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Tässä perustelumuistiossa on kuvattu tarkemmin ne perusteet, joilla päätöksessä nimetyt tarjoajat

on suljettu tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alue 1 Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat palvelut:

Seuraava tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta: Eezy Personnel Oy (PD Personnel Development Oy

Ltd).

Eezy Personnel Oy (PD Personnel Development Oy Ltd) suljetaan tarjouskilpailusta, koska

tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset” on seuraava vaatimus:

”Psykometristen henkilöarviointimenetelmien normitus kansalliselle tasolle. Tarjoaja käyttää

henkilöarvioinnissa vain sellaisia psykometrisiä henkilöarviointimenetelmiä, jotka ovat normitettu

kansalliselle tasolle Suomeen. Tarjoaja todentaa psykometristen henkilöarviointimenetelmien

normituksen kansalliselle tasolle Tarjouslomakkeella 1.”

Tarjoaja ei ole todentanut psykometristen henkilöarviointimenetelmien normitusta kansalliselle

tasolle Suomeen. Vaatimus ei täyty. Näin ollen Eezy Personnel Oy (PD Personnel Development Oy

Ltd) tulee sulkea pois osa-alueen 1 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän

kohtelun takia.

Osa-alue 2 Suorahakupalvelut – Rakentamisala:

Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta: StaffPoint Oy ja Tuocon Oy.

StaffPoint Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on

seuraava vaatimus: ”Nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen (3)

vuoden aikana suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdessatoista (12) rekrytointiin

päättyneessä suorahaussa, joiden on tullut sisältää yhteensä vähintään kuusi (6) rakennuttamisen,

rakentamisen työnjohto-, vaativien asiantuntija- ja päällikkötehtävien suorahakua. Tarjoaja

ilmoittaa Tarjouslomakkeella 2 molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta
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kaksitoista (12) rekrytointiin päättynyttä suorahakua (toimeksianto, haettu tehtävänimike ja

tehtävän taso) sekä päivämäärän, jolloin suorahaku on tehty”.

StaffPoint Oy:n ilmoittamat varasuorahakuasiantuntijan 12 rekrytointiin päättynyttä suorahakua

eivät sisällä vaadittua kuutta (6) rakennuttamisen, rakentamisen työnjohto-, vaativien asiantuntija-

ja päällikkötehtävien suorahakua. Vaatimus ei täyty. Näin ollen StaffPoint Oy tulee sulkea pois osa-

alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Tuocon Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on seuraava

vaatimus: ”Tarjoajan tulee nimetä Tarjouslomakkeella 2 rakentamisalan suorahakupalvelujen

tuottamiseen kaksi (2) suorahakuasiantuntijaa ja täyttää heitä koskevat tiedot. Nimetyillä

asiantuntijoilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus tämän

Tarjouspyynnön ja Palvelukuvauksen (liite 1) mukaisista tai niitä vastaavista suorahakupalveluista

suorahakuasiantuntijan roolissa”.

Tuocon Oy:n nimeämistä henkilöistä ainoastaan toisella on korkeakoulututkinto. Vaatimus ei

täyty. Näin ollen Tuocon Oy tulee sulkea pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien

tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alue 3 Suorahakupalvelut – IT- ja digiala

Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta: Finders Seekers Oy, StaffPoint Oy ja Tuocon Oy.

Finders Seekers Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska Tarjouspyynnön kohdassa ”Tekninen

suorituskyky ja ammatillinen pätevyys” on seuraava vaatimus: ” Tarjoajalla on oltava palvelun

laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista henkilöarviointipalvelujen ja

rekrytointiprosessia tukevista palvelutoimituksista ja/tai suorahakupalvelujen palvelutoimituksista.

Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään kolmen (3) vuoden kokemusta Suomessa

palveluntuottajana (yrityksenä). Tarkastelupäivämäärä on tarjouspyynnön julkaisupäivämäärä.”



Helsingin kaupunki
                        Kaupunginkanslia

Henkilöarviointipalvelut ja rekrytointia tukevat
palvelut sekä suorahakupalvelut H075-20 / HEL
2020-010952

PERUSTELUMUISTIO (liite 1)

Tarjouksen julkaisupäivämäärä on 14.10.2020. Finders Seekers Oy on ilmoittanut aloittaneensa

toimintansa toukokuussa 2018. Vaatimus ei täyty.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on seuraava vaatimus: ”Tarjoajan tulee nimetä

Tarjouslomakkeella 3 IT- ja digialan suorahakupalvelujen tuottamiseen kaksi (2)

suorahakuasiantuntijaa ja täyttää heitä koskevat tiedot. Nimetyillä asiantuntijoilla tulee olla

korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus tämän Tarjouspyynnön ja

Palvelukuvauksen (liite 1) mukaisista tai niitä vastaavista suorahakupalveluista

suorahakuasiantuntijan roolissa.”

Finders Seekers Oy on ilmoittanut tarjouslomakkeelle 3 kohtaan ”Työkokemus

suorahakupalvelutyöstä (aloitusvuosi)” pääsuorahakuasiantuntijaksi nimetyn henkilön

aloitusvuodeksi 2018. Vaatimus ei täyty.

Näin ollen Finders Seekers Oy tulee sulkea pois osa-alueen 3 tarjouskilpailusta tarjoajien

tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

StaffPoint Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on

seuraava vaatimus: ”Nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen (3)

vuoden aikana suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdessatoista (12) rekrytointiin

päättyneessä suorahaussa, joiden on tullut sisältää yhteensä vähintään kuusi (6) IT- ja digialan

vaativien asiantuntija-, esihenkilö- ja päällikkötehtävien suorahakua. Tarjoaja ilmoittaa

Tarjouslomakkeella 3 molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta kaksitoista (12)

rekrytointiin päättynyttä suorahakua (toimeksianto, haettu tehtävänimike ja tehtävän taso) sekä

päivämäärän, jolloin suorahaku on tehty.”

StaffPoint Oy:n ilmoittamat varasuorahakuasiantuntijan 12 rekrytointiin päättynyttä suorahakua

eivät sisällä vaadittua kuutta (6) IT- ja digialan vaativien asiantuntija-, esihenkilö- ja

päällikkötehtävien suorahakua. Vaatimus ei täyty.
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Näin ollen StaffPoint Oy tulee sulkea pois osa-alueen 3 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja

syrjimättömän kohtelun takia.

Tuocon Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska Tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on seuraava

vaatimus: ”Tarjoajan tulee nimetä Tarjouslomakkeella 2 rakentamisalan suorahakupalvelujen

tuottamiseen kaksi (2) suorahakuasiantuntijaa ja täyttää heitä koskevat tiedot. Nimetyillä

asiantuntijoilla tulee olla korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen (3) vuoden kokemus tämän

Tarjouspyynnön ja Palvelukuvauksen (liite 1) mukaisista tai niitä vastaavista suorahakupalveluista

suorahakuasiantuntijan roolissa.”

Tuocon Oy:n nimeämistä henkilöistä ainoastaan toisella on korkeakoulututkinto. Vaatimus ei

täyty.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on seuraava vaatimus: ”Nimettyjen

suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen (3) vuoden aikana

suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdessatoista (12) rekrytointiin päättyneessä

suorahaussa, joiden on tullut sisältää yhteensä vähintään kuusi (6) IT- ja digialan vaativien

asiantuntija-, esihenkilö- ja päällikkötehtävien suorahakua. Tarjoaja ilmoittaa Tarjouslomakkeella 3

molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta kaksitoista (12) rekrytointiin päättynyttä

suorahakua (toimeksianto, haettu tehtävänimike ja tehtävän taso) sekä päivämäärän, jolloin

suorahaku on tehty.”

Tuocon Oy:n ilmoittamista rekrytointiin päättyneistä suorahauista kahden päivämääräksi oli

ilmoitettu 12.1.2017 ja 6.3.2017. Vaatimus ei täyty.

Näin ollen Tuocon Oy tulee sulkea pois osa-alueen 3 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja

syrjimättömän kohtelun takia.

Osa-alue 4 Suorahakupalvelut – Kaupunkiorganisaation muut alat

Seuraava tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta: StaffPoint Oy
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StaffPoint Oy suljetaan tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön kohdassa ”Henkilöstö” on

seuraava vaatimus: ”Nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden on tullut olla viimeisten kolmen (3)

vuoden aikana suorahakuasiantuntijan roolissa vähintään kahdessatoista (12) rekrytointiin

päättyneessä esihenkilö-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävien suorahaussa, joiden on tullut sisältää

yhteensä vähintään kolme (3) julkishallinnon suorahakua. Tarjoaja ilmoittaa Tarjouslomakkeella 4

molempien nimettyjen suorahakuasiantuntijoiden osalta kaksitoista (12) rekrytointiin päättynyttä

suorahakua (toimeksianto, haettu tehtävänimike ja tehtävän taso) sekä päivämäärän, jolloin

suorahaku on tehty.”

StaffPoint Oy:n ilmoittamat 12 rekrytointiin päättynyttä suorahakua eivät sisällä

pääsuorahakuasiantuntijan osalta kolmea julkishallinnon suorahakua. Vaatimus ei täyty.

Näin ollen StaffPoint Oy tulee sulkea pois osa-alueen 4 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja

syrjimättömän kohtelun takia.


