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Huom. Lopullinen toteutus tehdään aina sitoutuvien asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

 

Hankinnan kohteen määritykset 
Hankinnan kohde ja sisältyvät palvelut: 

Hankinnan kohteena ovat erilaiset työasemat sekä niihin liittyvät palvelut. 
 
Hankinnan keskiössä ovat asiakkaidemme erilaiset työasematarpeet eli tietokoneet, 
jotka kattavat mm. kannettavat tietokoneet, pöytäkoneet, Chromebookit ja Android-
pohjaiset tablettilaitteet. Hankinnassa huomioidaan julkishallinnon, sivistys- ja 
koulutoimen (EDU) sekä hyvinvointialueiden työasematarpeet. Hankintaan on 
tarkoitus sitouttaa myös laitevalmistaja(t), joka takaa laitteiden ja palveluiden pitkän 
elinkaaren, hintaedun koko sopimuskauden sekä laitevakioinnin hyötyjä laitehallinnan 
ja esim. korvaavien laitteiden osalta. 
 
Laitteiden lisäksi hankintaan sisältyvät erilaiset työasemapalvelut, joita ovat mm. 
työasemalaitteiden toimittaminen ja asentaminen, etä- ja lähitukipalvelut, 
rahoitusratkaisut, vuokralaitteiden poisvienti ja tietoturvallinen jälkikäsittely, 
laitteiden kierrätysratkaisut sekä kattava verkkotilausjärjestelmä edellä mainituille 
laitteille ja palveluille (sisältäen mahdollisuuden paketoida asiakaskohtaisia 
laitekokonaisuuksia helposti tilattaviksi ”bundleiksi” sekä toteuttaa 
organisaatiokohtaisia hyväksyttämisprosesseja raportointityökaluineen). 
 
CPV-koodi 30200000-1 - Atk-laitteet ja -tarvikkeet 
 
Hankinta soveltuu erinomaisesti niin pienille kuin suurille julkisille hankintayksiköille, 
oppilaitoksille sekä hyvinvointialueille (HVA).  
 
Hankinta on tarkoitus toteuttaa kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja yhden 
sopimustoimittajan ratkaisuna, mutta mikäli hankinnassa edellytetään alueellisia tai 
seudullisia osakokonaisuuksia, valmistellaan hankinta avoimella menettelyllä. 
 

Kilpailutuksen lähestymistapa 
Hankintatapa: 

Yhden toimittajan mallissa kilpailullinen neuvottelumenettely. 
Useamman osakokonaisuuden toteutuksessa siirrytään avoimeen menettelyyn. 

 

Kilpailutettavan sopimuksen luonne: 



 
Sopimus on lähtökohtaisesti valtakunnallinen, mutta se voidaan jakaa alueellisiin 
osakokonaisuuksiin. Sarastian näkökulmasta yhteishankinta toteutuisi tehokkaimmin 
yhden toimittajan mallilla, mutta hankinnassa voidaan huomioida myös asiakkaiden 
alueelliset osakokonaisuudet joko koko hankinnan sisällön tai esim. laitteiden / 
palveluiden osalta hajautetusti. 
 
Hankinnan asiakaskohtainen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 
 
Hankintasopimus / -sopimukset laaditaan rahoituksellisista syistä poikkeuksellisesti 
kuuden (6) vuoden mittaisiksi. 
 

Sopimustoimittajien määrä:  

Valtakunnallisessa toteutuksessa yksi. 
Osakokonaisuuksiin jaetussa toteutuksessa yksi tai useampi. 

 

Aikataulu:  

Tarjouspyyntö valmistellaan 15.8.2023 mennessä. 
Kilpailutus toteutetaan elo-joulukuun 2023 aikana mikäli hankintaan saadaan 
riittävästi sitoutuneita asiakkaita. 
Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024. 
 
Hankinnan laatuvaatimuksiin ja vertailuperusteiden painoarvoihin vaikuttamiseksi 
sitoutuminen hankintaan viimeistään 15.8.2023. 

 

Kilpailutuksen vertailuperusteet: 

Hankinnassa huomioidaan tavaroiden ja palveluiden hinta sekä laatu. Lisäksi 
hankinnassa asetetaan soveltuvuusehtoja ja vähimmäisvaatimuksia, joilla pyritään 
takaamaan tietty laatu- ja palvelutaso. 
 

Laadun arviointi: 

Soveltuvuusehtojen ja vähimmäisvaatimusten lisäksi hankinnassa voidaan huomioida 
tarjoajan tarjoamien laitteiden vikaantumista aikaisemmissa referenssitoteutuksissa 
sekä kiinnittää huomiota palvelutason (SLA) lisäksi myös referenssiasiakkaiden 
kokemustasoon (XLA). Samoin tarjoajan tarjoamia palveluita ja ratkaisuja voidaan 
laatumittaroida eri tavoin kilpailutusvaiheessa. 
 
Huom! Koska laadun todentaminen avoimessa menettelyssä on osin puutteellista, 
suosittelee Sarastia käytettäväksi hankinnassa kilpailullista neuvottelumenettelyä.  
 

Hinnoittelumekanismi  



 
Hinnoittelu noudattaa lopullisessa tarjouspyynnössä määriteltyä hinnastoa ja 
tarjouksen hintatasoa. Sopimuksella huomioidaan muuttuvat laitemallit ja palvelut, 
jotka täsmäytetään kulloinkin voimassa olevaan sopimushinnastoon (esim. korvaavat 
laitemallit). 

 
Lisätietoja hankinnasta saat osoitteesta tero.niemisto@sarastia.fi  
 
 
Ota yhteyttä: hankinta@sarastia.fi tai hankinnan asiakaspalvelu: 050 366 8160  
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