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Johdon valmennuspalveluiden puitesopimus / H028-22 

Tässä perustelumuistiossa on kuvattu tarkemmin perusteet, joilla päätöksessä nimetyt tarjoajat on suljettu tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja 

syrjimättömän kohtelun takia. 

Osa-alue 1 Johtoryhmätyön valmennus 

Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta: 

Tarjoaja  Tarjouspyynnön vaatimus ja perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 

Kaswu Oy Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla tulee olla viiden (5) vuoden työkokemus osa-alueeseen 1 liittyvästä valmennuksesta ja 
kehittämisestä (ks. osa-alueen 1 sisältö palvelukuvauksesta). Työkokemus tulee olla viimeiseltä kymmeneltä 
vuodelta tarjousten määräajasta lukien. 
 

Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
 

Kaswu Oy:n osoittamalla asiantuntija 1:llä ei ole viiden vuoden työkokemusta osa-alueeseen 1 liittyvästä 
valmennuksesta ja kehittämisestä. Näin ollen Kaswu Oy ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja 
vaatimuksia ja suljetaan pois osa-alueen 1 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
takia. 
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Osa-alue 2  

Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta: 

Tarjoaja  Tarjouspyynnön vaatimus ja perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 

Ryhmittymä Azets 
Insight Oy (Rohjeta 
Advisors Oy) 

Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla on oltava erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Molemmissa osa-alueissa  
vähintään yhdellä asiantuntijalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

 
Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
 

Ryhmittymän yhdelläkään osa-alueesen 2 osoitetuilla asiantuntijoilla ei ole vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen 
ruotsin kielen taito. Näin ollen ryhmittymä ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia ja 
suljetaan pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 
 

Heltti Oy Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla on oltava erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Molemmissa osa-alueissa 
vähintään yhdellä asiantuntijalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

 
Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
 

Heltti Oy:n yhdelläkään osa-alueeseen 2 osoitetulla asiantuntijalla ei ole vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen 
ruotsin kielen taito. Näin ollen Heltti Oy ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia ja 
suljetaan pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

 

Psycon Oy Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla on oltava erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Molemmissa osa-alueissa on 
vähintään yhdellä asiantuntijalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

 
Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
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Psycon Oy:n yhdelläkään osa-alueesen 2 osoitetulla asiantuntijalla ei ole vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen 
ruotsin kielen taito. Näin ollen Psycon Oy ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia ja 
suljetaan pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

 

Tamora Oy Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla on oltava erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Molemmissa osa-alueissa 
vähintään yhdellä asiantuntijalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

 
Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
 

Tamora Oy:n yhdelläkään osa-alueesen 2 osoitetulla asiantuntijalla ei ole vähintään hyvä suullinen ja kirjallinen 
ruotsin kielen taito. Näin ollen Tamora Oy ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia ja 
suljetaan pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia. 

 

Ryhmittymä 
Ylivertaistekijä Oy (Timo 
Huttunen,Muuvon tmi, 
Marita Lehikoinen Oy) 

Vaatimus tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” 
 

Asiantuntijoilla on oltava erinomainen suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Molemmissa osa-alueissa  
vähintään yhdellä asiantuntijalla on oltava hyvä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. 

 
Perustelut tarjouskilpailusta sulkemiselle 
 

Ryhmittymän yhdelläkään osa-alueeseen 2 osoitetulla asiantuntijalla ei ole vähintään hyvä suullinen ja 
kirjallinen ruotsin kielen taito. Näin ollen ryhmittymä ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja 
vaatimuksia ja suljetaan pois osa-alueen 2 tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun 
takia. 

 

 

 


