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Kommunikaatio-opetuksen palveluhankinta vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen

Selostus
Tarjouspyyntö
Espoon kaupunki on pyytänyt 4.10.2019 päivätyllä ja sittemmin 29.10.2019
korjatulla tarjouspyynnöllä tarjouksia kommunikaatio-opetuksen
palveluhankintaa vammaiselle ja/tai hänen lähipiirilleen. Kommunikaatioopetuksella tarkoitetaan tässä hankinnassa viittomakielen tai puhetta tukevien
ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta tai kommunikoinnin
apuvälineiden käytön ohjausta asiakkaalle ja/tai lähipiirille.
Kyseessä on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteishankinta, jossa
jokainen kunta tekee oman hankintapäätöksen ja sopimukset.
Kyseessä on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhteishankinta, jossa
jokainen kunta tekee oman hankintapäätöksen ja sopimukset.
Hankinta on jaettu kuuteen osa-alueeseen:
1.
2.
3.
4.
5.

Suomalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
Suomenruotsalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
Viitotun puheen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
Kommunikaatiomenetelmien opetus kuulonäkövammaiselle asiakkaalle
ja/tai lähipiirille
6. Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden käytön
ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille
Mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueittain valitaan kaikki tarjouspyynnön
mukaisen ja soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat.
Espoon kaupunki ei sitoudu hankittaviin määriin sopimuskauden aikana.
Sopimuskauden on määrä alkaa 1.1.2020 ja sopimus on toistaiseksi voimassa.
Hankintamenettely
Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä.
Kysymyksessä on kansalliset kynnysarvot ylittävä liitteen E mukainen
palveluhankinta, josta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa 7.10.2019 ja
TED- tietokannassa 8.10.2019.
Tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 7.10.2019,
jonne myös tarjoukset tuli jättää.
Valintaperuste
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Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti
edullisimpana tarjouksena pidettiin tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta
hinnaltaan halvin.
Laatutekijät on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa.
Vertailu- ja arviointiperusteet
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2) tarjousten vertailu
3) soveltuvuusvaatimusten täyttymisen arviointi
Tarjouksista valitaan kaikki kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset osaaluekohtaisesti etusijajärjestyksessä mukautettuun puitejärjestelyyn.
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on tilaajan kannalta hinnaltaan
halvin. Vertailuhintana on kokonaishinta.
Vertailupisteiden laskeminen
Osa-alue 1
Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Osa-alue 2
Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Osa-alue 3
Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Osa-alue 4
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Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Osa-alue 5
Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Osa-alue 6
Hinta
Kokonaishinta, enintään 100 vertailupistettä. Kokonaishinnaltaan halvin tarjous
saa lopulliseen vertailuun 100 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet
lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman
tarjouksen kokonaishinta (X) jaetaan asianomaisen tarjouksen hinnalla (Y) ja
kerrotaan XX vertailupisteellä. Laskukaava: X/Y * XX vertailupistettä. Tarjoajat
asetetaan osa-aluekohtaisesti hinnan mukaan etusijajärjestykseen.
Palvelun tilaaminen sopimuskaudella
Mukautettuun puitejärjestelyyn valitaan kaikki tarjouspyynnön mukaisen ja
soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat. Kilpailutuksen perusteella
Palveluntuottajat asetetaan osa-alueittain etusijajärjestykseen halvimman
hinnan mukaan. Espoon kaupunki tilaa palvelun sähköisen tilausjärjestelmän
kautta.
Tilaaja saa sähköpostiin tiedon, kun tilauskysely on sulkeutunut. Sähköinen
tilausjärjestelmä kertoo tilaajalle, kuka palveluntuottaja on valittu
sopimusehtojen mukaisesti (Tilaaja valitsee tilauskyselyyn vastanneista
palveluntuottajista sen, joka on etusijajärjestyksessä korkeimmalla sijalla).
Tilaaja avaa hankintamenettelyn aina tarvittaessa, kuitenkin enintään kerran
kalenterivuodessa, mahdollistaakseen mahdollisten uusien Tarjoajien mukaan
pääsyn mukautettuun puitejärjestelyyn osa-aluekohtaisesti. Tilaaja ilmoittaa
hankintamenettelyn avaamisesta HILMA:ssa tietopyynnöllä.
Hankintamenettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä osa-aluekohtainen
etusijajärjestys voi muuttua.
Hankintamenettelyn uudelleen avaamisen yhteydessä, Tarjoaja, joka ei jättänyt
tarjousta tai ei tullut valituksi hankintamenettelyyn ns. perustamisvaiheessa, voi
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päästä mukaan mukautettuun puitejärjestelyyn menettelyn uudelleen
avaamisen yhteydessä. Ensimmäinen mahdollinen hankintamenettelyn
uudelleen avaaminen on vuoden 2021 alussa.
Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyyntöön tehdyt muutokset
Hankintaa koskevat tarkentavat kysymykset ja huomiot tuli esittää 25.10.2019
mennessä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Kysymyksiä tuli yhteensä 31
kappaletta. Vastaukset julkaistiin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa 29.10.2019.
Korjattu tarjouspyyntö julkaistiin 29.10.2019 ja tarjouspyyntöä täsmennettiin
seuraavanlaisesti:
- Liite 2 ”Keskeiset sopimusehdot” tarkennettiin.
- Tarjouspyyntöä tarkennettiin siten, että Tarjoaja voi tehdä tarjouksen
yhteen tai useampaan
- Tarjouspyynnön kohdassa hankinnan kohteen kriteerit osa-alue 6.
Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden käytön
ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille, tarjoajalla on nyt
mahdollisuus ilmoittaa, tarjoaako puheterapeutin vai puhevammaisten
tulkin toteuttamaa opetusta vai kumpaakin
Tarjoukset
Määräaikaan 8.11.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksen tekivät seuraavat
tarjoajat:
Osa-alue 1 Suomalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille:
Tulkkaus Trilog Oy, Viparo Oy, Evantia Oy, Sandra Westerholm Oy Ab, Sinun
Aika Oy ja Sivupersoona Oy
Osa-alue 2 Suomenruotsalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai
lähipiirille:
Sandra Westerholm Oy Ab, Sinun Aika Oy ja Viparo Oy
Osa-alue 3 Viitotun puheen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille:
Käsitys Oy, Fitsign Oy, Kuultava Mielenliike Oy, Tulkkaus Trilog Oy, Viparo Oy,
Evantia Oy, Sandra Westerholm Oy Ab, Sinun Aika Oy ja Sivupersoona Oy
Osa-alue 4 Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille:
Suomen CP-liitto ry, Suomen Tulkkauspalvelu Oy, Tulkkaus Trilog Oy, Viparo
Oy, Evantia Oy, Fitsign Oy, Kuultava Mielenliike Oy, Käsitys Oy, Olivia
kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, Sandra Westerholm Oy Ab, Sinun
Aika Oy ja Sivupersoona Oy
Osa-alue 5 Kommunikaatiomenetelmien opetus kuulonäkövammaiselle
asiakkaalle ja/tai lähipiirille:
Tulkkaus Trilog Oy, Viparo Oy, Evantia Oy, Fitsign Oy, Kuultava Mielenliike
Oy, Sandra Westerholm Oy Ab, Sinun Aika Oy ja Sivupersoona Oy
Osa-alue 6 Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden
käytön ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille:
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Olivia kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, Suomen CP-liitto ry, Käsitys
Oy, Fitsign Oy, Kuultava Mielenliike Oy, Evantia Oy ja Tulkkaus Trilog Oy
Tarjousten käsittely ja vertailu
Hankintakeskus on tarkistanut tarjoajien vakuutukset tarjouspyynnössä
asetettujen edellytysten täyttämisestä. Kaikki tarjoajat olivat antaneet
asianmukaiset vakuutukset siitä, että asetetut edellytykset täyttyvät.
Hankintakeskus on tarkistanut tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön. Osaalueella 5 oli edellytetty, että tarjoajalla tulee olla erikoistumiskoulutus
kuurosokeudesta tai lisäkoulutusta opetettavasta
kommunikaatiomenetelmästä. Fitsign Oy ja Sandra Westerholm Oy Ab eivät
täyttäneet edellytettyä koulutusvaatimusta, joten Fitsign Oy ja Sandra
Westerholm Oy Ab:n tarjoukset olivat osa-alueella 5 tarjouspyynnön vastaisia
ja ne suljetaan tältä osin tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Kaikki muut tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä ja etenivät tarjousten
vertailuun.
Hankintakeskus on vertaillut tarjoukset esitettyjen valintaperusteiden
mukaisesti. Vertailussa tarjoajat saivat vertailupisteitä osa-aluekohtaisesti
seuraavasti:
Osa-alue 1 Suomalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 100
Viparo Oy, pisteet 98,361
Evantia Oy, pisteet 89,021
Sandra Westerholm Oy Ab, pisteet 86,331
Sinun Aika Oy, pisteet 80,819
Sivupersoona Oy, pisteet 79,470

Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 1 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Osa-alue 2 Suomenruotsalaisen viittomakielen opetus asiakkaalle ja/tai
lähipiirille:
1. Sandra Westerholm Oy Ab, pisteet 100
2. Sinun Aika Oy, pisteet 93,615
3. Viparo Oy, pisteet 85,802
Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 2 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Osa-alue 3 Viitotun puheen opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
1. Käsitys Oy, pisteet 100
2. Fitsign Oy, pisteet 93
3. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 89,423
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Evantia Oy, pisteet 77,857
Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 77,50
Viparo Oy, pisteet 76,230
Sivupersoona Oy, pisteet 75,127
Sandra Westerholm Oy, pisteet 66,906
Sinun Aika Oy, pisteet 62,635

Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 3 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Osa-alue 4 Tukiviittomien opetus asiakkaalle ja/tai lähipiirille
1. Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100
2. Suomen Tulkkauspalvelu Oy, pisteet 95,588
3. Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347
4. Käsitys Oy, pisteet 76,471
5. Fitsign Oy, pisteet 72,222
6. Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 67,010
7. Evantia Oy, pisteet 54,416
8. Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167
9. Viparo Oy, pisteet 53,279
10. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508
11. Sandra Westerholm Oy, pisteet 46,763
12. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777
Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 4 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Osa-alue 5 Kommunikaatiomenetelmien opetus kuulonäkövammaiselle
asiakkaalle ja/tai lähipiirille
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 100
Evantia Oy, pisteet 94,955
Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 91,428
Sinun Aika Oy, pisteet 86,207
Sivupersoona Oy, pisteet 84,768
Viparo Oy, pisteet 79,012

Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 5 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Osa-alue 6 Kommunikaatiomenetelmien ja kommunikoinnin apuvälineiden
käytön ohjaus puhevammaisen asiakkaan lähipiirille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Olivia kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, pisteet 100
Suomen CP-liitto ry, pisteet 89,347
Käsitys Oy, pisteet 76,471
Fitsign Oy, pisteet 72,222
Kuultava Mielenliike Oy, pisteet 65,065
Evantia Oy, pisteet 54,416
Tulkkaus Trilog Oy, pisteet 54,167
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8. Sivupersoona Oy, pisteet 52,508
9. Sinun Aika Oy, pisteet 43,777
Palveluntuottajiksi mukautettuun puitejärjestelyyn osa-alueeseen 6 valitaan
kaikki palveluntuottajat etusijajärjestyksessä.
Vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.
Hankintakeskus on tutkinut valituksi tulleiden yritysten osalta ajantasaiset
todistukset ja selvitykset sen varmistamiseksi, ettei tarjoajia rasita pakollinen
tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste, ja että tarjoajat täyttävät asetetut
soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajia ei rasita poissulkemisperuste ja ne täyttävät
asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Valitut palveluntuottajat eivät käytä alihankintaa palvelun tuottamisessa.
Toimivalta
Konsernihallinnon toimintaohjeen 5 §:n mukaan hallinto- ja kehittämisjohtaja
päättää kaupungin yhteisistä hankinnoista ja yhteishankinnoista.

Päätös
Päätin selostusosassa mainituin perusteluin:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

sulkea osa-alueen 5 osalta tarjouskilpailun ulkopuolelle Fitsign Oy:n ja
Sandra Westerholm Oy Ab:n
valita osa-alueen 1 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä: 1) Tulkkaus Trilog Oy, 2) Viparo Oy, 3) Evantia Oy, 4)
Sandra Westerholm Oy Ab, 5) Sinun Aika Oy, 6) Sivupersoona Oy
valita osa-alueen 2 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä 1) Sandra Westerholm Oy Ab, 2) Sinun Aika Oy, 3)
Viparo Oy
valita osa-alueen 3 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä 1) Käsitys Oy, 2) Fitsign Oy, 3) Kuultava Mielenliike
Oy, 4) Evantia Oy, 5) Tulkkaus Trilog Oy, 6) Viparo Oy, 7) Sivupersoona
Oy, 8) Sandra Westerholm Oy, 9) Sinun Aika Oy
valita osa-alueen 4 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä 1) Olivia ja kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut,
2) Suomen Tulkkauspalvelu Oy, 3) Suomen CP-liitto ry, 4) Käsitys Oy, 5)
Kuultava Mielenliike Oy, 6) Evantia Oy, 7) Tulkkaus Trilog Oy, 8) Viparo
Oy, 9) Sivupersoona Oy, 10) Sandra Westerholm Oy, 11) Sinun Aika Oy,
valita osa-alueen 5 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä 1) Kuultava Mielenliike Oy, 2) Evantia Oy, 3) Tulkkaus
Trilog Oy, 4) Sinun Aika Oy, 5) Sivupersoona Oy, 6) Viparo Oy
valita osa-alueen 6 mukautettuun puitejärjestelyyn palveluntuottajat
etusijajärjestyksessä 1) Olivia kommunikaatio-opetus ja tulkkauspalvelut, 2)
Suomen CP-liitto ry, 3) Käsitys Oy, 4) Fitsign Oy, 5) Kuultava Mielenliike
Oy, 7) Evantia Oy, 8) Tulkkaus Trilog Oy, 9) Sivupersoona Oy, 10) Sinun
Aika Oy
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Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuksen on tarkoitus astua
voimaan 1.1.2020.
Hankinnan ennakoitu arvo laskennalliselle neljälle vuodelle on 300 000 euroa
(alv 0 %).
Hankintasopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin
tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätös voidaan
panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja
on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.
Päätöksenteossa on sovellettu hankintalakia.

Markus Syrjänen
Hallinto- ja kehittämisjohtaja
Valmistelija / lisätiedot:
Katri Kunnas, puh. 043 826 6111
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Liitteet
- Liite 1 Vertailutaulukko
Tiedoksi
- Tarjouksen jättäneet
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Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan
valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus
on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston
aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua
vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintakeskuksen
hallussa.
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Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintakeskukseen / Kirjaamo:
Kirjaamon osoite on:
Käyntiosoite: Siltakatu 11
Virka-aika:
ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Telekopio:
+358-(0)9-816 22495
Vaihde:
+358-(0)9-81621
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen
voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua,
joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta
hintaa tai kustannuksia.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa
tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
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Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun
osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain
eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I
mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Ote lähetetty 25.11.2019.

