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1. Todistus 
 

Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään oikeus yksityisen sosiaalipalvelun 
tuottamiseen. 
 

 

2. Tiedot tarjoajasta 
 

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä hoitopalvelusta vas-
taavan henkilön nimi. 
 
Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta myös seuraavat tiedot ja selvitykset: 
 

1) todistus oikeudesta yksityisen sosiaalipalvelun tuottamiseen, 
2) palvelua suorittavan henkilöstön määrä ja todistukset siitä, että vastuuhenkilö ja  

palveluhenkilöstö täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset 
3) tilaajavastuulain 5 § mukaiset todistukset tai vastaava raportti velvoitteiden 

suorittamisesta 
 

 

3. Kilpailukohteet 
 

Tarjous tulee tehdä siten kuin ”YÖHOIDON TARJOUSPYYNNÖSSÄ” on määritelty. 
 

 

4. Tarjoushinta 
 

Kilpailuttaminen perustuu tarjoajan ilmoittamaan kokonaistuntihintaan.  
Yöhoidon hinta tulee ilmoittaa euroa/tunti. Matkakustannukset tulee ilmoittaa erikseen 
tarjouspyynnön kohteessa 2. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomana (alv 0 %). 
Laskutuskausi on kuukausittain jälkikäteen.  
 

5. Tarjousten avaus 
 

Tarjoukset avataan suljetussa avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään 
avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta pidetään pöytäkirjaa, johon 
merkitään tarjouskilpailun tunnistetiedot, tilaisuuden aika ja paikka sekä läsnäolijat. 
Pöytäkirjaan merkitään lisäksi tarjousten jättämiselle asetettu määräaika. 
Saapuneisiin tarjouksiin merkitään avausaika ja niistä merkitään pöytäkirjaan 
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tarjouksen tekijä, tarjouksen päiväys sekä tarjouksen saapumispäivä sekä muut 
tarpeelliseksi katsotut tiedot. 

 

 

6. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta 
 

Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, 
taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän 
tarjouspyynnön velvoitteista. 
 

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: 
 
1) tarjoajan suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huo-
noksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää 
sopimuksen mukaiset velvoitteet, 
 

2) tarjoaja ei täytä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisia vaatimuksia / 
henkilöstö ei täytä sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 
mukaisia pätevyysvaatimuksia, 
 
3) tarjoaja on hoitopalvelun harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai 
muuhun menettelyrikkomukseen, 
 
4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja tai 
 
5) jos tarjousasiakirjat ovat puutteellisia tai saapuneet liian myöhään 
 
6) tarjoaja ei täytä tilaajavastuulain 5 § mukaisia velvoitteita. 
 

 

7. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 
 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja 
täyttävät siinä asetetut ehdot.  
 
Valintaperusteina otetaan huomioon kokonaisedullisuus.  
 
Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos 
olosuhteet ovat muuttuneet niin, että suunniteltua hoitopalvelua ei ole 
tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 
 

 

8. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen  
 

Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä 
koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan asianomainen viranomainen on 
päättänyt panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Kunnan 
viranomaisen tulee tarjoajalle annettavaan tarjouksen hyväksymistä koskevaan 
kirjalliseen ilmoitukseensa liittää tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat 
edellytykset. Tilaajan ja tarjouskilpailun voittaneen palveluntuottajan kesken 
allekirjoitetaan ostopalvelusopimus jokaisesta tarjouskohteesta erikseen. 
 
Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. 
Ilmoitus sisältää tiedon tarjousten lukumäärästä, voittaneesta tarjoajasta ja voittaneen 
tarjouksen valintaperusteista. 
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9. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen 
 

Tilaaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen 
tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden 
seikkojen perusteella pitää perusteltuna.  
 
Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten 
jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan 
samalla tavalla kuin alkuperäisestä tarjouksesta. 

 

Milloin olosuhteet tai palvelun järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että 
suunniteltua palvelua ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa 
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, tilaaja voi luopua kilpailukohteesta kesken 
tarjouskilpailun. 
 

 

 

 

 


