TULE PALVELEMAAN
JOKIVARREN
SEURAKUNTALAISIA
Etsimme monitaitoista ASIAKASPALVELIJAA
ajalle 1.3.2021 ‐ 12.4.2022.
Toimita hakemuksesi 10.2.2021 mennessä
osoitteeseen talous.ylitornio@evl.fi.
Lisätietoja verkkosivuiltamme.

www.ylitornionseurakunta.fi

Asiakaspalvelijan sijaisuus
Haastatteluaika

Koulutus

Viimeisin merkittävä työpaikka

sosionomi

Kaksincare/ kaksin nuorisopalvelu

merkonomi/ sosionomi, koulutus kesken

Yrittäjä, monitoimipalvelut,
Lapin AMK

Jukka Jurvanen

filosofian maisteri (opettaja)

Joensuun ev.lut. srk,
toimistosihteeri 2 kk/2016

Siiri Vitsaniemi

merkonomi ja useita opintoja eri aloilta
kursseina

Eri työpaikkoja useita, erilaisia

Lapin AMK, Liiketalouden koulutusohjelma,
kesken

Ylitornion Op, asiakasneuvoja

sairaanhoitaja ja muita hoitoalan koulutuksia

Hoitotyön opettaja

Marena Jääskö

restonomi

useita eri ja työpaikkoja,
ravintolatyöt pääasiassa

Annikki Angeria

merkonomi

R‐kioski, Kestin tilitoimisto

Nimi

11.2.2021 klo 15 ‐ 16
TEAMS/PERUI
HAKEMUKSEN 10.2. Helena Niskala
12.2.2021 klo 9‐ 10
TEAMS
Piritta Bergman
12.2.2021 klo 11 ‐
12 TEAMS

11.2.2021, klo 10‐11
TEAMS
Sofia Juuso
Minna Anttonen
11.2.2021, klo 13‐
14 TEAMS

HANKINTAOHJE
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Ylitornion seurakunnan hankintaohjeella määritetään hankintojen hallintaa ja tavoitteet
seurakunnan hankintatoiminnalle. Hankintatoiminnassa noudetaan julkisia hankintoja
koskevaa lainsäädäntöä, taloussääntöä ja tätä ohjetta. Hankkijan on noudatettava kaikissa
hankinnoissaan sellaisia menettelyjä, jotka ovat julkisissa hankinnoissa noudettavien periaatteiden mukaisia. Periaatteita on tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus.

Hankintaohjeella tavoitellaan suunnitelmallista, hallittua ja laadukasta hankintatoimintaa.
Sillä edesautetaan seurakunnan palveluiden järjestämistä kustannustehokkaalla hinnalla,
edistetään kirkkohallituksen suosituksen mukaista hankintatoimintaa ja luodaan mahdollisuus paikallisille yrittäjille osallistua tarjouspyyntökilpailuihin.
Julkista hankintaa ovat tavaroiden ja palveluiden ostaminen, vuokraaminen, osamaksulla
maksaminen, leasing- ja optiosopimukset sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakoiden toteutukset.

Hankintaohjeella toteutetaan talousarviossa olevia tavoitteita. Ohjeen päivittämisestä
päättää kirkkoneuvosto ja se voi olla olla osa muuta sääntöä. Hankintarajat päivittyvät
aina lain päivittyessä. Hankintarajat päivitetään tarpeen mukaan. Hankintaohjeiden noudattamisen valvonta on osa sisäistä valvontaa.

Hankintakohtaisesti tarkastellaan mahdollisuudet ottaa huomioon laadun ja kestävän kehityksen näkökulmat. Hankinnan kestävyystarkastelussa taloudellisuus on vain yksi näkökohta, jonka lisäksi huomioidaan myös ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Taloudellisuutta tarkastellessakin kiinnitetään huomiota elinkaarikustannuksiin eikä vain ostohintaan.
1.1

Hankinnan periaatteet
Hankinnat on järjestettävä siten, että hankinnat tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti.
Hankinnoissa pyritään julkisen talouden ja hallinnon kannalta kokonaistaloudellisesti
3

edullisimpaan lopputulokseen. Seurakunnan hankinnat jaetaan pääsääntöisesti pienhankintoihin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sekä EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin.

Hankinnat kilpailutetaan tarvittaessa ja säännöllisesti kohtuullisin väliajoin.
Hankintamenettelyn lopputuloksen tulee palvella seurakunnan toimintaa ja että seurakunnan resursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Hankintamenettelyyn osallistuvia toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi ja toimittava avoimesti ja suhteellisuus huomioiden.

Avoimuus



Avoimuudella tarkoitetaan, että hankinnan aloittamisesta ja tehdystä hankintapäätöksestä tiedotetaan riittävän laajasti esim. julkaisemalla hankintaa koskeva hankintailmoitus ja antamalla hankintapäätös perusteluineen tiedoksi
asianosaisille. Avoimuus tarkoittaa myös, että kaikki keskeiset hankintaa koskevat vaatimukset ja sopimusehdot kerrotaan samansisältöisesti avoimesti
kaikille hankinta-asiakirjoissa.

Tasapuolisuus



Tarjouspyyntöä tai muita hankinta-asiakirjoja ei saa laatia siten, että hankinnan kohteen määrittely asettaa tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan. Tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että asetetut
vaatimukset koskevat samalla tavoin kaikkia tarjoajia. Toisiinsa rinnastettavia
tapauksia ei saa kohdella eri tavoin eikä erilaisia tilanteita kohdella samalla
tavoin, ellei tällainen kohtelu ole objektiivisesti perusteltua.

Syrjimättömyys



Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava julkisissa hankinnoissa samalla tavalla
riippumatta sellaisista tekijöistä, jotka eivät liity hankinnan toteuttamiseen.
Tällaisia tekijöitä ovat erityisesti ehdokkaiden tai tarjoajien kansallisuus
taikka sijoittautuminen johonkin jäsenvaltioon tai alueelle. Syrjimätön kohtelu edellyttää siten myös, että eri paikkakunnilta olevia ehdokkaita tai tarjoajia kohdellaan samanarvoisesti kuin paikkakunnan yrityksiä.

Suhteellisuus



Suhteellisuuden periaate tarkoittaa, että tilaajan on kohdeltava tarjoajia suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen ja että hankintaa koskevien vaatimusten tai ehdokkaalta tai tarjoajalta edellytettävien toimien tai selvitysten
tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kokoon ja luonteeseen nähden.

1.2

Hankintojen lajittelu
Hankinnan arvo arvioidaan kertahankintana tai hankintahinta on esimerkiksi yhden

vuoden tai enintään neljän vuoden aikana tehtävien hankintojen yhteenlaskettu arvo
ilman arvonlisäveroa (HanL 3:17). Hankintaa ei saa pilkkoa tarkoitushakuisesti pienempiin osiin kynnysarvon alittamiseksi. Lähtökohtana on aina suurin mahdollinen ennakoitu arvo. Hankinnan arvolla tarkoitetaan arvonlisäverotonta hankintahintaa.

PIENHANKINTA.
Hankinnan arvo alle 6 000 euroa

jota ei tarvitse kilpailuttaa.

PIENHANKINTA,
Hankinnan arvo 6 000 – 60 000 euroa, tavara-, pal-

josta tulee pyytää kirjallisia tarjouksia vähintään 2 tarjoajalta

velu-, suunnitteluhankinnat

ja/tai julkaista paikallisesti tarjouspyyntökilpailu

KANSALLINEN HANKINTA,
Hankinnan arvo yli 60 000 euroa,

johon sovelletaan hankintalain mukaisia menettelyjä,

tavara-, palvelu-, suunnitteluhankinnat

julkaistaan HILMA:ssa, www.hankintailmoitukset.fi

EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA,
Hankinnan arvo yli 221.000 euroa tavara- ja palveluhankinnoissa,
EU-komissio vahvistaa kahden vuoden välein han-

johon sovelletaan hankintalain mukaisia menettelyjä
julkaistaan HILMA:ssa, www.hankintailmoitukset.fi

kinnan kynnysarvon
PIENHANKINTA,
Hankinnan arvo 60 000 - 150.000 euroa rakennus-

josta tulee pyytää kirjallisia tarjouksia vähintään 2 tarjoajalta

urakoissa

ja/tai julkaista paikallisesti tarjouspyyntö

KANSALLINEN HANKINTA,
johon sovelletaan hankintalain mukaisia menettelyjä,
Hankinnan arvo yli 150.000 euroa rakennusurakoissa

Käyttöoikeussopimukset yli 500 000 euroa ja puitesopimukset

julkaistaan HILMA:ssa, www.hankintailmoitukset.fi

Ohjeistus tarkistettava hankintalaista

1.2.1

Pienhankinnat
Pienet ja helpot hankinnat toteutetaan aikaa säästäen, mutta syrjimättömästi. Pienhankinnoissa tulee noudattaa pienhankintoja koskevia ohjeita sekä hyvän hallinnon
yleisiä periaatteita. Hankintapäätöksen tekee viranhaltija tai kirkkoneuvosto. Hankintapäätöksessä

tulee

huomioida

kokonaistaloudellinen

näkökulma.

Pienhankinnoista voidaan avata tarjouskilpailutus, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja hankinnan arvioitu arvo ylittää kilpailutukseen sovitun kynnysarvon. Tarjouskilpailu voidaan sivuuttaa, mikäli kilpailutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat
kohtuuttoman suuret hankintaan verrattuna tai kilpailutuksella ei arvioida saatavan
hankintaan merkittävää säästöä.
Tarjouskilpailutuksessa voidaan käyttää asiantuntijan palveluita.
1.2.2

Keskitetyt hankinnat
Keskitettyjä hankintoja ja yhteishankintoja käytetään sellaisissa hankinnoissa, joissa
jokaisen seurakunnan itse tekemä kilpailutus ei tuo lisäarvoa. Puitesopimuksia kilpailutetaan enemmän, jolloin sopimusaikana tuotteet/palvelut voi tilata suoraan
puitesopimuskumppaneilta. Keskitetyillä hankinnoilla ja yhteishankinnoilla tarkoitetaan hankintapalveluiden kilpailuttamista useamman hankintaorganisaation
(esim. kunnat, seurakunnat) tarpeisiin. Keskitettyjä hankintoja sekä yhteis- ja puitesopimushankintoja tehdään yhteistyössä esimerkiksi eri seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen kanssa. Puitesopimusten hallinnoimisesta vastaa
talouspäällikkö.

1.2.3

Kansalliset hankinnat ja EU- kynnysarvon ylittävät hankinnat
Kansallisiin hankintoihin sovelletaan hankintadirektiivejä osittain kevennettyinä
laista tarkemmin ilmenevällä tavalla (HanL 9. luku)

EU -kynnysarvon ylittävät hankintojen osalta noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Hankintaprosesseissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa tai asiantuntijoita.
1.3

Hankintaprosessi


Arvioidaan hankinnan tarve
o Määritellään hankinnan tarve ja ennen hankintaa kartoitetaan
vaihtoehdot hankinnalle.
o Arvioidaan hankinnan hinta ja toimitaan sen määräämän hankintalajin
ohjeistuksen mukaisesti. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.



Päätös kilpailutuksesta
Arvioidaan kilpailutuksen vaihtoehdot ja etuudet. Viranhaltija tai kirkkoneuvosto sääntöjen määrittelemien rajojen mukaan.



Päätetään tarjouskilpailun näkyvyys
o Nimetään vastuuhenkilö/ lisätietojen antaja tai työryhmä
o Valitaan tarpeen mukainen ulkopuolinen asiantuntija(t)
o Valmistellaan tarjouspyyntö, päätetään hankintapäätöksen perusteet
(laatu/ hinta, kokonaistaloudellisuus tms.)
o Tarjousten vertaileminen


hankintalain mukaisien hankintojen kohdalla myös
tarjousten avaaminen ja dokumentointi

o Viranhaltijan / kirkkoneuvoston käsittely: hankintapäätös tai
sopimuksen hyväksyminen tai vaihtoehtoisesti hankinnasta
luopuminen tai hankintapäätöksen tekeminen eri laajuudessa kuin se
on kilpailutettu.
o Päätöksestä tiedottaminen
o Mahdollisen sopimuksen tekeminen

Hei Ritva ja Matti,
Kiitos mukavasta Teams- tapaamisesta.
Tällä sähköpostilla vahvistan, että antamamme tarjous (liitteenä) on voimassa 28.2.2021 asti.
Alla laskelma matkakuluista mikäli Ylitornion ja Pellon kartoitukset saadaan samalle reissulle
Ylitornio:
kilometrit: Oulu-Meltosjärvi-Ylitornio- Oulu 500km
Pello: 2 kohdetta
Kilometrit: Oulu-Pello -Oulu 500km
Eli kumpikin kartoitusreissu olisi yksittäin yhtä pitkä kilometreissä.
Yhdistettynä: Meltosjärvi-Ylitornio-Pello-Oulu 584km
Yhdistetyllä matkalla voidaan kilometrit siis jakaa tasan kuntien kesken
584km/2 = 292km
Kilometrikorvaus 292*0,44= 128e per kunta
1pv päiväraha per kohde eli 2päivärahaa per kunta a`44€
majoituskorvaus 100per yö; 3 yötä reissussa  jaetaan tasan kuntien kesken
Eli Matkakulut
Ylitornio: 128+88+150= 366e
Pello: 128+88+150= 366e
Terveisin.
Pia Laakso
Lähettäjä: Pia Laakso
Lähetetty: torstai 14. tammikuuta 2021 10.31
Vastaanottaja: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Aihe: Ylitornion seurakunnan kirkkojen kartoitustarjous
Hei Ritva,
Liitteenä tarjouksemme.
Voisimmeko käydä sen läpi maanantaina klo 12 tai tiistaina klo 9-15 välillä?
Tai ehdota jotain aikaa joka teille sopii paremmin.
Voin sitten lähettää teille Teams-kutsun
Tarjouksen läpikäyminen kestää noin 10-20min.
Terveisin,
Pia Laakso
Lähettäjä: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Lähetetty: maanantai 11. tammikuuta 2021 13.34
Vastaanottaja: Pia Laakso <pia.laakso@qlu.fi>
Aihe: VS: Meltosjärven kirkon kuvat
Pienemmässä salissa ei ole omaa mikrofonia. Mikit on alttarilla isossa salissa ja toinen saarnastuolissa
samalla seinustalla pieneen saliin päin, seinän vieressä. Kaiuttimen paikkoja en muista.

Talouspäälliikö pitää ainakin saada mukaan kokoukseen ja hyvä on kirkkoherrankin asian etenemisestä
tietää. Ehdota ensi viikolle useampia ajankohtia, josta joku ehkä sopii kaikille.
t. Ritva
Lähettäjä: Pia Laakso <pia.laakso@qlu.fi>
Lähetetty: maanantai 11. tammikuuta 2021 11.08
Vastaanottaja: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Aihe: VS: Meltosjärven kirkon kuvat
Onko pienemmässä salissa äänentoistolaitteita eli esim. mikrofonia ja kaiuttimia?
Tehdään niin, että kartoitetaan kumpikin Sali niin nähdään mihin asti silmukka toimii.
Yritän saada sinulle tarjouksen viimeistään torstaina.
Voimme sitten sopia vaikka ensi viikolle lyhyen Teams palaverin, jossa käydään tarjous läpi.
Siihen voidaan kutsua esim talouspäällikkö ja kirkkoherra mikäli näet sen tarpeelliseksi.
Terveisin,
Pia Laakso
Lähettäjä: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Lähetetty: maanantai 11. tammikuuta 2021 11.03
Vastaanottaja: Pia Laakso <pia.laakso@qlu.fi>
Aihe: VS: Meltosjärven kirkon kuvat
Induktiosilmukka on ainakin isoimmassa salissa, eli kappelisalissa. Toivoisin, että se olisi myös viereisessä
srk-salissa, sillä käytännössä ne on yhtä isoa tilaa. Toivottavasti näin on aikoinaan ajateltu. Olen aina
luullut, että näin olisi, mutta mistäpä tuon varmaksi tietää. Kirkkoherra on luullut, että silmukka olisi vain
isossa salissa. Nytpä selviää tämäkin kartoituksen aikana t. Ritva
Lähettäjä: Pia Laakso <pia.laakso@qlu.fi>
Lähetetty: maanantai 11. tammikuuta 2021 10.53
Vastaanottaja: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Aihe: VS: Meltosjärven kirkon kuvat
Hei Ritva,
Kiitos kuvista.
Osaatko sanoa kattaako induktiosilmukka sekä seurakuntasalin että kappelisalin?
Oletan, että jos kattaa niin se on yksi silmukka joka kiertää kummankin tilan ja silloin teemme kartoituksen
kummallekin salille.
Terveisin,
Pia
Lähettäjä: Eronen Ritva <ritva.eronen@evl.fi>
Lähetetty: maanantai 11. tammikuuta 2021 10.44
Vastaanottaja: Pia Laakso <pia.laakso@qlu.fi>
Aihe: Meltosjärven kirkon kuvat
Hei!
Skannasin 3 liitettä Meltosjärven pohjapiirrustuksesta. Kaksi niistä taitaa olla samankaltaiset. Kuvat on v.
2015 remontin yhteydessä tehdyt, eli varsin uudet. Pinta-ala näkyy liitteissä. Epävirallinen tieto on, että
kirkkoon mahtuu 200 henkilöä.

Olisiko näistä apua?
Ota yhteys asian etenemisen suhteen.
Ystävällisesti
Ritva Eronen
Diakoni
040 – 831 9022

Alkkulanraitti 3, 95600 Ylitornio
www.ylitornionseurakunta.fi

Luottamuksellinen

Qlu Oy
Torikatu 19
FI-90100 OULU

Qlu tarjous: 1190 - Ylitornion kirkon ja Meltosjärven kirkon kartoitus
Vastaanottaja

Tarjouksen laatija

Ylitornion seurakunta
Ritva Eronen

Pia Laakso

Tarjouksen päivämäärä

Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä

12.01.2021

12.02.2021

Toimitusaika

Maksuehdot

Yhteisen sopimuksen mukaan

14 päivää netto
Viivästyskorko korkolain mukainen
Muut ehdot

Toimitukseen mahdollisesti sisältyvä laitteisto säilyy Qlu:n omaisuutena kunnes kauppasumma on
kokonaisuudessaan maksettu.
Julkaisulupa:
Tilaamalla tämän tarjouksen mukaisen laatukartoituksen, tilaaja antaa luvan induktiosilmukan
kuuluvuuskartan julkaisuun kuulokuvat.fi -palvelussa. Jos induktiosilmukan kuuluvuudessa on
ongelmia, kuuluvuuskarttaa ei julkaista ennen kuin ongelmat on korjattu.
Qlu Oy
Qlu Oy on hyvän kuulemisen ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Toimintamme tavoitteena
on edistää huonokuuloisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassamme tasavertaisesti
normaalikuuloisten kanssa teknisten ratkaisujen ja tiedotuksen kautta.
Kokonaisvaltaisen asiantuntijapalvelumme auttaa tilojen omistajia, rakennuttajia, suunnittelijoita,
rakentajia ja kunnostajia toteuttamaan käyttäjien kannalta mahdollisimman käyttökelpoisia
ja voimassa olevien rakennusmääräysten ja standardien mukaisia kuuloesteettömiä
tiloja. Toimintamme keskittyy erityisesti induktiosilmukkajärjestelmien suunnitteluun, toteutuksen
valvontaan, lopputarkastuksiin ja induktiosilmukoiden laatukartoituksiin, mutta tarvittaessa voimme
laatia myös tarjouspyyntöjä ja toteuttaa induktiosilmukkajärjestelmiä. Avainhenkilöillämme on
kymmenien vuosien kokemus toimialalta. Haluamme olla ehdoton edelläkävijä alallamme ja
teemme työmme huolella loppukäyttäjää ja asiakasta ajatellen.
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Sivu 1

Luottamuksellinen

Viitaten käymäämme keskusteluun tarjoamme Ylitornion seurakunnalle Ylitornion kirkon ja
Meltosjärven kirkon kartoitusta ja mahdollista vahvistimien vaihtoa alla olevan erittelyn mukaan.
Vahvistimet vaihdetaan vain siinä tapauksessa, että olemassa olevilla vahvistimilla ei päästä
standardin määrittelemään signaalin laatuun ja voimakkuuteen tai vahvistimien arvioitu toimintaikä
säätöjen jälkeen arvioidaan lyhyeksi.
Saamiemme vahvistintietojen perusteella on hyvin todennäköistä, että vahvistimet joudutaan
vaihtamaan uusiin.
Mikäli jostain syystä kartoitusta ei voida suorittaa, veloitetaan vain katselmointikäynnin hinta.
Katselmoinnin perusteella laaditaan raportti toimenpide-ehdotuksista ja annetaan tarjous tarvittavista
korjauksista.
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Sivu 2

Luottamuksellinen

HINNOITTELU
Ylitornion kirkon kartoitus
Määrä Tuote

Kuvaus

Katsomoon tai auditorioon asennetun induktiosilmukan
laatukartoitus. Hinta määräytyy katsomossa olevien
istuinten määrän mukaan.
Kartoituksen hinta perustuu pohjakuvissa esitettyyn 399
istumapaikkaan

Yksikköhinta

Hinta
yhteensä
ALV0

1 980,00 €

1 782,00 €

220,00 €

220,00 €

1

Induktiosilmukan
laatukartoitus istuinten
määrän mukaan

1

Induktiosilmukkavahvistimen vaihtaminen uuteen
Induktiosilmukkavahvistimen
vahvistimeen kartoituksen
vaihtotyö kartoituksen
yhteydessä tehtynä.
yhteydessä

1

OPUS LD3.0

Erittäin tehokas, korkean hyötysuhteen omaava
induktiosilmukkavahvistin

895,00 €

895,00 €

0

Induktiosilmukan
laatukatselmus

OPTIO

150,00 €

0,00 €

Yhteensä ALV0

2 897,00 €

Arvonlisävero (ALV24%)

695,28 €

Yhteensä sis. ALV24%

3 592,28 €

Meltosjärven kirkko
Määrä Tuote

Kuvaus

Yksikköhinta

Hinta
yhteensä
ALV0

Avoimen tilan tai katsomon induktiosilmukan laatukartoitus.
Hinta määräytyy tilan pinta-alan, muodon ja katsomon
rakenteen mukaan.
1 605,00 €
Kartoituksen hinta perustuu pohjakuvissa esitettyyn
neliömäärään.
Kirkkosali+SRK sali yhteensä 183m2

1

Induktiosilmukan
laatukartoitus pinta-alan
mukaan

1

Induktiosilmukkavahvistimen Induktiosilmukkavahvistimen vaihtaminen uuteen
vaihtotyö kartoituksen
vahvistimeen kartoituksen yhteydessä tehtynä.
yhteydessä

1

OPUS LD3.0

0

Induktiosilmukan
laatukatselmus

1 444,50 €

220,00 €

220,00 €

Erittäin tehokas, korkean hyötysuhteen omaava
induktiosilmukkavahvistin

895,00 €

895,00 €

OPTIO

150,00 €

0,00 €

Yhteensä ALV0

2 559,50 €

Arvonlisävero (ALV24%)

614,28 €

Yhteensä sis. ALV24%

3 173,78 €

Matkakulut
Määrä Tuote

1

Kuvaus

Matka- ja majoituskulut toteutuneen mukaan tai jaettuna
Matka- ja
asiakkaiden kesken. Summa on enimmäiskorvaus.
majoituskulut

Yksikköhinta

Hinta
yhteensä
ALV0

450,00 €

450,00 €

Yhteensä ALV0

13/01/2021

450,00 €

Arvonlisävero (ALV24%)

108,00 €

Yhteensä sis. ALV24%

558,00 €
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HINTAYHTEENVETO
Kokonaishinta ennen alennuksia

7 324,06 €

Alennukset yhteensä

Hinta yhteensä ALV0

13/01/2021

-358,50 €

5 906,50 €

Arvonlisävero (ALV24%)

1 417,56 €

Hinta yhteensä sis. ALV24%

7 324,06 €
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AIKATAULU
Työt suoritetaan yhdessä asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana.
Karttatulosteet toimitetaan asiakkaan tarkastettavaksi kahden viikon kuluessa kartoituksen
suorittamisesta. Mikäli asiakas haluaa kartat standardimuodosta poikkeavalla tavalla toteutettuna,
karttatulosteen julkaisumuodosta ja lopullisen julkaistavan kartan toteutuksen aikataulusta ja
hankintakulujen korvaamisesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen erillisellä sopimuksella.

TUOTEVASTUU
1. Vahvistimet ja asennustyö, takuu 3 vuotta (jos sisältyvät tarjoukseen).
2. Jos havaitsemme virheen käyttämissämme testaus- tai analyysimenetelmissä, teemme uuden
kartoituksen veloituksetta yhteisesti sovittavana ajankohtana.
3. Jos signaalin laatua kuvaavasta kriteeristöstä julkaistaan uusi versio (standardin muutokset jne.),
generoimme asiakkaan näin halutessa testidatasta uuden version mukaiset kartat ja toimitamme
sen asiakkaalle veloituksetta.
Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan tilaukseen. Annamme mielellämme lisätietoja
liittyen tarjoukseemme.
Ystävällisin terveisin,
Pia Laakso
Myyntipäällikkö
Puhelin: 0405504885
Sähköposti: pia.laakso@qlu.fi
Qlu Oy
www.qlu.fi
kuulokuvat.fi
https://www.facebook.com/qluinc

TARJOUKSEN LIITTEET:
LIITE 1: LAIT, MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT
LIITE 2: INDUKTIOSILMUKKAJÄRJESTELMIEN LAATUKARTOITUS
LIITE 3: KUULUVUUSKARTTATAULUT
LIITE 4: Transett T-SIGN™ - aktiivinen T-merkki
LIITE 5: INDUKTIOSILMUKKAVAHVISTIMET, TARVIKKEET JA LISÄTYÖT
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LIITE 1: LAIT, MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT
Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lain tarkoituksena on
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen
oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan kaikkeen julkiseen ja yksityiseen toimintaan, lukuun
ottamatta uskonnonharjoitusta sekä perhe- ja yksityiselämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden,
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Suoja syrjintää vastaan on yhtäläinen syrjintäperusteesta riippumatta. Syrjintänä
kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä. Myös häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen
sekä ohje tai käsky syrjiä on kielletty. Lisäksi kiellettyä on epäedullisen kohtelun tai seurausten
kohdistaminen henkilöön, joka ryhtyy tai osallistuu toimiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi (ns.
vastatoimien kielto).
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (2018) velvoittaa seuraavasti: ”Jos
katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa
kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava
induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.” Äänentoistojärjestelmiä ovat muun
muassa kaiuttimet, televisiot ja muut AV-laitteet. Asetus rakennuksen esteettömyydestä korvaa
aiemman rakentamismääräyskokoelman F1, joka myös on edellyttänyt äänensiirtoa
induktiosilmukalla äänentoistojärjestelmien yhteyteen jo vuodesta 1987.
SFS-EN 60118-4 standardi määrittelee induktiosilmukan tekniset ominaisuudet,
tarkastuksen ja merkinnät
Standardi määrittelee yksiselitteisesti induktiosilmukkajärjestelmän laatukriteerit, miten järjestelmä
pitää tarkastaa ja miten se tulee merkitä, jotta sitä voidaan kutsua induktiosilmukkajärjestelmäksi.
Vaatimuksena on induktiosilmukan kuuluvuuskartta, joka tulee löytyä jokaisen tilaan johtavan
sisäänkäynnin välittömästä läheisyydestä. Merkintänä voidaan käyttää kylttiä (taulua), jossa on:
●

●

●

standardin mukainen silmukasta kertova merkki (voi olla myös integroitu kuuluvuuskarttaan). Kyltin
pitää olla riittävän suuri ollakseen helposti luettava ja valmistettu kestävästä materiaalista.
tilan pohjapiirros, josta käy selville alueet, joissa induktiosilmukan signaali on käyttökelpoinen
(kuuluvuuskartta). Edellämainittu kyltti ja pohjapiirros voivat olla integroituna samaan kylttiin.
järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön nimi tai asema ja yhteystiedot.
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LIITE 2: INDUKTIOSILMUKKAJÄRJESTELMIEN LAATUKARTOITUS
Qlu on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa induktiosilmukan laatukartoitusjärjestelmän, jolla
pystytään toteuttamaan kaikki SFS-EN 60118:4 (IEC 60118-4:2004) standardin mukaiset mittaukset
nopeasti ja tarkasti sekä luomaan kuuluvuuskartta, joka kertoo tarkasti ja selkeästi
kuulolaitteen käyttäjälle, missä kohti tilaa induktiosilmukka toimii hyvin eli missä hän kuulee
parhaiten kuulolaitteellaan. Järjestelmä on rakennettu siten, että sen avulla pystytään varmistamaan
mittauksen suorittajasta riippumaton ja puolueeton mittaustulos.
Ennen induktiosilmukan laatukartoituksen aloittamista induktiosilmukan toiminta säädetään
mahdollisimman hyväksi. Induktiosilmukan kuuluvuusalue kasvaa tyypillisesti 25-35% optimoidun
säädön ansiosta. Jos säädöstä huolimatta signaali ei täytä standardin vaatimuksia missään kohti
mitattavaa tilaa, sovimme jatkotoimenpiteistä asiakkaan kanssa erikseen. Tarvittaessa Qlu tekee
ehdotuksen ja erillisen tarjouksen silmukkajärjestelmän korjaamisesta standardin mukaiseen
kuntoon. Seuraavaksi testataan induktiosilmukan kuuluvuus käyttäen Qlu Oy:n kartoitusjärjestelmää.
●
●
●
●
●
●

Testaus noin 0.5m mittausvälein läpi koko tilan
Tulokset esitetään selkeänä värikarttana tilan pohjakuvassa
Tulokset julkaistaan kuulokuvat.fi verkkopalvelussa
Selkeä tekninen loppuraportti järjestelmän ominaisuuksista
Häiriökartta tilassa mahdollisesti esiintyvästä 50 Hz verkkohäiriöistä
Tehdään pistokokeita viereisistä sekä ala- ja yläpuolisista tiloista, jotta saadaan realistinen kuva
silmukkasignaalin ylikuulumisesta näihin tiloihin.

Qlu:n internetpohjainen julkaisujärjestelmä kuulokuvat.fi palautekanavineen tuo kuulolaitetta
käyttäville tietoisuuden hyvistä kuunteluolosuhteista. Kuulojärjestöjen jäsenet seuraavat aktiivisesti
julkaisujärjestelmää, joten kuulolaitetta käyttävät henkilöt löytävät palvelun helposti.
Induktiosilmukan kuuluvuuskartat sijoitetaan tilan seinille näkyviin standardin mukaisiin paikkoihin,
jolloin kuulolaitteen käyttäjät tietävät sekä silmukan olemassaolon että parhaan kuuluvuusalueen.
Toimitus sisältää:
●

Heijastamattomalla materiaalilla laminoidut kuuluvuuskartat (1 - 2 kpl, koko A4 tai A3):
Asiakkaan toiveiden mukaan karttaan voidaan lisätä asiakkaan määrittelemää lisäinformaatiota
Eri versiot kartasta eri puolilla tilaa olevien ovien läheisyyteen sijoitettavaksi
Asiakas voi valita joko kehystetyn tai metallilevylle painetun kartan (katso mallit liitteestä)
Toimitamme tilauksesta myös erikoismateriaalille tulostettuja karttoja ja erikoiskokoisia tulosteita
Laatukartta sähköisessä muodossa (pdf)
Laatukartta Internet-palveluun kuulokuvat.fi julkaistuna
Linkki tilaajan haluamaan verkkosivuun
Tilan osoite ja puhelinnumero
Palautekanava, jonka kautta tilan käyttäjät voivat antaa toimivuudesta palautetta
Erillinen häirökartta, jossa näytetään verkkohäiriösignaalit
Vain asiakkaan käyttöön
Loppuraportti
Tiivis tekninen yhteenveto kartoituksen tuloksista, havaituista ongelmista ja
kehitysmahdollisuuksista.
❍
❍
❍
❍

●
●

❍
❍
❍

●

❍

●

❍
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LIITE 3: KUULUVUUSKARTTATAULUT
Tarjous sisältää kaksi standardin mukaista kuuluvuuskarttataulua ripustettavaksi tilan sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Jos
sisäänkäyntejä on useampia kuin 2, veloitamme lisätauluista hinnastomme mukaisen hinnan.

Vakiotoimitukseen sisältyvät taulumallit
Kartoituksen hintaan sisältyy kaksi kappaletta A4- tai A3-kokoisia tauluja joko metallikehyksiin kehystettynä (hopea,
musta, valkoinen tai ruskea) tai 2mm UV-laminoidulle dipond-levylle (metallilevy) painettuna.

Kuuluvuuskartta hopeanvärisellä metallikehyksellä

Kuuluvuuskartta 2mm dipond-levylle painettuna. Taulu kiinnitetään kaksipuolisella teipillä tai tarralla seinään.
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Lisähintaan saatavat taulumallit
Lambda-valokuva, Silisec-pinta ja 2 mm Dipond-pohja
Silisec-pohjustukselle kiinnitetty Lambda-valokuvatuloste 2mm dipond-taustalla. Taulun kokonaispaksuus on 5,5mm,
joten se soveltuu myös kiinnitettäväksi kulmiin asennettavien kiinnitysholkkien kanssa irti seinästä. Mattapinta.

Lambda-tuloste silisec-pinnalla.
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Lisähintaan saatavat kiinnitystarvikkeet
Dipond- ja Lambda-tauluille on saatavilla kiskokiinnikkeet, kaksi eri syvyyttä. Lambda-taulut voidaa kiinnittää seinään
myös holkkikiinnityksellä.

Kiskokiinnikkeiden hinta on 25€ ALV0. Pyydä tarjous holkkikiinnikkeistä. Saatavilla on eri malleja.

Muut taulukoot
Tauluja saa erikoistilauksesta myös muun kokoisina kuin vakiotoimituksen A4- ja A3-koot.
Pyydä hinta erikseen erikoiskokoisille tauluille.
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Kuvassa A1-kokoinen dipond-taulu.
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LIITE 4: Transett T-SIGN™ - aktiivinen T-merkki
Transett T-SIGN™ on patentoitu älykäs T-merkki, joka kertoo milloin tilaan asennettu induktiosilmukka toimii ja kuinka
voimakkaan signaalin se tuottaa. Aktiivinen T-merkki kiinnitetään näkyvälle paikalle tilan seinälle tai kattoon, jolloin
sekä esiintyjät että kuulolaitteen käyttäjät näkevät induktiosilmukan toiminnan.

Miksi tämä on tärkeää?

Induktiosilmukka on kuulolaitteen käyttäjän tärkein apuväline ja näin ollen pettymys on suuri, jos silmukasta ei kuulu
ääntä. Transett T-SIGN™ kertoo kaikille tilassa olijoille toimiiko induktiosilmukkajärjestelmä: onko silmukka päällä ja
syötetäänkö siihen riittävän voimakasta äänisignaalia. Oikein sijoitetulla merkillä pystytään myös ohjaamaan
kuulolaitteiden käyttäjiä istumaan oikeille hyvän kuuluvuuden riveilleMitä aktiivinen T-merkki näyttää?
Induktiosilmukasta voi kuulua heikosti sen takia, että silmukkavahvistimelle ei syötetä oikean tasoista äänisignaalia.
Esimerkiksi tietokoneen äänenvoimakkuus on säädetty liian pienelle tai puhuja puhuu liian kaukaa mikrofonista.
Aktiivinen T-merkki kertoo kuulijoiden lisäksi myös luennoitsijalle ja tekniselle henkilökunnalle onko silmukan
äänenvoimakkuus sopiva, liian suuri tai liian pieni.
Aktiivinen T-merkki mittaa signaalin voimakkuutta 60 kertaa sekunnissa ja muuntaa mittaustulokset kuulijalle
ymmärrettäväksi värisignaaliksi. Kun T-merkki on vihreä (silloin kun silmukasta tulisi kuulua ääntä) on kaikki
kunnossa. Kun T-merkki on punainen, on silmukan signaali liian voimakas. Jos merkki vilkkuu hitaasti vihreänä, on
silmukan signaali liian heikko ja esimerkiksi puhuja tietää, että hänen pitää puhua lähempänä mikrofonia.
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LIITE 5: INDUKTIOSILMUKKAVAHVISTIMET, TARVIKKEET JA LISÄTYÖT
Alla olevat tuotteet eivät sisälly tarjoukseen, ellei niitä ole eritelty tarjouksen
hinnoittelussa.
Jos järjestelmästänne löytyy alitehoisia tai rikkoontuneita silmukkavahvistimia, tarjoamme teille uusia
korvaavia vahvistimia seuraavasti. Vahvistimen asennustyö ja -tarvikkeet maksavat kartoituksen
yhteydessä 220€.
Valmistaja Tyyppi

Hinta ALV0

Ampetronic ILD100

400 €

Ampetronic ILD122

750 €

Ampetronic ILD500

1 135 €

Ampetronic ILD1000G

1 535 €

Ampetronic MLD5

2 230 €

Ampetronic MLD7

2 620 €

Ampetronic MLD9

3 415 €

Ampetronic C5-1

860 €

Ampetronic C5-2

1 850 €

Ampetronic C7-1

1 050 €

Ampetronic C7-2

2 510 €

Ampetronic D7-2

2 910 €

Ampetronic D10-1

1 735 €

Ampetronic D10-2

3 415 €

Ampetronic D14-2

3 765 €

Opus

LD1.0

690 €

Opus

LD1.2

1 310 €

Opus

LD2.0

790 €

Opus

LD2.2

1 560 €

Opus

LD3.0

895 €

Opus

LD3.2

1 800 €

Univox

PLS-X1

484 €

Univox

PLS-X3

646 €

Univox

PLS-X5

872 €

Univox

PLS-6

1 242 €

Univox

SLS-1

1 168 €

Univox

SLS-3

1 458 €

Univox

SLS-5

2 211 €

QLU

Audiomuuntaja
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Palvelupistesilmukat info- ja palvelupisteisiin
QLU-PPS1 palvelupistesilmukka puiseen pöytärakenteeseen. Hinta asennuksineen 980 € ALV0.
QLU-PPS2 palvelupistesilmukka tehokkaalla silmukkavahvistimella metalliseen pöytärakenteeseen.
Hinta asennuksineen 1 290 € ALV0.
Hinnat sisältävät palvelupisteiden laatukartoituksen ja julkistamisen Qlu:n internetportaalissa
kuulokuvat.fi

Lisätyöt
Tämä tarjous sisältää kaikki kartoitukseen ja toimintakunnossa olevan laitteiston säätöön liittyvät
työt.
Jos AV- tai induktiosilmukkalaitteiston kunto vaatii erityisiä korjaustoimenpiteitä, veloitamme niistä
seuraavasti:
Asennustyö 65€/tunti ALV0
Huoltotyö 85€/tunti ALV0
Asiantuntijatyö 98€/tunti ALV0
Em. töistä sovitaan aina ennen niiden suorittamista asiakkaan kanssa.
Jos järjestelmästänne löytyy alitehoisia tai rikkoontuneita silmukkavahvistimia, tarjoamme teille uusia
korvaavia vahvistimia seuraavasti. Vahvistimen asennustyö ja -tarvikkeet maksavat kartoituksen
yhteydessä 220€.
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