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Huom. Lopullinen toteutus tehdään aina sitoutuvien asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Hankinnan kohteen määritykset 
Hankinnan kohde ja sisältyvät palvelut: 

Ajoneuvot (Traficom ajoneuvoluokat M1 ja N1), eri rahoitusmuodot ja hankintatavat, 
ajoneuvojen kalustaminen ja varustaminen, ajoneuvojen toimitukset ja noudot, 
ajoneuvojen realisointipalvelut, huolto- ja korjauspalvelut, rengaspalvelut, 
katsastukset, GPS-seurantaratkaisut ja sähköinen ajopäiväkirja, hallinnointiratkaisu 
(pilvipalvelu, raportointi, laskutus jne.), yhteiskäyttöautot jne. 

CPV-koodi 34100000-8 

Hankinta toteutetaan yhden toimittajan puitejärjestelynä, jonka sisällä asiakkaat 
hankkivat palveluoperaattorilta kulloinkin tarvitsemansa palvelut ja ratkaisut. 
Palveluoperaattori hyödyntää omia kumppani- ja alihankkijaverkostoja ratkaisujen 
toteuttamiseksi tilaajille. Hankinnassa ei siis tavoitella perinteistä ”leasingyhtiötä” 
vaan laajempaa palvelukokonaisuutta operoivaa tarjoajaa. Ajoneuvot hankitaan 
palveluna palveluoperaattorilta. Tällöin puitejärjestelyssä voidaan huomioida 
asiakaskohtaiset ja yksilölliset tarpeet täsmällisesti. 

Sopimusta voidaan käyttää modulaarisesti, eli asiakkaalla on mahdollisuus hankkia 
vain osa yllä mainituista palveluista tai hyödyntää niitä erilaisin yhdistelmin ja 
tarvittavilta osin. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla käytössään kattava kokonaisuus ns. 
”avaimet käteen” -ratkaisuna tai asiakas voi hyödyntää vain yhtä yksittäistä palvelua, 
esim. GPS-seurantaratkaisua ajoneuvoilleen. 

Hankinnassa noudatetaan 2.8.2021 voimaan astunutta lakia Puhtaista ajoneuvoista ja 
se asettaa keskeisiä vaatimuksia tarjouspyyntöön ja sopimuskauden aikaiseen 
toimintaan tarjoajan ja asiakkaiden osalta. 

HUOM! Sarastia Oy on valmistelemassa erillistä kilpailutusta sähköautojen 
latausinfran ja latauslaitteiden hankinnasta, joka täydentää ajoneuvojen hankinta- ja 
hallintapalveluita. Nämä hankinnat ovat porrastettu toteutettavaksi eri vaiheissa, 
koska siten voimme edellyttää latausratkaisuja tarjoavan tahon toimimaan 
yhteistyössä ajoneuvohankinnan ja -hallinnan palveluoperaattorin kanssa. Kaksi eri 
sopimusta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden asiakkaidemme käyttöön. 



Lisätietoja latausinfran ja latauslaitteiden hankinnasta antaa hankinta-
asiantuntija Essi Rajahuhta essi.rajahuhta@sarastia.fi 

Kilpailutuksen lähestymistapa 
Hankintatapa: 

Avoin menettely, ei erillisiä osakokonaisuuksia. 

Kilpailutettavan sopimuksen luonne: 

Puitejärjestely. Sopimus on valtakunnallinen, mutta palveluoperaattorin toiminnassa 
voidaan huomioida alueelliset ratkaisut ja toteutukset, asiakaskohtaisen 
ajoneuvopolitiikan toteutuminen sekä muut asiakkaiden yksilölliset vaatimukset 
puitesopimuskaudella. Puitejärjestelyssä on asiakaskohtainen kuuden (6) kuukauden 
irtisanomisaika. Sopimuskausi laaditaan vähintään neljän (4) vuoden pituiseksi.

Sopimustoimittajien määrä: 

Aikataulu: 

Yksi (1) 

Hankinnan valmistelua jatketaan, kunhan saamme tarvittavan asiakaspotentiaalin.

Yhteishankinnan laatuvaatimuksiin ja vertailuperusteiden painoarvoihin 
vaikuttamiseksi tulee hankintaan sitoutua.

Hankintavolyymin varaamiseksi ja kilpailutettavan hankintasopimuksen 
hyödyntämiseksi sitoutuminen viimeistään ennen tarjouspyynnön julkaisua. 

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita asiakkaitamme olemaan yhteydessä meihin 
(hankinta@sarastia.fi).

Kilpailutuksen vertailuperusteet: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden painotukset, joskin hinta on merkittävä 
vertailutekijä. Lisäksi painotetaan vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja eli käytännössä 
hankinta huomioi sähkö- ja kaasuautot. 

Laadun arviointi: 

Laatukriteerit tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Edellytämme kuitenkin 
tarjoajalta referenssein todennettavaa kokemusta ja osaamista sekä edellytämme 
hankinnassa kuvatun prosessin mukaista toimintaa / toteutusta. 
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Hinnoittelumekanismi 

Koska hankinta on laaja kokonaisuus, eri komponenttien ja toiminnallisuuksien hinnat 
pyydetään yksikköhintoina ja kertoimena käytetään 48kk aikamäärettä. Hankinnan 
liitteenä on erillinen hinnoitteluliite, jonka yhteenlaskettua kokonaisarvoa vertaillaan. 

Lisätietoja hankinnasta saat osoitteesta tero.niemisto@sarastia.fi 

Ota yhteyttä: hankinta@sarastia.fi tai hankinnan asiakaspalvelu: 050 366 8160 
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