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§ 7
Algol Trehab Oy:n oikaisuvaatimus liikkumisen apuvälineiden han-
kinnasta

HEL 2019-012151 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esitetyin perustein hylätä Algol 
Trehab Oy:n oikaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakun-
nan päätöstä 5.11.2019 § 253 liikkumisen apuvälineiden hankinnasta.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
vuoksi se tulisi hyväksyä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Eeva-Liisa Rintala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20252

eevaliisa.rintala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Algol Trehab Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisu-
päätös

SKH Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 5.11.2019 § 253 liikkumisen apu-
välineiden hankinnasta. Päätöksen liitteinä olleista vertailutaulukoista 
kävivät ilmi kunkin kohderyhmän ja position hyväksytyt ja hylätyt tuot-
teet.
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Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 §:n mukainen 
kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnössä oli asetettu ehdot-
tomat vaatimukset tarjottaville tuotteille. Mikäli tuote täytti asetetut eh-
dottomat vaatimukset, se otettiin laadun arviointiin (pisteytys). Määritel-
lyn pisterajan ylittävä tuote otettiin hintavertailuun ja eri tuoteryhmiin ja 
positioihin valitut hyväksytyt tuotteet asetettiin hinnan mukaiseen etusi-
jajärjestykseen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

Algol Trehab Oy on 21.11.2019 lähetetyssä oikaisuvaatimuksessaan 
esittänyt, että sen hylätyt tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mu-
kaisia.  

Algol Trehab Oy on ryhmässä 7, positiossa 13 Pyörätuolit, ristikkorun-
koiset: Pyörätuoli, aktiivi tarjonnut tuotetta Progeo Exelle Vario Dyna-
mic sekä ryhmässä 9, positiossa 15 Pyörätuolit, lepoasentoon säädet-
tävät tarjonnut tuotetta Sunrise Medical Emineo.

Käydyssä tarjouskilpailussa tuotteet hylättiin, sillä niiden ehdottomat 
vaatimukset eivät täyttyneet. Progeo Exelle Vario Dynamic:in jalkatuet 
eivät olleet syvyyssäädettävät. Sunrise Medical Emineo:n istuinleveys 
ei ollut säädettävä. Algol Trehab Oy esittää oikaisuvaatimuksessaan, 
että tuotteet ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaiset ja tehty päätös 
on virheellinen.

Perustelut oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle

Esitettyjen vaatimusten todentamiseksi järjestettiin oikaisuvaatimuksen 
kohteena olevien tuotteiden osalta uusi katselmus maanantaina 
9.12.2019. Katselmuksessa noudatettiin samoja periaatteita kuin alku-
peräisessä katselmuksessa.

Katselmuksessa arvioitiin ammatillisen osaamisen näkökulmasta tuot-
teiden soveltuvuutta siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu 
käytettäväksi. Arvioitavia ominaisuuksia olivat muun muassa säädettä-
vyys.

Ryhmässä 7, positiossa 13 tuotteen Progeo Exelle Vario Dynamic osal-
ta todettiin seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa, et-
tä jalkatukien tulee olla sivulle ja alle kääntyvät, helposti korkeussää-
dettävät. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että tuottees-
sa tulee olla kulma- ja syvyyssäädettävä jalkalauta (levy).
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Jalkalevyn syvyyden säädön tulee olla jalkalevyssä oleva ominaisuus, 
joka eroaa selkeästi ei-säädettävästä jalkalevystä. Jalkalevyjen kään-
täminen puolelta toiselle ei ole tarkoitettu säätöominaisuus, vaikka sillä 
saavutettaisiin eri paikka. Portaaton säädettävyys ja kaksi eri asentoa 
eivät ole sama asia.

Mahdollisuus jalkalautojen kääntämiseen ei vastaa vaatimusta säädet-
tävyydestä. Syvyyden säädettävyydellä tarkoitetaan yleisen apuväli-
nealalla olevan käsityksen ja käytännön mukaan sitä, että syvyys on 
portaattomasti säädettävissä. Tarjotuissa pyörätuoleissa jalkalaudan 
syvyys ei ole säädettävissä, niissä on ainoastaan mahdollista valita 
kahdesta eri syvyysvaihtoehdosta. 

Ryhmässä 9, positiossa 15 tuotteen Sunrise Medical Emineo osalta to-
dettiin seuraavaa:

Tarjouspyynnössä on todettu tuotteen ehdottomissa vaatimuksissa is-
tuinleveyden osalta, että saatavana tulee olla eri istuinleveyksiä välillä
noin 39‒50 cm. Lisäksi ehdottomissa vaatimuksissa on todettu, että is-
tuinleveyden tulee olla säädettävä.

Istuinleveyden säädettävyyden tulee olla ominaisuus, joka eroaa sel-
keästi ei-säädettävästä istuinleveydestä. Istuinleveyden säädettävyys 
erikseen lisättävillä levityspaloilla ei ole tarjouspyynnössä tarkoitettu 
säätöominaisuus. Säätöpalojen käyttö ei ole tarkoitettu säätöominai-
suus, jolla pystyttäisiin varmistamaan sopivan kokoinen ja mahdolli-
simman tuettu istuma-asento. Portaaton säädettävyys ja erilliset säätö-
palat eivät ole sama asia.

Istuinleveyden säädettävyydellä tarkoitetaan yleisen apuvälinealalla 
olevan käsityksen ja käytännön mukaan sitä, että istuinleveys on por-
taattomasti säädettävissä. 

Hylätyt tuotteet -listauksessa on lisäksi mainittu työntökahvan osalta, 
että pehmuste pyörii. Tämä ei ole hylkäysperuste, sillä vaatimusta ei 
ole mainittu ehdottomissa vaatimuksissa.

Tuotteiden ehdottomat vaatimukset eivät täyty, ja hankintayksikkö kat-
soo, että perusteita oikaisuvaatimukselle ei ole kummankaan tuotteen 
osalta.

Päätöksen liitteet

Tämän oikaisuvaatimuksen johdosta ei vertailutaulukkoon eikä tuottei-
den etusijajärjestykseen tule muutosta, joten tämän päätöksen liitteenä 
ei lähetetä uutta vertailutaulukkoa.

Esittelijä
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