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LAATUVERTAILUN PERUSTELUT     

 

HALTUUNOTTOSUUNNITELMA     

Haltuunottosuunnitelma jakautuu kuuteen osioon, joiden kunkin maksimipistemäärä on 5 pistettä. 

Pisteiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 30 pistettä. Suunnitelman arviointi muodostaa 30 % 

tarjousten laatuvertailuperusteista. 

 

TARJOAJA YHT PERUSTELUT 
 

BLC Turva Oy 14/30 Haltuunottosuunnitelman tavoitteet, tehtävät ja kohderyhmä 

on kuvattu hyvin ja realistisesti. Haltuunottosuunnitelman 

aikataulu on kuvattu yleisellä tasolla, mainiten sen haasteista. 

Prosessikuvaus koko asiakkuuden haltuunotosta on kuvattu 

yleisellä tasolla ja kuvaa enemmän yksittäisen projektin 

toteutusta, kuin koko asiakkuuden haltuunottoa. 

Prosessikuvaus yksittäisen kiinteistön haltuunotosta on kuvattu 

hyvin ja kuvas on realistinen ja riittävän yksityiskohtainen. 

 

Certego Oy 16/30 Haltuunottosuunnitelman tavoitteet yksityiskohtineen on 

kuvattu hyvin. Haltuunottosuunnitelman aikataulu on kuvattu 

yleisellä, periaatteellisella tasolla, mainiten vaiheista, joista 

lopullinen aikataulu koostuu.  Prosessikuvaus koko asiakkuuden 

haltuunotosta kuvattu hyvin ja kuvas on realistinen ja riittävän 

yksityiskohtainen. Prosessikuvaus yksittäisen kiinteistön 

haltuunotosta on kuvattu yleisellä tasolla, mutta kuvaus ei ole 

yksityiskohtainen. 

 

Turvakolmio 
Group Oy 

5/30 Haltuunottosuunnitelman tavoitteet kuvataan hyvin yleisellä 

tasolla. Haltuunottosuunnitelman aikataulun kuvaus puuttuu. 

Prosessikuvaukset asiakkuuden ja yksittäisen kiinteistön osalta 

puuttuvat.  

 

Palmia Oy 16/30 Haltuunottosuunnitelman tavoitteisiin vaikuttavat tekijät on 

esitetty hyvin, ja riittävän yksityiskohtaisella tasolla. 

Haltuunoton aikataulu on kuvattu yleisellä tasolla, sen vaiheet 

esittäen. Prosessikuvaukset koko asiakkuuden haltuunotosta ja 

yksittäisen kiinteistön haltuunotosta on kuvattu hyvin ja 

kuvaukset ovat realistisia ja riittävän yksityiskohtaisia.  

 
 

 

 

 

  



H076-21 / HEL 2021-012626 / Murtoilmaisujärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut 

HUOLTOTILAUSTEN LAATUVERTAILU 

Pisteiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 70 pistettä. Huoltotilausten laatuvertailu muodostaa 70 % 

tarjousten laatuvertailuperusteista. Vähimmäistason täyttämisestä saa 0 pistettä.  

Liitteellä Vertailutaulukko on kerrottu kunkin tarjoajan ansaitsema pistemäärä, joka muodostui alla olevien 

taulukoiden mukaisista vastauksista. 

 

Pisteytystaulukko   

    

Vasteaika Pisteet 

Työn aloittaminen arkena 8-16 (vuorokausina) 2vrk sisällä = 0 pistettä 0 

Työn aloittaminen seuraavana arkipäivänä = 5 pistettä 5 

Työn aloittaminen arkena 8-16 (saman vuorokauden aikana) = 10 pistettä 10 

    

Asennuskapasiteetti Pisteet 

Pystytään antamaan vähintään 1 työntekijä Tilaajalle per päivä = 0 pistettä 0 

Pystytään antamaan vähintään 2 työntekijää Tilaajalle per päivä = 5 pistettä 5 

Pystytään antamaan vähintään 4 työntekijää Tilaajalle per päivä = 10 pistettä  10 

    

Työtekijöiden (asentajien) ammattitaitoa ja koulutusta Pisteet 

Palveluntuottajan palveluksessa olevilta turvasuojaustehtävissä työskenteleviltä 
henkilöiltä edellytetään lakisääteisiä pätevyystodistuksia ja hyväksyntöjä. Asentajista 75 
% ammattitutkinnon suorittaneita.  
 
Asentajista vähintään 4 vuotta alalla 50 %  Vähintään 4 vuotta alalla 50 % työntekijöistä  
= 0 pistettä 

0 
Yli 5 vuotta alalla 50 % työntekijöistä. Yli viiden vuoden pituinen turva-, sähkö- tai 
telealan työkokemus, josta vähintään 2,5 vuotta on turva-alan työkokemusta, josta 
vähintään 6kk on viimeisen 12 kk ajalta. = 10 pistettä 10 

    

Työjohdon ammattitaitoa ja koulutusta Pisteet 
Ammattitutkinto suoritettu ja yli 5 vuotta työkokoemusta asennuksissa sekä TU-
asiantuntijasertifikaatti (1henkilö riittää)  = 0 pistettä 0 
5 vuotta projektinhoitotehtävissä sekä sertifioitu turvalaitesuunnittelija (1henkilö 
riittää)    = 5 pistettä 5 

Turvallisuusalan korkeakoulututkinto (AMK, tai muu vastaava koulutus) ja yli 5 vuotta 
projektinjohtotehtävissä sekä sertifioitu turvalaitesuunnittelija (tiimi ei yksi hlö) = 10 
pistettä 10 

    

Huollettavien kameravalvontajärjestelmien lukumäärä Pisteet 
Eri toimittajien kameravalvontajärjestelmiä joita kykenee huoltamaan (vähintään 2kpl) = 
0 pistettä 0 
Eri toimittajien kameravalvontajärjestelmiä, joita kykenee huoltamaan 2-4kpl mainittava 
järjestelmät = 5 pistettä 5 
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Eri toimittajien kameravalvontajärjestelmiä, joita kykenee huoltamaan 5kpl tai 
enemmän,  = 10 pistettä 10 

    

Ilmoitettujen kameravalvontajärjestelmien asennuskoulutukset Pisteet 

Ilmoittamanne järjestelmien järjestelmäkohtaiset asennuskoulutukset käynyt 50% 
asennusta tekevistä henkilöistä = 0 pistettä 0 

Ilmoittamanne järjestelmien järjestelmäkohtaiset asennuskoulutukset käynyt 75% 
asennusta tekevistä henkilöistä  = 5 pistettä 5 

Ilmoittamanne järjestelmien järjestelmäkohtaiset asennuskoulutukset käynyt 100% 
asennusta tekevistä henkilöistä  = 10 pistettä 10 

    

Tilausten ja huollon hallinta  Pisteet 

1. Automatisoitu raportointijärjestelmä, työpyyntö avattu - valmis = 0 pistettä 0 

2. Verkon yli käytettävä dokumenttienhallintajärjestelmä, extranet tms. = 10 pistettä 10 

 


