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§ 210
Respecta Oy:n hankintaoikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan päätökseen 18.8.2020 § 120 koskien sairaalakalusteiden 
hankintaa (osa-alueet 1 ja 2)

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Respecta Oy:n oikaisuvaati-
muksen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 18.8.2020 § 120 
osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) osalta ja hyväksyi Respecta Oy:n 
osa-alueen 1 tarjouksen. Respecta Oy sijoittuu puitejärjestelyn osa-
alueen 1 etusijajärjestyksessä sijalle 4.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi Respecta Oy:n oikaisuvaatimuk-
sen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 18.8.2020 § 120 osa-
alueen 2 (kokoontaittuva sähkösäätöinen sänky) osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätös 18.8.2020 § 120 säilyy 
muilta osin ennallaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3809958

marita.lehtinen(a)hel.fi
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hankintaoikaisuun
2 Oikaisuvaatimus 9.9.2020
3 Oikaisuvaatimus 9.9.2020 (henkilötiedot suojattu)
4 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite
5 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
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seen
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut 13.2.2020 julkaistulla tar-
jouspyynnöllä sairaalakalusteita Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter-
veystoimialan eri yksiköitä varten. Tarjouspyynnössä hankinta oli jaettu 
viiteen eri osa-alueeseen: 

 Osa-alue 1. Sähkösäätöinen sänky
 Osa-alue 2. Kokoontaittuva sähkösäätyinen sänky
 Osa-alue 3. Potilaspöytä/yöpöytä pyörillä
 Osa-alue 4. Suihkupaari: korkeussäädettävä, hydraulinen
 Osa-alue 5. Luku- ja ruokailutaso.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten tuli täyttää tarjoajille ja tarjotuille 
tuotteille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnön vaa-
timukset täyttäneiden tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistalou-
dellinen edullisuus, jonka peruste oli halvin hinta. Tarjouspyynnön vaa-
timukset täyttäneet tarjoukset asetettiin puitejärjestelyssä osa-
alueittaan etusijajärjestykseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt hankintapäätöksen 18.8.2020 § 
120 sairaalakalusteiden hankinnasta.

Oikaisuvaatimus ja sen perustelut

Hankintayksikkö on saanut määräajassa 9.9.2020 Respecta Oy:n oi-
kaisuvaatimuksen koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan 18.8.2020 § 
120 tekemän hankintapäätöksen perumista osa-alueiden 1 ja 2 osalta. 
Respecta Oy vaatii, että hankintapäätöstä oikaistaan siten, että Res-
pecta Oy:n tarjous osa-alueissa 1 ja 2 hyväksytään ja että Respecta Oy 
hyväksytään puitejärjestelyyn osa-alueissa 1 ja 2.

Respecta Oy perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Osa-alue 1 Sähkösäätöinen sänky: Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu 
osa-alueeseen 1 (pos 1 ja pos 2) tarjottujen tuotteiden täyttävän käyt-
tövaatimusta, jonka mukaisesti sängyn tulisi olla kokoontaitettava ja 
käyttöasentoon avattava yhden henkilön toimesta alle viidessä minuu-
tissa ilman työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. Hankintapäätöksessä 
Respecta Oy:n antama tarjous on hylätty, koska tarjottu tuote ei täyttä-
nyt edellä mainittua käyttövaatimusta osa-alueen 1 (pos 1 ja 2) osalta. 
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Tarjottu tuote osa-alueessa 1 on tarjouspyynnön mukainen, ja tuotteen 
hylkääminen on tehty virheellisesti.  

Osa-alue 2 Kokoontaittuva sähkösäätöinen sänky: Respecta Oy on in-
himillisen virheen vuoksi toimittanut tarjotun tuotteen käyttöohjeen van-
han version 1.1, josta ei ole todennettavissa sängyn käyttökuntoon 
saattaminen ja kokoontaittaminen ilman työkaluja. Respecta Oy tarjous 
osa-alueessa 2 on hylätty, koska tarjotun tuotteen kokoontaitettaessa 
ja avattaessa tarvitaan kuusiokoloavainta, eikä sängyn käyttökuntoon 
saattaminen toteudu helposti yhden henkilön toimesta. Respecta Oy 
toimitti oikaisuvaatimuksen liitteenä tarjoamansa tuotteen oikean käyt-
töohjeen 2.0, josta käy ilmi sängyn käyttökuntoon saattaminen ja ko-
koontaittaminen varastointia varten ilman työkaluja ja erillisiä lisävarus-
teita.

Asianosaisten kuuleminen

Hallintolain 34.1 §:n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-
mista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli-
tyksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vai-
kuttaa asian ratkaisuun.

Asianosaisia Lojer Oy:tä, Stiegelmyer Oy:tä ja Unikulma Oy:tä on kuul-
tu kirjallisesti lähetetyllä viestillä, johon pyydettiin kirjallista vastausta 
ratkaisun sisällöstä 12.10.2020 mennessä. Osalliset eivät ole heille va-
ratusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Sovellettavat säännökset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016), jäljempänä hankintalaki, 3.1 §:n mukaan hankintayksikön 
on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuu-
den vaatimukset huomioon ottaen. 

Hankintalain 104.2 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa 
tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintail-
moituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. 
Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vas-
taamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankin-
tayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, 
lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä 
tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien 
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asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai 
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, 
joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen te-
kemisen edellytyksiin.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Respecta Oy:n oikaisuvaatimus on toimitettu hankintayksikölle määrä-
ajassa. 

Hankintayksikkö on tarkastanut osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) 
tarjouspyynnön vaatimukset ja toteaa, että osa-alueeseen 1 tarjotulta 
tuotteelta ei edellytetty käyttövaatimusta, jonka mukaan sängyn tulisi 
olla kokoontaitettava ja käyttöasentoon avattava yhden henkilön toi-
mesta alle viidessä minuutissa ilman työkaluja tai erillisiä lisävarusteita. 
Näin ollen Respecta Oy:n tarjoama tuote on tarjouspyynnön mukainen. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan hankintapäätöstä 18.8.2020 § 120 oi-
kaistaan osa-alueen 1 (sähkösäätöinen sänky) osalta ja Respecta Oy 
hyväksytään puitejärjestelyyn. Respecta Oy sijoittuu osa-alueen 1 pui-
tejärjestelyn etusijajärjestyksessä sijalle 4.

Hankintayksikkö on tarkastanut osa-alueen 2 (kokoontaitettava sähkö-
säätöinen sänky) tarjouspyynnön vaatimukset ja toteaa, että osa-
alueeseen 2 tarjotulta tuotteelta edellytettiin käyttövaatimusta, jonka 
mukaan sängyn tulisi olla kokoontaitettava ja käyttöasentoon avattava 
yhden henkilön toimesta alle viidessä minuutissa ilman työkaluja tai 
erillisiä lisävarusteita.

Respecta Oy:n tarjoaman sängyn kokoontaittomekanismi ei vastaa tar-
jouspyynnön vaatimuksia. Käyttöohjeen perusteella sängyssä on erilli-
nen kuljetustuki ja sängyn kokoontaitettaessa ja avattaessa tarvitaan 
kuusiokoloavainta ja ruuvimeisseliä. Respecta Oy:n antama tarjous 
osa-alueeseen 2 ei ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se tulee hylätä. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemä hankintapäätös 18.8.2020 § 
120 pysyy voimassa osa-alueen 2 osalta. Oikaisuvaatimuksen tueksi ei 
ole sellaisia perusteita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Liitteenä 1 on hankintaoikaisun mukaisin muutoksin korjattu tarjousten 
vertailupöytäkirja.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakun-
nan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn han-
kintaoikaisun käsittelee lautakunta. 

Esittelijä
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sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3809958

marita.lehtinen(a)hel.fi
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko_hankintaoikaisuun
2 Oikaisuvaatimus 9.9.2020
3 Oikaisuvaatimus 9.9.2020 (henkilötiedot suojattu)
4 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite
5 Oikaisuvaatimus 9.9.2020, liite (henkilötiedot suojattu)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankintapalvelut Esitysteksti
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätök-
seen
Liite 1

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2020 § 120

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

A Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä sairaalakalusteiden 
hankinnassa seuraavien toimittajien tarjoukset:

- Algol Trehab Oy (2031642-4)
- Lojer Oy (2552542-8)
- Respecta Oy (1623211-3)
- Stiegelmeyer Oy (1773600-6)
- Ortobed Oy (2080043-5) 

B Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohta-
jan:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2020 6 (7)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/7
03.11.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset 
sekä päättämään sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta.

Tarkemmat tiedot hankittavista tuotteista ilmenevät liitteestä 1 Vertailu-
pöytäkirja. 

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän pää-
töksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet 
asiasta sopimuksen. Hankinnasta tehdään toimittajille erilliset tilaukset.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo perussopimuskau-
della on 1,9 milj. euroa (alv 0 %).

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan 
tarpeen mukaan.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Annika Honkavaara, osastonhoitaja, puhelin: 310 51087

annika.honkavaara(a)hel.fi
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija

marita.lehtinen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 11.08.2020 
§ 133

HEL 2019-008840 T 02 08 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti poistaa sairaalaka-
lusteiden hankinnassa 27.4.2020 § 84 tekemänsä päätöksen.

Tarkastusmenettelyssä on tullut selville, että kyseessä oleva päätös 
olisi pitänyt hankintavaltuuksien mukaisesti tuoda sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätettäväksi. 

Päätöksen perustelut

Hallintolain asiavirheen korjaamista koskevan 50 § 1 mom. 2 kohdan 
mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä, jos se perustuu ilmei-
sen väärään lain soveltamiseen.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimiala-
lautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, 
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joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta 
osakkeita. Sosiaaliala- ja terveyslautakunta on 4.2.2020 § 19 päättänyt 
sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, 
että toimialajohtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 1 000 000 eu-
roa.

Sairaalakalusteiden hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu 1 900 000 
euroa, mistä syystä lautakunnan tulee päättää asiasta ja sosiaaliala- ja 
terveystoimialan toimialajohtajan virheellinen hankintapäätös 27.4.2020 
§ 84 tulee poistaa.

Toimialajohtajan päätöksen täytäntöönpanoon ei ole ryhdytty.

Tarjoajille on ilmoitettu, että kyseinen päätös on mitätön ja toimivaltai-
sena viranomaisena sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee päätöksen 
sairaalakalusteiden hankinnasta.

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 
27.04.2020 § 84

Lisätiedot
Marita Lehtinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

marita.lehtinen(a)hel.fi


