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Vireillepanija Hallintopäällikkö  
 
Asia Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, 

toteutus ja ylläpito- ja käyttöpalvelut wordpress-alustalla - tarjoajan 
poissulkeminen 

 
Perustelut Hankinnan kohde 

 

Hankinnan kohteena on Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen 

WordPress-verkkosivuston toteuttaminen sekä toteutetun 

kokonaisuuden ylläpito- ja käyttöpalvelut.  

Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu verkkosivuston 

toimittamisesta. Toimitus sisältää mm. palvelujen teknisen 

toteuttamisen WordPress-alustalla, toteutuksen vaatimat määrittely- 

ja suunnittelutehtävät, testaus- ja asennustehtävät sekä 

projektinhallinnan. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin tämän 

päätöksen liitteessä 1, tarjouspyyntö. 

 

Hankintamenettely ja tarjouspyyntö 

Hankinta toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä.  

Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-palvelussa, 

www.hankintailmoitukset.fi. 

Tarjousten viimeinen jättöaika oli 12.9.2022 klo 12:00 mennessä. 

 

Saadut tarjoukset 

Tarjouksia saatiin määräaikaan 12.9.2022 klo 12:00 mennessä 11 

kappaletta. Saadut tarjoukset ilmenevät liitteestä 2 ”Tarjousten 

avausmuistio”. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin tarjousten 

tarkistus ja arviointi. 

Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin 

avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan 

tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen 

täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja 

vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun. 

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen  

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että vähintään yhden referensseistä 

on oltava ratkaisu, jonka tilaaja on julkishallinto.  
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Hansdotter Oy:n referensseissä ei ole esitetty yhtä julkishallinnon 

ratkaisua. Hansdotter Oy:n tarjous ei vastaa tarjoajalle asetettuja 

vähimmäisvaatimuksia eikä näin ollen ole tarjouspyynnön mukainen. 

 

Tarjouksen poissulkeminen 

Hankintalain 74 §:n perusteella hankintayksiköllä on velvollisuus 

sulkea tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset pois 

tarjouskilpailusta. Vastuu tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta 

ja sen osoittamisesta kuuluu tarjoajalle, ja epäselvissä tapauksissa 

tarjouksia on tulkittava niiden laatijan vahingoksi. 

Hansdotter Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta 

tarjouspyyntöä vastaamattomana. 

 

Liitteet 

Liite 1 Tarjouspyyntö 

Liite 2 Tarjousten avausmuistio 

Liite 3 Tarjousten vertailumuistio 

 
 
 
Päätös  Päätän, että Hansdotter Oy:n tarjous suljetaan em. perusteella 

hankintamenettelystä tarjouspyyntöä vastaamattomana. 
  
 
 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.  
 
 
 Max Lönnqvist 
 Hyvinvointialuejohtaja 
  
 
Lisätietoja antaa: Salla Paavilainen, sähköposti: etunimi sukunimi(at)porvoo.fi 

 
JAKELU Hansdotter Oy 
 Itä-Uudenmaan aluehallitus 
 
 
 
 
LIITE Tarjouspyyntö 
 Tarjousten avausmuistio 
 Vertailumuistio 

 Muutoksenhakuohje
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Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus, kynnysarvon ylittävät hankinnat 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä 
oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi. 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai 
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). 
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

I   Hankintaoikaisuohje 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 -135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai 
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi 
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä 
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta 
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta 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, mikäli ne eivät jo ole 
hankintakeskuksen hallussa. 

Toimitusosoite 

Viranomainen, jolle hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan, on Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen aluehallitus. 

Yhteystiedot: 

Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo  

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi  

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15. 
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 

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

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai 
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai 
tarjoajan asemaan. 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista 
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 

2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 

3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

  

Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa 
mukaan valitusaikaan. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-
ajan päättymistä. 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on 
tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus 
koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. 

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. 
Kuitenkin suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä: 

1. 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä; tai 

2. kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. 

  

Valituksen sisältö 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi (vaatimukset); 
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3. vaatimusten perustelut; 

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan. 

  

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä 
koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi 
myöntää. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää 
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. 
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
markkinaoikeudelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu 
olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen 
valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta; 

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

  

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Valituksen toimittaminen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden 
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona 
tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa 
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
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Hankintalain 148 §:n nojalla 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 

markkinaoikeus(at)oikeus.fi  

sähköpostia lähetettäessa (at)-merkintä korvataan @-merkillä 

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet(ulkoinen linkki) 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

