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Taustaa

• Hansel Oy tarjoaa asiakkailleen hankintaratkaisuja mm. ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut –

kategoriassa. Hansel valmistelee parhaillaan hälytysajoneuvojen varustelupalvelujen hankintoihin 

liittyvää puitejärjestelyä valtio- ja kuntaorganisaatioiden hankintatarpeisiin.

• Tämän puitejärjestelyn tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan autojen varustaminen 

hälytysajoneuvoiksi vaativaan operatiiviseen kenttäkäyttöön. Puitejärjestely käsittää 

varustelupalvelujen ja varusteiden sekä niihin liittyvien palvelujen hankinnan näitä hankintoja 

varten laadituin, kattavin sopimusehdoin.

• Puitejärjestely suunnitellaan erityisesti puitejärjestelyyn liittyvien valtio- ja kuntaorganisaatioiden 

turvallisuusviranomaisten tarpeisiin, mutta siihen voivat liittyä mukaan myös muut Hanselin

asiakkaat, joilla on tarve varustella autojaan hälytysajoneuvoiksi.
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Mitä puitejärjestelyn perusteella voi hankkia?
• Tavoitteenamme on tarjota tällä puitejärjestelyllä asiakkaillemme kattavat hankintaratkaisut autojensa varustamiseksi 

hälytysajoneuvoiksi. Hälytysajoneuvolla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä henkilö-, paketti- tai (kevyt) kuorma-autoa, 
joka varustellaan pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi-, sairasautoksi tai esimerkiksi vankeinkuljetusautoksi. 

• Hankinnan kohteena ovat alustavasti esimerkiksi:

• Suunnittelu,

• tuotteiden (mm. varusteet ja tarvikkeet) hankinta,

• asennus,

• varustellun auton käyttöön liittyvä dokumentaatio ja käyttökoulutus,

• varustelun huolto ja korjaus,

• varustelun purku,

• varustelusta puretun auton myyminen tai käytöstä poistaminen,

• varustellun auton luovuttaminen ja

• lisädokumentaatio.

• Hankittavat tuotteet ja palvelu tarkentuvat syksyn 2021 aikana.
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Puitejärjestelyn edut

• Tavoitteena on, että tämä puitejärjestely tarjoaa kattavat hankintaratkaisut asiakkaan henkilö-, paketti- ja 
(kevyt) kuorma-autojen varustamiseksi hälytysajoneuvoiksi vaativaan operatiiviseen kenttäkäyttöön.

• Sopimusehdot suunnitellaan juuri hälytysajoneuvojen varustelupalvelujen hankintoja varten, 
lähtökohtana puitejärjestelyyn liittyneiden asiakkaiden tarpeet. 

• Tavoitteena on saada puitesopimustoimittajiksi riittävä määrä puitesopimustoimittajia, joilla on vahvaa 
osaamista vaativien varustelupalvelujen tuottamisesta.

• Hanselin asiantuntijat hallinnoivat puitesopimusta sopimuskaudella ja neuvovat liittyneitä asiakkaita ja 
puitesopimustoimittajia sopimuskaudella esille nousevissa kysymyksissä.

• Puitejärjestelyyn liittyneillä asiakkailla on mahdollisuus osallistua asiakastyöryhmään, jonka kanssa 
valmistellaan hankinnan sisältöjä.



Copyright Hansel Oy

Puitejärjestelyyn liittyminen

• Tee liittymisilmoitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 4.2.2022. Tee liittyminen Hanselin

verkkosivuilla www.hansel.fi. Puitejärjestelyä voivat sopimuskaudella hyödyntää ainoastaan ne Hanselin

asiakasorganisaatiot, jotka ovat liittyneet puitejärjestelyyn ennen liittymisajan päättymistä.

• Tekemällä liittymisilmoituksen mahdollisimman pian varmistat mahdollisuutesi osallistua puitejärjestelyn 

valmisteluun ja suunnitteluun erikseen muodostettavan asiakastyöryhmän muodossa. 

• Liittyneille asiakkaille lähetetään liittymisen jälkeen lisätietokysely, jolla vielä mm. tarkennetaan kunkin 

Asiakkaan sopimuskaudelle arvioimia hankintatarpeita ennen hankintailmoituksen julkaisemista.
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Alustava aikataulu

ALUSTAVA AIKATAULU

10/2021 – 1/2022 Puitejärjestelyn valmistelu asiakastyöryhmän kanssa myös markkinatoimijoita kuunnellen

4.2.2022 Puitejärjestelyyn liittymisen aika päättyy

2-3/2022 Tarjouspyynnön julkaiseminen

4-5/2022 Hankintapäätöksen julkaiseminen ja kick-off tilaisuus liittyneille asiakkaille 

6/2022 Sopimuskausi alkaa 
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Verkkopalvelu
www.hansel.fi

Asiakaspalvelu
0294 444 300

asiakaspalvelu@hansel.fi


