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Tilaisuus 27.9.2016 
 
Varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin. Tilaajalla on oikeus 
priorisoida sopimuksen mukaisia töitä sopimuksesta poiketen. Tilaajalla 
on oikeus osoittaa Palveluntuottajan henkilöstölle uusi työkohde ja tar-
peen vaatiessa neuvotella henkilöstön lisäresursoinnista Palveluntuot-
tajan henkilöstöresurssien puitteissa. Palveluntuottajalla tulee olla alus-
tava suunnitelma tarjouksen liitteenä tehtävien organisoinnista ja sen 
edellyttämästä työturvallisuudesta ja suojautumisesta sekä tarvittavista 
hankintapaikoista poikkeusolojen aikana ja häiriötilanteissa sekä jatku-
vuuden hallinnasta 

 
Kysymys Mitä ko. toiminta vaatii ja miten palveluntuottajan tulee huomioida tämä 

hinnoittelussa? 
Vastaus Tarjoukseen tulee liittää alustava suunnitelma miten palveluntuottaja on 

varautunut poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin. Suunnitelmaa tarkenne-
taan haltuunoton aikana yhteistyössä tilaajan asiantuntijan kanssa. Eh-
dottomat vaatimukset sisältyvät tarjoajan tarjouksessa annettuun hin-
taan. 
  

 Sosiaalinen vastuu, Tarjoaja sitoutuu kiinnittämään huomiota työllisyy-
den edistämiseen alla mainittujen ryhmien osalta. Pitkäaikaistyöttömät, 
nuoret työttömät, vammaiset, maahanmuuttajat, kesätyöntekijät, oppi-
sopimuskoulutettavat, harjoittelijat. Tarjoajan tulee antaa selvitys yrityk-
sen tilanteesta em. ryhmiin kuuluvien henkilöiden työllistämiseksi teh-
dyistä toimenpiteistä. Tarjoaja sitoutuu sopimuskauden aikana selvit-
tämään yhteistyössä Turun kaupungin Työllistämispalveluyksikön 
kanssa mahdollisuutta työllistää em. ryhmiin kuuluvia henkilöitä. 

 
Kysymys Mitä ko. toiminta vaatii ja miten palveluntuottajan tulee huomioida tämä 

hinnoittelussa? 
Vastaus Vaatimuksen mukaisesti palveluntuottaja sitoutuu selvittämään mahdol-

lisuutta työllistää em. ryhmiin kuuluvia henkilöitä. Ehdottomat vaati-
mukset sisältyvät tarjoajan tarjouksessa annettuun hintaan.  

  
Tilaisuus 25.9.2017 

 
Kysymys Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä, eli tarkenne-

taanko neuvottelumenettelyssä jo aiemmin toimitettua tarjousta? Vai 
tehdäänkö lopullinen tarjous vasta neuvottelujen jälkeen? 
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Vastaus Lopullinen tarjous tehdään neuvottelujen jälkeen. Neuvottelussa käsi-
teltävät asiat on ilmoitettu hankinnan asiakirjoissa. 

  
 Esitysmateriaaleissa oli hypoteettinen hintaesimerkki, johon liittyen pal-

veluntuottaja määrittelee tarjoukseen liittyvän ruoan valmistus ja tarjoi-
luhinnan.  

 
Kysymys Määritteleekö palveluntuottaja myös raaka-aine, käyttötarvike ja palve-

lujen tuottajaosion hinnan? Ko. hintaosio pitää sisällään myös sähkö, 
vesi ja tilakustannukset, kuitenkin infossa kerrottiin, että saamme tilat 
maksutta käyttöömme ja vain sähkö- ja vesi veloitetaan.  

Vastaus Vertailuhintana käytetään annoksen kokonaishintaa sisältäen myös 
kaupungin maksamat erät. 

 
Kysymys Pitääkö ko. osio myös työvaatteiden hankintaan liittyvän toimintamallin 

sisällään, kuten materiaalissa 2016 on mainittu?  
Vastaus Työvaatteet kuuluvat Palveluntuottajalle eivätkä kaupungin sopimuksel-

la hankittaviin. 
 
Kysymys Astioiden mainittiin myös kuuluvan ko. osioon kuuluvatko ne ja saa-

daanko myös astioista hinnasto valikoimineen? 
Vastaus Kyllä, neuvottelumenettelyn aikana annetaan ao. kilpailutettujen tuot-

teiden hinnat. 
 
Kysymys Sisältyvätkö tarjouspyyntöön tiedot myös raaka- ja käyttötarvikkeiden 

sekä kuljetusten ja vuokratyövoimana hinnoista, valikoimista  
Vastaus Kyllä, niiden sopimusten jotka kuuluvat tilaajan sopimuksilla hankitta-

vaksi. 
 
Kysymys Miten edellä mainittujen hinnankorotusmalli toimii    
Vastaus Tieto ilmoitetaan hankinnan asiakirjoissa. 
 
Kysymys Kuinka pitkään raaka- ja käyttötarvikkeiden jne. sopimukset ovat voi-

massa  
Vastaus Sopimuksilla on eri voimassaoloaika. 
 
Kysymys Tilataanko kaikki edellä mainitut aina ko. esitetyn mallin mukaisesti 

riippumatta siitä, että niitä käytetään palveluntuottajan omaan ulkoiseen 
palvelutoimintaan, vaikkapa suuriin ulkoisten asiakkaiden tilaisuuksiin? 

Vastaus Palveluntuottaja voi tuoda omat materiaalinsa keittiöihin. 
 
Kysymys Mikäli palveluntuottaja tarvitsee raaka-ainetoimittajilta joitakin erityis-

tuotteita, niin neuvotteleeko Turun kaupungin edustaja ko. raaka-
aineet, käyttötarvikkeet valikoimaan? 
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Vastaus Kyllä, tilaajan sopimusyhteyshenkilö neuvottelee tuotteiden hinnoitte-
lusta. 

 
Kysymys Tilaisuudessa mainittiin, että palveluntuottaja voi halutessaan käyttää 

myös omia raaka-aineitaan ja hankintakanaviaan. Onko tämä mahdol-
lista? Jos on niin miten? Asettavatko tämä tarjoajat eriarvoiseen ase-
maan? 

Vastaus Kyllä on mahdollista. Pitää huomioida, että omilla raaka-aineilla toimi-
essaan ALV ei ole tarjoajalle vähennyskelpoinen, joten omia hankinta-
kanavia käyttäessään palveluntuottajan tulisi kyetä tuottamaan palvelu 
vähintään ALV:n vaikutuksen verran tehokkaammin. Kaikki tarjoajat 
ovat tasavertaisessa asemassa, koska kaikilla on mahdollisuus tarjota 
ruokapalvelujen tuotannon kokonaishinta haluamaansa hankintakana-
vaa käyttäen. 

  
Kysymys Sisältyykö tarjouspyyntöön tarkka kuvaus kuljetuspalvelujen toiminnas-

ta ja hinnoista? 
Vastaus Kyllä, tiedot annetaan neuvottelumenettelyn yhteydessä. 
 
Kysymys Sisältyykö tarjouspyyntöön vuokratyövoimahinnasto? 
Vastaus Ei, vuokratyövoimaa koskeva sopimus ei kuulu tilaajalle. 
 
Kysymys Sisältyykö tarjouspyyntöön kuvaus ruokalistojen sisältövaateista, mm. 

pääraaka-aineista, ateriatyypeistä, salaatti- ja lisäkevaateista, juhlapy-
histä, teemoista, ravintosisällöstä? 

Vastaus Kyllä, tieto ilmoitetaan hankinnan asiakirjoissa. 
 
Kysymys Sopimuskausi on maksimissaan 5 vuotta, millä aikataululla hinnankoro-

tuksista voidaan neuvotella? 
Vastaus Tieto ilmoitetaan hankinnan asiakirjoissa. 
  
Kysymys Toimitilan kustannukset veloitetaan kaupungin sisällä, mutta huomioi-

daan kilpailutettavassa annoksen vertailuhinnassa, raaka-aineet yms. 
(Dia 26). Mitä tällä tarkoitetaan? 

Vastaus Annoksen vertailuhintana käytetään kokonaishintaa sisältäen kaikki 
kustannukset. Annoskohtaiset tilakustannukset ovat kaikille tarjoajille 
yhtä suuret. 

 
Kysymys Peritään sähkö ja vesi kulutusperusteisena keittiöistä (valmistus-

/jakelukeittiöt) I-vaihe alueiden 4 ja 5 valmistuskeittiöt (Dia 27). Mitä täl-
lä tarkoitetaan? 

Vastaus Keittiöissä on (tai asennetaan) kulutusmittarit, jolloin ko. hyödykkeet 
laskutetaan käytön mukaan. 
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Kysymys Tulevassa kilpailutuksessa kilpaillaan työn/prosessien hinnasta. Kuu-
luuko raaka-ainehinta sekä muut kaupungin ostosopimusten (vuokratyö 
yms. alv 24 % hankinnat) kautta tehtävät hankinnat vertailtavaan ate-
riahintaan? 

Vastaus Kyllä, vertailuhintana käytetään annoksen kokonaishintaa sisältäen 
myös kaupungin ostosopimusten kautta tehtävät hankinnat.  

 
 Infotilaisuudessa kerrottiin, että Turku maksaa raaka-aineet, jotka tila-

taan Turun kaupungin ostosopimuksilla ja että palveluntuottaja voisi 
tuoda omat raaka-aineet palvelun tuottamiseksi, kuitenkin niin että 
kaupungin ostosopimusten volyymivelvoitteet tulevat täytetyksi.  

 
Kysymys Missä vaiheessa kilpailutusprosessia potentiaaliset palveluntuottajat 

saavat raaka-ainehinnan?  
Vastaus Hinnat luovutetaan neuvottelumenettelyyn valituille tarjoajille. Mahdol-

listen tarjoajien tulee allekirjoittaa salassapitosopimus ennen hintatieto-
jen antamista. 

 
Kysymys Millaisella annoskoolla raaka-ainehinta annetaan? 
Vastaus Tieto ilmoitetaan hankinnan asiakirjoissa. 

 
Kysymys Muiden hankintojen hinnat jotka tehdään kaupungin ostosopimusten 

kautta? Mitä kaikkea nämä hankinnat pitävät sisällään, joita palvelun-
tuottajan tulisi lähtökohtaisesti käyttää? 

Vastaus Sopimusten käytön periaate on, että ne sopimukset jotka kuuluvat toi-
mintaan ovat tilaajan kilpailuttamia. Sopimukset jotka kuuluvat palve-
luun, henkilöstön ym. kuuluvat palveluntuottajalle. 

 
Kysymys Missä vaiheessa kilpailutusprosessia potentiaaliset palveluntuottajat 

saavat kaupungin ostosopimusten volyymivelvoitetiedot? 
Vastaus Volyymitiedot annetaan neuvottelumenettelyn yhteydessä samalla kuin 

hintatiedot. 
 
Kysymys Miten sopimuksissa on huomioitu / kilpailutettu korvaava raaka-aine, 

jos varsinaista raaka-ainetta ei jostain syystä ole saatavilla? 
Vastaus Elintarvikkeiden kilpailutuksen asiakirjojen mukaisesti korvaava tuote 

tulee olla laatuvaatimuksiltaan sama kuin korvattava tuote. Mikäli toimi-
tettu tuote ei laadullisista tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa tässä so-
pimuksessa tai sen liiteasiakirjoissa edellytettyjä vaatimuksia tai tuotet-
ta ei ole tilapäisesti saatavilla, on Toimittaja ensisijaisesti velvollinen 
vaihtamaan kyseisen tuotteen saman hintaiseksi ehdot täyttäväksi tuot-
teeksi. Jos Toimittajan valikoimasta ei löydy vastaavaa tuotetta, on Ti-
laajalla oikeus tilata tuote toiselta toimittajalta. 
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Kysymys Miten ostosopimuksissa on huomioitu mm. raaka-aineiden vastuulli-
suustekijät, esimerkiksi liharaaka-aineen alkuperä ja jäljitettävyys? 

Vastaus Elintarvikkeiden tarjouspyynnössä on määritelty laadulliset ehdottomat 
vaatimukset sekä hintaliitteellä on ilmoitettu valmistaja ja alkuperämaa.  

 
Kysymys Kuka vastaa lopullisesta kokonaislaadusta lautasella, kun palveluntuot-

tajat käyttävät kaupungin raaka-aineita?  
Vastaus Palveluntuottaja vastaa kokonaislaadusta lautasella. Palveluntuottajalla 

on mahdollisuus osallistua raaka-aineiden sopimuksen seurannan ko-
kouksiin. 

 
Kysymys Miten palvelunkäyttäjiä informoidaan sopimuskaudella sopimuksen si-

sällöstä ja toteutustavasta? 
Vastaus Palvelunkäyttäjiä osallistuu sopimuksen seurannan kokouksiin sekä 

tiedottamalla eri kanavien kautta.  
 
 
 Muutokset esitettyihin tietoihin ovat mahdollisia. Hankinnan yksi-

tyiskohtaiset vaatimukset ilmenevät hankintaa koskevissa julkais-
tavissa asiakirjoissa. 


