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HANKASALMEN KUNNAN VARTIOINTI- JA YÖHOITOPALVELUJEN 
HANKINTA 
 
 

Hyvän arjen Hankasalmi 
 
Hankasalmi on vireä, lähes 5 300 asukkaan Jyväskylän kaupunkiseudun 
ainoa aito maaseutukunta. Kunta tarjoaa asukkailleen ja vierailleen 
monipuoliset mahdollisuudet asumisen, työn ja vapaa-ajan sektoreilla. 
 
Kattavat palvelut ja hyvät liikenneyhteydet valtateitse ja rautateitse 
takaavat sujuvan asioiden hoidon. Hankasalmella on useita alakouluja, 
yläkoulu sekä lukio, jossa voi osallistua korkeatasoiseen 
suunnistusvalmennukseen. 
 
Vesistörikas luonto, monipuolinen kulttuuri, mm. kansainvälinen 
skifflemusiikkitapahtuma Kihveli Soikoon, Pienmäen talomuseo sekä 
Revontulen 18-reikäinen golf -kenttä tarjoavat mieliinpainuvia 
elämyksiä kesään. Talven iloista voi nauttia mm. laskettelemalla 
Häkärinteillä. Ja uusimpia mahdollisuuksia on upouudella keilaradalla 
koko perheen kanssa nauttiminen Revontulessa. 
 

Hankinnan kohde: Vartiointi- ja yöhoitopalvelut ”24/7” 
 
Hankasalmella halutaan lisätä entisestään turvallisuusalan 
ammattilaisten läsnäoloa ja valmiutta kunnan alueella. Kunta järjestää 
hankinnan, jossa kootaan kunnan erilaisia tehtäviä yhden yrityksen 
vastuulle siten, että tehtäviä hoitavalla työntekijällä on aina valmiudet ja 
oikeudet ryhtyä vartijan valtuuksilla turvallisuutta edistäviin ja 
palauttaviin toimenpiteisiin. 
 
Vapauksia palveluntuottajalle 
Vartijan reagointikyvyn varmistamiseksi kunnan tilaamat tehtävät 
tullaan yksilöimään noudattaen kahta periaatetta: 

• Nopea vasteaika turvataan (vasteaika määritellään 
tarjouspyynnössä) 

• Vartiointiliikkeellä on oikeus tarjota kunnalle palvelua tuottavia 
vartijoita myös alueen yrityksille ja muille toimijoille. 
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Hankinnan tavoitteena on lisätä kunnassa koettavaa turvallisuutta ja 
tuottaa monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti.  
 
 
Hankintaan sisällytettävät palvelut 
Hankasalmen kunta järjestää tarjouskilpailun, jolla haetaan kumppania 
vartiointi- ja yöhoitopalveluille. Hankintaan sisältyy nykyaikaiset ja 
älykkäät valvomopalvelut, joiden avulla ennaltaehkäistään riskejä ja 
joiden avulla mahdollisiin häiriötilanteisiin päästään puuttumaan 
nopeasti. Läsnäolevien vartioiden osaaminen ja tekninen valmius 
tukevat tavoitteita. 
 
Ilta- ja yöaikana vartijoiden tehtävänä on olla kotihoidon, sekä 
palveluasunnoissa asuvien ja työskentelevien turvana ja apuna. 
Yöhoitopalveluun sisältyy tehtäviä, jotka edellyttävät lähihoitajan ja 
vartijan pätevyyttä. 
 
Hankintaan voidaan sisällyttää tarjouspyynnössä määriteltäviä optioita. 
Hankintasopimukseen laaditaan myös yhteistyötä koskevia ehtoja, 
joiden puitteissa yhteistyötä voidaan kehittää kaikissa mahdollisissa 
muodoissa. 
 
Palvelujen tarkempi kuvaus jaetaan valittaville tarjoajille 
tarjouskilpailun käynnistämisen yhteydessä. 
 

Hankintamenettely 
 
Hankinta toteutetaan rajoitetulla menettelyllä, jonka ensimmäisessä 
vaiheessa alan toimijoita pyydetään jättämään liitteen mukainen 
osallistumishakemus. Palveluntuottajaa koskevat vähimmäis-
vaatimukset on kirjattu osallistumishakemuskaavakkeeseen ja ESPD-
lomakkeeseen. Kaikki vaatimukset täyttävät ja niihin sitoutuvat alan 
toimijat nimetään mukaan hankinnan toiseen vaiheeseen, jossa valittuja 
ehdokkaita pyydetään vastaamaan heille toimitettavaan tarjouspyyntöön.  
 

Luottamuksellisuus 
 

Hankinnassa on kysymys turvallisuus- ja terveyspalveluista. Kaikki 
hankintaa koskevat tiedot eivät ole julkisia. Salaisten tietojen jakaminen 
on kuitenkin välttämätöntä, jotta tarjoajat voivat laskea tarjouksen. 
Edellä mainitusta syystä osallistumishakemuksen jättäjän tulee sitoutua 
saamiensa tietojen salassapitoon sitä varten laaditussa osiossa.
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Hankinnan aikataulu 
 

Tarjouskilpailulle on laadittu aikataulu, jota pyritään noudattamaan 
sellaisenaan.  
 
Ensimmäisessä vaiheessa aikataulu on seuraava: 

• 1.12.2017 Hankintailmoituksen lähettäminen julkaistavaksi. 
• 2.1.2018 klo 10:00 Osallistumishakemusten jättöaika päättyy. 

 
Toinen vaihe: Tarjouskilpailua koskien tarjoajia pyydetään jo nyt 
varautumaan seuraavan aikataulun noudattamiseen: 
 

• 8.1.2018 klo 12-14: Tarjouskilpailu käynnistetään 
infotilaisuudessa, jonne osallistumisoikeuden saavat kaikki ne, 
jotka ovat jättäneet hyväksyttävän osallistumishakemuksen 
salassapitositoumuksineen. 

• 8.1.2018 klo 14-15: Tarjouspyyntöaineisto toimitetaan 
sähköpostilla hyväksytyn osallistumishakemuksen jättäneille. 
Vastaanottajaksi merkitään kaikki ne sähköpostiosoitteet, jotka 
osallistumishakemuksen jättäjä on ilmoittanut 
osallistumishakemuksensa ensimmäiselle sivulle varattuun 
kohtaan. 

• 15.1.2018 klo 14: Tarjouspyyntöaineistoa koskevien kysymysten 
jättöaika päättyy. Ehdokkaita pyydetään varaamaan aikaa 
asiakirjoihin tutustumiselle jo tässä vaiheessa, jotta 
mahdolliset kysymykset voidaan esittää ja asiakirjojen 
puutteet/virheet havaita ja korjata. 

• 17.1.2018: Tavoiteajankohta, jolloin esitettyihin kysymyksiin 
vastataan, ja jolloin julkaistaan lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat. 

• 7.2.2018: Tarjousten jättöaika päättyy. 
• 20.2.2018: Hankintapäätös. 
• 1.3.2018 mennessä: Hankintasopimus valmistellaan 

hankintapäätöksessä nimetyn toimittajan kanssa 
(tarjouspyynnön sopimusluonnos -liitteen pohjalta). 

• 1.4.2018 klo 0:00 käynnistyy palveluntuotanto valitun 
toimittajan kanssa. Valmistelevia ja harjoittavia töitä voidaan 
tilata jo kymmenen vuorokautta ennen sopimuskauden alkua.  

• Hankintayksikkö varaa tässä vaiheessa mahdollisuuden tehdä 
joitain siirtymäajan ehtoja sopimuskauden alkuvaiheeseen. 
Niiden tarkoituksena voi olla esim. palvelutuotannon 
käynnistämisen helpottaminen. 
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Tarjoajien valinta 

 
Tarjoajat valitaan osallistumishakemusten perusteella. Tarjoajien 
määrää ei rajoiteta, mutta tarjoajille asetetaan ehdottomia vaatimuksia ja 
vain ne täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua rajoitettuun 
tarjouskilpailuun. Osallistumisoikeudesta kerrotaan 
viranhaltijapäätöksessä, joka pyritään toimittamaan valituksi tulleille 
viimeistään 5.1.2018 aamulla. 
 

Infotilaisuus maanantaina 8.1.2018 klo 12-14 

 
Juuri ennen tarjouskilpailun käynnistämistä tarjoajille järjestetään 
hankintaa koskeva infotilaisuus. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki 
ehdokkaat, jotka on valittu osallistumishakemusten perusteella. 
Tilaisuus järjestetään Hankasalmella osoitteessa Kirkkotie 3 
(monitoimitalon kokoustila Aalto 2). 
 

Hankinnassa käytetään hankinta-asiantuntijaa 
 

Hankintamenettelyn käytännön tehtäviä hoitaa kunnan toimeksiannosta 
Seesam Hankintapalvelut. Asiantuntijana yhtiössä toimii Esa Mutanen, 
puhelin 050 493 3523 ja sähköposti esa.mutanen@empalvelut.fi.  
 

Osallistumishakemusten toimittaminen 
 

Osallistumishakemukset toimitetaan määräaikaan 2.1.2018 klo 10:00 
mennessä osoitteeseen tarjoukset@hankasalmi.fi. Viestin otsikkoon 
merkintä ”VARTIOINTI- JA YÖHOITOPALVELUT”. 

 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Hankasalmella 1.12.2017 
 
 
    Tomi Jylänki 
    kiinteistöjohtaja 
    Hankasalmen kunta 
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