli ’arviona kuultu’ – ja tarkkaan ottaen pisimmäksi 
matkaksi tulee viistosti takanurkasta kankaan vastakkaiseen reunaan 20 metriä. 
Suora pisin etäisyys salin takaa kankaalle on 17 metriä. 
 

2) ”Tätä voidaan pitää kohtuuttomana vaatimuksena julkisissa hankinnoissa 
 
Hankittavan järjestelmän osille tullaan laatimaan takuuajan jälkeen soveltuvilta osin ylläpito- ja / tai 
huoltosopimukset, jotka ovat voimassa laitteiden / ratkaisujen takuuajankin jälkeen, yhteensä vähin-
tään neljä (4) vuotta ja jatkuen sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina. 
Tarjoajien tulee tarjouksissaan ilmoittaa tarjoamiensa ratkaisujen:  
- takuuajat ja takuuaikaisen huollon / tuen vasteajat ja toimintamalli  

- ylläpitosopimuksen hinta takuuajan jälkeiselle ajalle ( € / kk / tarjottu osa-alue )  
 
Ylläpitosopimuksista ja niiden ehdoista (irtisanomisaika jne.) sovitaan osana hankintasopimusta ja jo-
kaiselle osa-alueelle sovitettuna sen ratkaisuun sopivaksi, mutta tarjoajien tulee tarjouksessaan:  
- kuvata tarjoamansa huolto- / ylläpitopalvelun sisältö vasteaikoineen jne.  

- määritellä palvelun hinnoittelu; hinta ja mahdollinen hinnoitteluperuste ( € per laite, € kk per järjes-
telmä tms. )  

- kertoa vasteajoista ja muusta  

- kuvata mahdolliset yhteistyökumppanit huollon- / ylläpidon osalta  

- ja yleensäkin antaa hankintayksikölle riittävät selvitykset niin, että hankintayksikkö kykenee arvioi-
maan tarjotun huolto- / ylläpitosopimuksen kattavuutta ja sopivuutta  
 
 
Esim. takuuaika 36 kk.  ylläpitosopimus  astuisi voimaan v. 2023. Sopimuskausi olisi voimassa 2023 – 
2027.   Urakoitsijoita pyydetään tekemää sitova  hinnoittelu v. 2023 – 2027 ilman tieto sopimuksen si-
sällöstä.    Sopimusmalli on esittävä osana tarjouspyyntöä.   Huomautettakoon vielä, että myös takuu-
ajan jälkeiset ylläpitohinnat tulee ilmoittaa ja niitä käytetään vertailussa.   Sopimusmalli puuttuu ja eh-
to on kohtuuton.” 
 
Vastaus:  
Lauseella ”…takuuajan jälkeen soveltuvilta osin ylläpito- ja / tai huoltosopimukset, jotka ovat voimassa 
laitteiden / ratkaisujen takuuajankin jälkeen, yhteensä vähintään neljä (4) vuotta ja jatkuen sen jälkeen 
toistaiseksi voimassa olevina sopimuksina” viitataan vertailussakin käytettävään neljään (4) vuoteen, 
jolle ajalle pyritään saamaan vertailukelpoiset hinnat koko ajalle laskettuna. Koska tarjottavien ratkai-
sujen takuuajat voivat vaihdella (esim. 1 vuosi vs. 3 vuotta) on tässä kysytty ylläpidon hintaa takuuajan 
jälkeen… mutta laskettuna siis yhteensä (x vuotta takuuaika + 4-x vuotta ylläpitoa) neljälle vuodelle. 
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Vertailuun käytettävässä Excel taulukossa on oma kohtansa takuuajan pituudelle, joka vähennetään 
neljästä vuodesta ja jäljelle jäävällä ajalla kerrotaan ilmoitettu ylläpidon hinta. 
Ylläpitoa ei siis solmita (eikä tarvitse sitovasti tarjota) neljäksi vuodeksi alkaen vasta takuuajan jälkeen 
– vaan nyt ilmoitetaan ’tämän hetkinen’ ylläpidon hinta, jolla sitten laskennallisesti lasketaan ylläpidon 
hinta neljän vuoden ajalle – mutta alkaen vasta takuuajan jälkeen. 
 
Mutta järjestelmälle ja sen osille (jos osakohtaisesti eri toimittajia) tulee olla tiedossa ylläpidon hinta 
tarjoushetkellä. Ja samoin tästä syystä tarjoajia on pyydetty ilmoittamaan myös tarjouksessaan takuu-
ajat, sillä niitä käytetään edellä kuvatulla tavalla ylläpidon hintaa laskettaessa. Mikäli takuuaikaa ei ole 
ilmoitettu, niin ylläpidon hinta lasketaan koko neljän vuoden ajalle, jolloin vertailuhinta ko. tarjouksen 
osalta nousee. 
 
Lauseella ”Ylläpitosopimuksista ja niiden ehdoista (irtisanomisaika jne.) sovitaan osana hankintasopi-
musta ja jokaiselle osa-alueelle sovitettuna sen ratkaisuun sopivaksi” viitataan siihen, että lopullinen 
ylläpitosopimus neuvotellaan ja sovitaan osana hankintasopimusta – ja irtisanomisajan lisäksi normaa-
leja sovittavia asioita ovat esim. indeksiin sidottavat yleiskorotukset. 
 
Tarjoajia on pyydetty myös esittämään oma käyttämänsä ylläpitosopimuksen malli – ja koska eri toi-
mittajilla on (oletettavasti) omansa, ei hankintayksikkö ole voinut laatia yhtä valmista sopimusmallia 
hankintailmoituksen liitteeksi. 
Jokainen tarjoaja siis ’sitoutuu’ omaan sopimusmalliinsa ilmoittamallaan hinnalla – ja esittää ko. sopi-
musmallin ja sen hinnan hankintayksikölle. 
 
Tässä kohdassa on myös yritetty ’mahdollistaa’ se, että jollain tarjoajalla olisi takuuajalle joku ’takuun 
ylittävän palvelun’ sopimus – ja siksi esim. viitataan kohtaan ”…myös takuuajan jälkeiset ylläpitohinnat 
tulee ilmoittaa ja niitä käytetään vertailussa”. Normaalistihan oletamme, että takuuaikana ei ole tar-
vetta ylläpitosopimukselle, vaan ne alkavat vasta takuuajan jälkeen. 
 

3) Hinta-arvio kilpailutuksessa, jota käytetään vertailuun  
 
Tarjousten tulee siis olla asennettuna ja asennusten osalta tulee esittää aikaisempiin kokemuksiin pe-
rustuva yksi hinta-arvio, jota käytetään vertailussa, ja sen lisäksi tulee ilmoittaa asennuksen min. ja 
max. hinnat €, kaikki ALV 0%. 
 
Hankitalain mukaisesti ratkaisu tehdään annetun hinnan perusteella.  Mihin käytetään min. ja max hin-
toja, jotka ovat lain vastaisia?  
 
Ylläpito ja huoltosopimukset voivat olla voimassa yhtaikaan takuuajan kanssa.  Tämä onkin yleinen 
käytäntö tilanteissa,  joissa tilaajalla ei ole omaa  organisaatiota hoitamaan järjestelmiä ja järjestelmän 
ylläpito on ulkoistettu.   Esitetyssä hankintamallissa voi olla kolmekin eri toimittajaa.  Kuinka ristiriitati-
lanteissa toimitaan,  kun A osan toimittaja pyydetään huoltokäynnille ja vika löytyy B toimittajan jär-
jestelmästä.  Ylläpito- ja huoltosopimus ei kata huoltokäyntiä näissä tilanteissa.  

  
Hankintamenettelyssä tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Se tarkoittaa, että kaikkien hankin-
taan liittyvien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnalla tavoiteltavien päämäärien kanssa. 
 
Vastaus:  
Tarjousten tulee todellakin olla asennettuna – ja asennuksen hinta tulee ilmoittaa erikseen tai hinnan 
oletetaan sisältävän asennuksen. 
Ilmoitettaessa asennuksen hinta tulee käyttää toimittajan parasta oletusta aikaisempaan kokemuk-
seen perustuen ja tätä hintaa käytetään vertailussa. 
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Emme ymmärrä mitä tarkoitetaan ”min ja max hintojen lain vastaisuudella”? 
Minimi hinta on käsittääksemme sellainen, jonka toimittaja tietää varmasti ainakin toteutuvan – eli 
esim. laiteiden kasaus, kaapeleiden kytkennät ja niin edelleen (erilaisia eri osa-alueilla) eikä se sisällä 
mitään ’hankintayksikön toiveista riippuvaa’. Ja vastaavasti hankintayksikköä kiinnostaa tietää pahim-
man mahdollisen tapauksen hinta eli toimittaja arvioi esim. ’kaapelien vetämisen pahimman mukaan’ 
tai ’hankintayksikön toiveet niin poikkeaviksi, että ohjelmoinnin osuus laskettava kaksinkertaiseksi’ tai 
muuta vastaavaa. 
Mutta kyseessä siis hankintayksikön kannalta parhaimman ja pahimman tapauksen vertailuhinnat. 
Hankintayksikkö haluaa vain yksinkertaisesti välttää tilanteet, joissa hintaan X € tarjottu asennus yht-
äkkiä toteutuisikin 10X € hintaisena todellisessa asennusvaiheessa… 
 
Ylläpidon ja takuuajan päällekkäisyyttä käsiteltiin jo aikaisemmassa vastauksessa. 
 
Mikäli hankintayksikkö tilaa ’väärän’ osa-alueen toimittajan A huoltokäynnille ja vika onkin toisessa 
osa-alueessa B, niin hankintayksikkö tietenkin vastaa kuluista toimittajalle A. 
Mikäli kuitenkin toimittaja B voi osoittaa vian olevan kuitenkin osa-alueessa A, niin silloin toimittaja A 
vastaa kaikista kuluista. 
Hankintayksikkö ei kuitenkaan usko tästä tulevan ongelmia, sillä eri osa-alueiden väliset rajat ovat suh-
teellisen selkeitä: tyypillisesti joku signaali joko tulee osa-alueesta X tai se ei tule. Ja sen mukaan vika 
selviää – jos se ei tule on vika X:ssä… ja jos se X:ssä tulee / lähtee, mutta ei näy / toimi Y:ssä, niin vika 
on Y:n puolella. 
 

 
Hankintayksikkö on tehnyt – ja tulee tekemään esim. ylläpitosopimuksia koskien – kaikkensa, että vaa-
timukset nimenomaan olisivat suhteessa hankinnalla tavoiteltavien päämäärien kanssa. Koska eri osa-
alueilla voi olla hyvin erilaisia toimittajia ja erilaisia sopimusmalleja ja muutenkin osa-alueet eroavat 
toisistaan huomattavastikin (esim. osa-alue 3, joka on täysin oma juttunsa), on hankintayksikön ollut 
mahdotonta laatia yhtä ja samaa sopimusmallia kaikkia koskien valmiiksi. Hankintayksikkö odottaa, et-
tä kukin osa-alueen toimittaja tarjoaa omalle osa-alueelleen sopivaa, yleensä käyttämäänsä sopimus-
mallia esim. ylläpitoa koskien. 

 
 
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET -OSAN LOPPU. 
 
Hankintayksikkö kiittää kaikkia kysymyksiä esittäneitä tahoja mielenkiinnosta. 
 
 
 
Kalajoella, 23.10.2019 
Tietohallinto 
 


