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Työterveyspalveluiden hankinta vuosille 2023–2028 
 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) nykyinen sopimus 
työterveyspalveluista päättyy 31.3.2023. Keudan tarve työterveyspalveluille on 
jatkuva ja uusi palvelusopimus tuli kilpailuttaa ennen nykyisen sopimuskauden 
päättymistä. 
 
Hankintamenettely 
Keuda toteutti Hansel Oy:n “Työterveyspalvelut 2020–2026” dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen koskien työterveyspalveluiden 
hankintaa. Hankintajärjestelmään hyväksytyillä toimittajilla oli mahdollisuus 
kommentoida tarjouspyyntöasiakirjoja ennen tarjouspyynnön julkaisua 16.1.-
23.1.2023 välisenä aikana. 
 
Tarjouspyyntö lähetettiin kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään 
hyväksytyille toimittajille 3.2.2023. Kilpailutus toteutettiin käyttäen sähköistä 
kilpailutusratkaisua. Hankintaa ei jaettu osiin, sillä kyseessä oleva hankinta 
muodosti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 
 
Hankinnan kautta muodostetaan hankintasopimus, johon valitaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Sopimus on 
voimassa määräaikaisena 1.4.2023-31.3.2026 välisen ajan. Tämän lisäksi 
sopimusta voidaan jatkaa 24 kuukauden optiokaudella. Hankinnan ennakoitu 
arvo on 500.000,00 € (alv 0%) / 12kk. 
 
Saapuneet tarjoukset 
Tarjousten jättämisen määräaika oli 24.2.2023 klo 12:00 mennessä. 
Määräaikaan mennessä ainoan tarjouksen jätti Suomen Terveystalo Oy 
(1093863-3). Suomen Terveystalo Oy täyttää tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot 
sekä yrityksen tekemä tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja tarjous täyttää 
hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. 
 

 
Päätös 
 
 
 
 
 

 
Päätän, että Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä tekee hankintasopimuksen 
työterveyspalveluiden hankinnasta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa ajalle 
1.4.2023-31.3.2026. Määräajan päättymisen jälkeen sopimusta voidaan jatkaa 
24 kuukauden mittaisella optiokaudella.  
 
Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai siihen liittyvällä tiedoksiannolla, 
vaan hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa 
tämän päätöksen valitusajan päättymisen jälkeen. 
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Oikaisuohje ja valitusosoitus 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, 
myöhemmin hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, 
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

 

I Oikaisuohje 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi 
vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai 
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen 
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin. Hankintalaki § 127. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä 
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen 
on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön 
hallussa. 

 

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteella: 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Kirjaamo 

Sibeliuksenväylä 55 A 

04400 Järvenpää 

 

Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa 
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 



II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan 
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa 
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta 
muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn 
liittyvä syy. 

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on 
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus 
on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, 
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja 
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan 
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä 
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta 
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset 
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on 
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan 
nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten lain 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään. 

 

 



Valituksen toimittaminen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse 
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden 
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona 
tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi 
seuraavana arkipäivänä. 

 

Valituskielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 
hakea muutosta kuntalain eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa nojalla. 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. 

 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

Hankintalain 148 §:n mukaan hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun 
osoitteeseen. 

 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Markkinaoikeus 

Sörnäistenkatu 1  

00580 Helsinki 

puh. 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

 
Tiedoksianto 

Päätöksen nähtävänäpito 
 Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi 1.3.2023 

Tiedoksianto asianosaiselle 
 Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle 1.3.2023 
 (Kuntalaki 139 §, Hankintalaki 127 §)  
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