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Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun hankinta
TRE:1978/02.07.01/2020
Lisätietoja päätöksestä
Palvelujohtaja Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, email:etunimi.
sukunimi@tampere.fi
Valmistelijan yhteystiedot
Suunnittelija Emma Lindström, puh. 044 481 1125, email: emma.m.
lindstrom@ tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Päivi Paunila, puh. 044
423 5911, email: paivi.paunila@tuomilogistiikka.fi
Päätös
Sopimukset Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun hankinnasta
tehdään esityksen mukaisesti liitteessä 1 mainittujen palveluntuottajien
kanssa.
Sopimuskausi alkaa 01.01.2021 ja päättyy 31.12.2023. Lisäksi sopimus
sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden.
Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös
on saanut lainvoiman.
Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta
noin 77 000 000,00 euroa (sisältäen sopimuskauden ja toistaiseksi
voimassa olevan optiokauden). Sopimuksen arvonlisäveroton vuosiarvio
on 11 000 000,00 euroa.
Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia ja hankintaan osallistuvia
kuntia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.
Optiokauden käytöstä tehdään erillinen päätös.
Perustelut
Henkilökohtaisen avun palvelun kilpailutuksessa (Dno TRE 1978/02.07.01
/2020) mukana olevat kunnat ovat Tampere, Kangasala, Pälkäne,
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Orivesi, Valkeakoski, Ylöjärvi, Virrat,
Ruovesi, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula,
Parkano, Punkalaidun, Sastamala ja Urjala.
Yllä mainitut kunnat tekevät yhdessä yhteishankinnan julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:n
tarkoittamalla tavalla. Tampereen kaupunki toteutti hankinnan omasta ja
muiden hankinnassa mukana olevien kuntien puolesta. Tampereen
kaupunki on valtuutettu hallinnoimaan hankintamenettelyä muiden
hankintayksiköiden puolesta ja tekemään hankinnassa mukana olevien
kuntien puolesta hankintapäätöksen sekä allekirjoittamaan sopimukset
hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.
Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin sosiaali- ja
terveyspalvelujen palvelualueen toimeksiannosta tarjouksia Pirkanmaan
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kunnille ostopalveluna tuotettavasta henkilökohtaisen avun
palveluhankinnasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Kyseessä on sähköinen sote-hankintamenettely, joka on kestonsa ajan
avoin kaikille tarjouspyynnön vaatimukset täyttäville palveluntuottajille ja
joka on tarkoitettu hankintalain (1397/2016) luvun 12 mukaisiin
hankintoihin. Menettelyllä perustetaan palveluntuottajarekisteri.
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja
terveyspalvelujen hankinta.
Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus 18.09.2020 julkaistavaksi HILMA-
palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalissa.
Tarjouksen jättivät määräaikaan, 19.10.2020 klo 14.00 mennessä,
seuraavat yhdeksän (9) yritystä (y-tunnus nimen jälkeen suluissa):
Citywork Avustajapalvelut Oy (3107774-8)
Geeko Oy (2862071-1)
Hyvinvointipalvelu Kärkkäinen Oy (2545395-4)
KoskiHoiva Oy (2695507-5)
Kotipalvelu Mehiläinen Oy (1926203-5)
Liikumme Oy (3151436-2)
Med Group Oy (2080120-0)
! Suomen Avustajapalvelut Oy (2872955-7)
Validia Oy (1948154-5)
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:
Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn
ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.
Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset eivät täyttäneet
tarjouspyynnön vaatimuksia.Tarjouskilpailusta esitetään poissuljettavaksi
Hyvinvontipalvelu Kärkkäinen Oy:n ja Liikumme Oy:n tarjoukset
tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomina.
Perustelut poissulkemisesta lähetetään kaikille yrityksille erikseen.
Perustelut ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 24 §:n 20-kohdan nojalla.
Tarjousten vertailu:
Valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa, sillä laadun arviointi
tarjoajien välillä ennen palvelun tuottamisen aloittamista jäisi
näennäiseksi. Tilaaja oli sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut
tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat
laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan
palvelun.
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Kaikki tarjouspyynnön ehdot täyttävät tarjoukset jättäneet
palveluntuottajat valitaan mukaan hankintamenettelyyn.
Hinta
Tarjottu hinta arvonlisäveroton arkituntihinta (arkipäivä ma-pe klo 6-18) €
/h.Tilaaja oli asettanut arvonlisäverottomalle arkituntihinnalle (arkipäivä
ma-pe klo 6-18) enimmäishinnan 20 euroa/h. Enimmäishinnan ylittäneet
tarjoukset hylättiin.
Muut työn tekemisen ajankohdasta riippuvat korvaukset määräytyivät
tarjouspyynnössä kuvatun taulukon kertoimien mukaisesti.
Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä. Liitteestä 1 selviävät
palveluntuottajien tarjoushinnat ja sijajärjestys
palveluntuottajarekisterissä.
Palveluntuottajiksi esitetään valittavaksi tarjoajat seuraavasti:
Suomen Avustajapalvelut Oy (2872955-7)
KoskiHoiva Oy (2695507-5)
Med Group Oy (2080120-0)
Citywork Avustajapalvelut Oy (3107774-8)
Kotipalvelu Mehiläinen Oy (1926203-5)
Geeko Oy (2862071-1)
Validia Oy (1948154-5)
Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:
Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava
tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja
soveltuvuusvaatimuksia. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön
mukaiset tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Yritykset ovat
ennen hankintapäätöstä toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:
ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Yritysten on ennen
hankintasopimusten allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet
(hankintamenettelyote).
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi
päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat
tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.
Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva
sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n
sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut on osoitettava osoitteeseen
hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.
Henkilökohtaisen avun palvelun kilpailutuksessa (Dno TRE 1978/02.07.01
/2020) mukana olevat kunnat ovat Tampere, Kangasala, Pälkäne,
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Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Orivesi, Valkeakoski, Ylöjärvi, Virrat,
Ruovesi, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula,
Parkano, Punkalaidun, Sastamala ja Urjala.
Yllä mainitut kunnat tekevät yhdessä yhteishankinnan julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:n
tarkoittamalla tavalla. Tampereen kaupunki toteutti hankinnan omasta ja
muiden hankinnassa mukana olevien kuntien puolesta. Tampereen
kaupunki on valtuutettu hallinnoimaan hankintamenettelyä muiden
hankintayksiköiden puolesta ja tekemään hankinnassa mukana olevien
kuntien puolesta hankintapäätöksen sekä allekirjoittamaan sopimukset
hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.
Hankinnan valmistelijana toimi Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-
asiantuntija Päivi Paunila.
Asiantuntijoina hankinnassa toimivat hankinnan toteutusta ohjaamaan
nimetty työryhmä, johon kuuluivat Maritta Närhi (palvelujohtaja,
Tampere), Milja Koljonen (projektipäällikkö, Tampere) Emma Lindström
(suunnittelija, Tampere), Tia Salminen (sosiaaliohjaaja, Tampere), Anna
Lemmetyinen (vt. vastaava sosiaalityöntekijä, Tampere), Anniina Tirronen
(kehittämisjohtaja, Tampere), Kaisa Taimi (asiakasohjauspäällikkö,
Tampere), Leena Köykkä (vt. johtava sosiaalityöntekijä), Susanna
Lehtonen (vammaispalvelupäällikkö, Sastamala).
Lisäksi hankinnan valmistelun tukena toimi laajennettu hankinnan
ohjausryhmä, jonka jäseninä toimi vammaispalvelun vastuuhenkilöitä
Pirkanmaan kunnista/yhteistoiminta-alueilta.
Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös
on saanut lainvoiman.
Tiedoksi
Tarjoajat, Sotela/Kalle Kaunisto, Johana Loukaskorpi, sisäinen tarkastus,
psop@tampere.fi, Maritta Närhi, Emma Lindström, Virva Palomäki,
Kristiina Lehtinen, Milja Koljonen, Katariina Somppi, Tia Salminen, Anniina
Tirronen, Kaisa Taimi, Leena Köykkä, Päivi Paunila,
hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi, hankintaan osallistuvat kunnat:
Kangasala, Pälkäne, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Orivesi,
Valkeakoski, Ylöjärvi, Virrat, Ruovesi, Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen,
Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Sastamala ja
Urjala.
Liitteet:
1 Liite 1_vertailutaulukko_ Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun
hankinta _297038
Allekirjoitus
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Johtaja Taru Kuosmanen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on nähtävänä 17.11.2020.
www.tampere.fi
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla 13.11.2020.

Muutoksenhakuviranomainen
Julkisista hankinnoista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan
sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajalta.
Tampere
13.11.2020
Riikka Lähteenmäki
Johdon assistentti
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Valitusosoitus
§ 69
Valitusosoitus
Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain mukaista hankintaoikaisua. Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan
arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 13 §:n
mukaisen kyseistä hankintaa koskevan EU-kynnysarvon.
1. Hankintaoikaisu (oikaisuohje)
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 132 §:
n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain 123 §:n mukaisen viittaussäännöksen perusteella). Hankintaoikaisun voi
tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hankintaoikaisua koskevasta vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset
perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuviranomaiselle. Hankintaoikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo
15.45 mennessä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän
omalla vastuulla.
Oikaisuviranomainen
Hankintaoikaisua haetaan päätöksen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa
mainitulta viranomaiselta.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella,
http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen
kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
2. Valitus markkinaoikeuteen (valitusosoitus)
Jos hankinnassa on menetelty vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
vastaisesti, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota
asia koskee, saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 § 3 momentin
mukaan (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n
mukaisen viittaussäännöksen perusteella) puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan
tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Muutoksenhakuaika
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai
tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen).
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen vesi- ja
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energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 121 §:n 1) tai 3) kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
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.
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asiaosainen voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Tiedoksisaanti
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskielto
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n
(sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n
viittaussäännöksen perusteella) mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015)
eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.
Valituksen tekeminen
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
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.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, jota vaaditaan
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muutettavaksi, 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 oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä
säädetään.
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan
päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
faksi 029 56 43314
sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista 148 §, jota sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja
postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain 128 §:n viittaussäännöksen perusteella). Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava päätöksessä mainitulle
muutoksenhakuviranomaiselle edellä kohdassa ”Oikaisuviranomainen” mainittuun
osoitteeseen.
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Tarjoajan nimi kaupparekisterissä

! Suomen
Avustajapalvelut Oy

Med Group Oy
KoskiHoiva Oy

Kotipalvelu
Citywork
Mehiläinen Oy
Avustajapalvelut Oy

Geeko Oy

Validia Oy

Tarjoajan Y-tunnus
Arvonlisäveroton arkituntihinta (arkipäivä ma-pe
klo 6-18) Tilaaja on asettanut arkituntihinnalle
(arkipäivä ma-pe klo 6-18) arvonlisäverottoman
enimmäishinnan 20 €/h
Sijajärjestys
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