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45 §
Päätös suun terveydenhuollon pienlaitteiden hankinnasta

HEL 2018-007506 T 02 08 01 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja 
työtuolien hankinnassa seuraavien tarjoajien tarjoukset:

• Dental Systems Oy 

• Ergotekniikka Oy Tuolitalo 

• Flinno Oy

• Hammasväline Oy

• JH Hammastuote Oy

• MADS Dental Oy

• Ortomat Herpola Oy

• Plandent Oy

vertailutaulukosta (liite 2) ilmenevistä tuotteista.

Tämän päätöksen tiedoksisaanti ei ole sopimus, vaan valittujen toimit-
tajien kanssa solmitaan erilliset sopimukset. Sopimus voidaan solmia 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai hei-
dän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan sitoumukseton arvioitu kokonaisarvo on Helsingin kaupun-
gin osalta koko hankintakaudelle, mahdollinen optiokausi mukaan lu-
kien on noin 565 000,00 euroa. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankinta-
määriin.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Suun terveydenhuollon pienlaitteiden nykyinen sopimuskausi päättyy 
30.6.2019.

Kilpailutuksen tarkoituksena on sopia puitejärjestelystä, jonka ehtojen 
perusteella toimittajat sitoutuvat toimittamaan tuotteita tilaajalle.

Yhteishankinta
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Hankinta on toteutettu hankintarenkaana (yhteishankintana) 14 kunnan 
tai kaupungin sekä HUSin ja Eksoten sairaanhoitopiirien kanssa.

Hankintarenkaan osapuolet ovat valtuuttaneet valtakirjoilla Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut valmistele-
maan puolestaan tarjouspyyntöasiakirjat ja julkaisemaan tarjouspyyn-
nön. Kukin hankintarenkaan osapuoli tekee hankinnasta oman päätök-
sen ja solmii päätöksen perusteella tehtävät sopimukset.

Tarjouspyyntöasiakirjoihin oli huomioitu mahdollisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon uudistuksen vuoksi mahdollisuus laajentaa hankintasopi-
muksia koskemaan kaikkia niitä Uudenmaan maakunnan kuntia, jotka 
eivät ole osallistuneet tähän hankintaan.

Tarjouspyyntö

Hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mu-
kaisella avoimella menettelyllä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat on valmisteltu yhteistyönä suun terveydenhuol-
lon, hankintapalvelujen ja hankintarenkaan osapuolten kanssa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hintaliitteessä (vastausliitteessä) oli mää-
riteltynä hankittavien tuotteiden vähimmäis- ja laatuvaatimukset. Lisäksi 
tarjouspyyntöasiakirjoissa oli liitteinä hankinnan kohteen kuvaus, han-
kintarenkaan osapuolten liitteet mm. laskutuskäytännöistä, yhteyshen-
kilöistä ja tilausjärjestelmistä tai -tavoista sekä sopimusluonnos. Osa-
tarjoukset hyväksyttiin siten, että tarjoaja saattoi antaa tarjouksen vaik-
ka vain yhteen positioon.

Tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset kävivät ilmi tarjouspyynnös-
tä.

Tarjouspyyntö julkaistiin osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 
13.11.2018. Määräajassa 10.12.2018 saapuneisiin lisätietokysymyksiin 
vastattiin 14.12.2018 mennessä. Tarjoukset tuli jättää 17.1.2019 men-
nessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat 10 tarjoajaa:

• Dental Systems Oy (0250157-0)

• Ergotekniikka Oy Tuolitalo (FI06586989)

• Eye Vision Oy (2566191-3)

• Flinno Oy (FI25995956)

• Hammasväline Oy (0881266-0)
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• JH Hammastuote Oy (2184134-3)

• MADS Dental Oy (0901279-6)

• Merident Optergo Oy (FI10383973)

• Ortomat Herpola Oy (0785825-3)

• Plandent Oy (0112771-6)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintapalvelut on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset. Harmaan talouden torjun-
taan liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulke-
misperusteet on tarkastettu tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain 
niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi toimittajiksi.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto ja hankintapalvelut ovat tarkistaneet tarjousten 
tarjouspyynnönmukaisuuden. Kokonaisuudessaan kaikki tarjoukset 
täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset. Kaikki tarjoajat toimittivat tar-
jouspyynnössä vaaditut selvitykset mm. ympäristö- ja reklamaatiokäy-
täntöjensä osalta.

Yksittäisten tuotteiden osalta kaikki tarjotut tuotteet eivät täyttäneet 
kaikkia asetettuja vaatimuksia.  Mikäli tarjottu tuote ei vastannut tar-
jouspyynnön vaatimuksia, se hylättiin. Lisäksi yksittäisiä tuotteita hylät-
tiin, mikäli tuotteesta ei ollut vaadittuja sertifikaatteja tai mikäli tuotteella 
ei ollut vaadittuja standardeja tai ne eivät muista syistä täyttäneet ase-
tettuja vaatimuksia. Hylätyt tuotteet on merkitty vertailu / valintaliittee-
seen kirjaimella H.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Hankintarenkaan valintatyöryhmä on tutustunut saapuneisiin tarjouksiin 
ja tarjouksista tehtyyn vertailuun kokouksessaan 25.2.2019. 

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 115 § mukainen ko-
konaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on 100 %. 
Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajille ja hankinnan sisällölle tiukat 
laatukriteerit, joten vertailu hinnan perusteella katsottiin riittäväksi.

Valinnat tehtiin positiokohtaisesti halvimman hinnan mukaan siten, että 
samaan positioon valittiin pääsääntöisesti yksi tuote. Tarkemmat valin-
taperusteet on kerrottu tarjouspyynnössä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (11)
Sosiaali- ja terveystoimiala

17.03.2019

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

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

Valintatyöryhmän päätöksellä joihinkin positioihin ei valittu laisinkaan 
tuotteita.

Hankintayksikkö on siirtänyt ”vääriin” positioihin tarjottuja tuotteita tar-
jouspyynnössä kerrotun mukaisesti hankintayksikön mielestä ”oikeaan” 
positioon, mikäli on havainnut virheen. Näiden siirrettyjen tuotteiden 
positionumerointi on säilytetty alkuperäisenä. Siirretyt tuotteet käyvät 
ilmi siitä, että niiden positionumero on eri kuin positio, jossa tuotteet on 
vertailtu.

Lisäksi hankintayksikkö on yhdistänyt joitakin positioita ja suorittanut 
positioiden tuotteiden vertailun ja valinnan yhdessä yhdistetyssä posi-
tiossa. Yhdistetyt positiot käyvät ilmi siitä, että tarjottujen tuotteiden po-
sitionumero on eri kuin se positio, jossa tuotteet on vertailtu. Em. tuote-
ryhmiä ovat mm. hammaskivenpoistolaitteiden käsikappaleet ja erilai-
set hammaskivenpoistolaitteiden kärkimallit. Tämä positioiden yhdistä-
minen vertailu- ja valintavaiheessa johtui siitä, että alustavassa vertai-
lussa havaittiin tarjoajien tarjonneen (tarjouspyynnön mukaisesti) sa-
moja tuotteita eri positioihin. Hankintayksikkö katsoi, että positioiden 
yhdistäminen ja vertailun ja valinnan tekeminen samoista tuotteista yh-
distetyissä positioissa oli järkevä ja tarkoituksenmukainen toimintatapa 
tilanteessa, jossa samat tuotteet sopivat useisiin laitteisiin. Tarjous-
pyynnössä oli ilmoitettu, että ” Tilanteissa, joissa tarjoaja on tarjonnut 
samaa tuotetta useaan position, tuote voi tulla (valintakriteerien mukai-
sesti) valituksi vain yhteen positioon.”

Työtuolien osalta hankintayksikkö on valinnut valikoiman ominaisuuksil-
taan hieman toisistaan poikkeavia työtuoleja. Uuden työtuolin valinnas-
sa kiinnitetään käyttäjäkohtaisesti huomiota tuolin erilaisiin säätömah-
dollisuuksiin ja tuolin muihin ergonomisiin ominaisuuksiin. Nykyisen so-
pimuskauden kokemusten perusteella useiden erilaisten työtuolien va-
linta on perusteltua. 

Tarjousten vertailutaulukossa (liite 2) on ensimmäiseen sarakkeeseen 
merkitty kirjainmerkki V niiden tuotteiden kohdalle, jotka ovat tulleet va-
lituiksi sopimustuotteiksi ja kirjaimella H tuotteet, jotka on hylätty. Toi-
seen sarakkeeseen on kirjattu perustelut siihen, mikäli edullisin tuote ei 
ole tullut valituksi tai miksi tarjottu tuote on hylätty.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen on suunniteltu alkavan 
1.7.2019. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden optio-
kauteen.
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Sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden neuvotella muutoksista tä-
hän sopimukseen tilanteissa, jossa lainsäädäntö tai muu merkittävä 
vaatimus muuttaa suun terveydenhuollon toimintaympäristöä. 

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimus 
kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämismallin tuomien mahdollisten muutosten vuoksi välttämä-
töntä.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon hankinnoista vastaava 
hammaslääkäri ja toimialan hankintapalvelujen hankinta-asiantuntija 
ovat oikeutettuja tekemään sopimuskauden aikana vähäisiä muutoksia 
nyt valittuihin sopimustuotteisiin (tuotelisäyksiä tai tuotteiden poistami-
sia sopimuksista reklamaatioiden perusteella).

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

Yhteenveto tarjoajista on tämän päätöksen liitteenä 1 ja yhteenveto tar-
jotuista ja valituista tuotteista (hintaliite, vertailutaulukko) on tämän pää-
töksen liitteenä 2.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 42539

eeva.rantala(a)hel.fi
Matti Aukia, vastaava hammaslääkäri, puhelin: 050 329 7308

matti.aukia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)
2 Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosi-

aali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2

Suun terveydenhuolto
Hankintapalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 45 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu
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Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.03.2019.


