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§ 276
Oikaisuvaatimus työnohjauspalvelujen hankinnasta

HEL 2018-010017 T 02 08 02 00

Päätös

A. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien tämän psykoterapeuttikoulutuksen huomioimista sosi-
aali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 6.9.2018 
(127 §) hankinnan kohteessa 1a. ********** suorittama psykoterapeutti-
koulutus hyväksytään vähimmäisvaatimuksen täyttävänä koulutuksena 
hankinnan kohteessa 1a Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdetyön se-
kä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus.

********** on laskettu yhteispisteet vertailua varten tarjouspyyntöasiakir-
jojen mukaisesti ja tälle myönnetään kohteen 1a vertailussa 61,76 hin-
tapistettä ja 30 laatupistettä, yhteensä 91,76 pistettä. Tarjousvertailun 
seurauksena ********** lisätään kohteen 1a Psykiatrian, mielenterveys- 
ja päihdetyön sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus puite-
sopimukseen (valittujen palveluntarjoajien alin kokonaispistemäärä 
kohteessa oli 82,50).

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätöksessä 
6.9.2018 (127 §) valitut muut palveluntuottajat säilyvät alkuperäisen 
hankintapäätöksen mukaisesti valittuna puitesopimuksessa. Puitesopi-
muksen etusijajärjestys määrittyy kohteittain kunkin palveluntarjoajan 
kokonaispistemäärän mukaisesti.

B. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaati-
muksen koskien tämän suorittaman työnohjaajakoulutuksen huomioi-
mista sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan hankintapäätökses-
sä 6.9.2018 (127 §) hankinnan kohteissa 2a ja 2b, koska tämän suorit-
tama työnohjaajakoulutus ei täytä laajuudeltaan tarjouspyynnön vähim-
mäisvaatimuksia.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)
2 Salassa pidettävä (HetiL 13 §)
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Muutoksenhaku

A. Koskien hankinnan kohdetta 
1a

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B. Koskien hankinnan kohteita 
2a-2b

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Hankintapalvelut Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja on tehnyt 6.9.2018 (127 §) 
Työnohjauspalvelujen hankintapäätöksen. Hankintapäätöksessä 
********** tarjous hylättiin kokonaisuudessaan, koska tarjoajan työnoh-
jaajakoulutus ei täyttänyt laajuudeltaan asetettuja vähimmäisvaatimuk-
sia (60 op).

Hankintapäätöksen muutoksenhakuaika on päättynyt 27.9.2018. 
********** on tehnyt hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen määrä-
ajan puitteissa 26.9.2018. Oikaisuvaatimus on esitetty liitteessä 1 ja oi-
kaisuvaatimukseen liittyvät todistukset liitteessä 2.

A. Koskien hankinnan kohdetta 1a

Tarjouspyynnön kohteessa 1a (Psykiatrian, mielenterveys- ja päihde-
työn sekä psykoterapiatyötä tekevien yksilötyönohjaus) työnohjaajalta 
vaaditaan vähintään kahden vuoden mittainen työnohjaajakoulutus (60 
op) tai Valviran hyväksymä psykoterapeuttikoulutus tai psykiatrian eri-
koislääkärin pätevyys. ********** on oikaisupyynnössään osoittanut to-
distuksilla suorittaneensa Valviran hyväksymän psykoterapeuttikoulu-
tuksen ja hänen tarjouksensa tulee näin ollen huomioida kohteen tar-
jousvertailussa.

B. Koskien hankinnan kohteita 2a-2b
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********** on esittänyt myös tarjoukset hankinnan kohteissa Muun sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastyön yksilötyönohjaus (2a) 
ja ryhmätyönohjaus (2b). Kyseisissä kohteissa työnohjaajalta vaaditaan 
vähintään kahden vuoden mittainen työnohjaajakoulutus (60 op). 
********** on esittänyt alkuperäisessä tarjouksessaan sekä oikaisupyyn-
nössä suorittaneensa laajuudeltaan 18 opintoviikon (=27 opintopistettä) 
mittaisen työnohjaajakoulutuksen. Kyseinen työnohjaajakoulutus ei 
vastaa laajuudeltaan tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta 
ja tarjous on tältä osin suljettava tarjouskilpailusta Hankintalain 83 §:n 
mukaisesti.
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