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Asia                    Asiantuntijapalvelun hankinta terveyspalvelujen kilpailutukseen. 
 
Asian selostus  Pellon kunnanhallitus on 3.8.2020 pidetyssä kokouksessa (§ 127) 

päättänyt, että Pellon kunnassa tehdään ulkopuolinen selvitys, jonka 
tavoitteena on saada vertailutietoa omana tuotantona tuotettujen 
palvelujen kustannuksista suhteessa vaihtoehtoisiin tuotantomalleihin. 

 
Selvitystyön edistyessä on käynyt ilmi, että tässä vaiheessa on 
perusteltua keskittyä selvittämään pelkästään terveyspalvelujen 
(pth,esh, kotisairaanhoito ja suunterveyden huolto) 
tuotantokustannuksia toimintamallissa, jossa palvelut tuotetaan ulkoisen 
toimijan toimesta. 

 
Selvitystyö on edennyt siihen vaiheeseen, että ollaan siirtymässä 
kilpailutusvaiheeseen. Koska kilpailutuksen kohteena olevan 
palvelukokonaisuuden hankinta-arvo ylittää hankintalain määrittelemän 
kynnysarvon ja on myös sisällöltään erityisosaamista vaativa, on Pellon 
kunnan perusteltua hankkia asiantuntijapalvelua nimenomaan 
kilpailutusprosessiin. 

 
Tarjoukset                       Selvitystyön yhtenä osana hankittiin referenssejä potentiaalisista 

asiantuntijaorganisaatioista, joilla on kokemusta ja todennettua näyttöä 
vastaavanlaisten toimeksiantojen toteuttamisesta eri kunnissa. Saatujen 
suositusten perusteella tarjoukset pyydettiin kahdelta toimijalta 
(Tarjouspyyntö liitteenä). Tarjouksen määräaikaan jättivät 
Hallintoakatemia Oy sekä PTCServices Oy. 

 
Päätös perusteluineen Pellon kunnan hallintosäännön 20 § nojalla päätän, että Pellon kunta 

hankkii kilpailutuksen asiantuntijapalvelut PTCServices Oy:ltä. 
Päätöksen perusteen muodostivat saadut suositukset sekä 
kokonaistaloudellisuus. 

 
 
Allekirjoitus 
                                Eero Ylitalo 
                            kunnanjohtaja 
 
 
 
Tiedoksi              
 
Päätösjäljennös on lähetetty tiedoksi sähköpostilla tarjouksen tehneille, pvm.: 25.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
A. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, niiden jaoston tai 
niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva 
pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua 
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 

 
Kunnan yhteystiedot  

Pellon kunnanhallitus, Kunnantie 4, 95700 PELLO 
 
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen pellonkunta@pello.fi. 
 
 
B. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi 
 
Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. 
 
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että 
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen 
vastaisesti. 
 
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan 
lähettämisestä. 
 
Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, 
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja 
kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Hakemukseen on liitettävä: 

- päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä 

 
Markkinaoikeuden yhteystiedot 
 
Markkinaoikeus 
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  

puh. 029 56 43300 
faksi 029 56 43314 
markkinaoikeus@oikeus.fi 


