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Jakelussa mainitut

Hankintapäätös, Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2021/5
1

Tarjouskilpailun voittaja
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tällä
hankintapäätöksellä hankkia tarjouskilpailun kohteena olleet
kohdekohtaiset joukkoliikennepalvelut voittaneilta liikennöitsijöiltä.
Tämä hankintapäätös on ehdollinen. Hankintapäätös raukeaa, jos Uudenmaan ELY-keskus ja hankintojen rahoitukseen osallistuvat kunnat eivät
pääse sopimukseen kustannustenjaosta.

2
2.1

Hankinta
Hankintamenettely ja saadut tarjoukset
Hankintamenettelynä oli lain liikenteen palveluista mukainen yksivaiheinen
menettely.
Kaikki tarjoajat vakuuttivat tarjouksessaan täyttävänsä
soveltuvuusvaatimukset ja tarjouskilpailun kohteiden voittajilta tarkistettiin
soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ennen hankintapäätöksen tekemistä.

2.2

Hyväksyttyjen tarjousten vertailu
Oheisessa taulukossa on esitetty kohdekohtaisesti voittanut liikennöitsijä.
Tämän hankintapäätöksen liitteenä on taulukko, josta käy ilmi kohdekohtaisesti kaikki kohdetta tarjonneet liikennöitsijät tarjoushintoineen.
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Kohde

Sija Liikennöitsijä

UUDELY/2021/5/1
UUDELY/2021/5/2
UUDELY/2021/5/3

1.
1.
1.

J. Vainion Liikenne Oy
RR Travel Oy
Salon Tilausmatkat Oy

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Hinta, euroa (ALV
0%)

7 575,00 €
9 508,13 €
34 768,00 €

Päätös
UUDELY/10632/2021
19.11.2021
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Hankintasopimus
Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän
päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.

4

Odotusaika
Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.

5

Muutoksenhaku
Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

6

Valituksesta ilmoittaminen
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen
osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi ja tiedoksi osoitteeseen
info.joukkoliikenne.uus@elykeskus.fi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiittää kiinnostuksesta
hankettamme kohtaan ja tarjouskilpailuun osallistumisesta.

Vs. yksikön päällikkö

Salla-Mari Rintala

Lakimies

Lauri Korhonen

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
Liitteet

Oikaisuohje
Valitusosoitus
Kohdekohtainen taulukko saaduista tarjouksista
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Ohje

1 (1)

Oikaisuohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun
tulee olla perillä sen jättämiselle annetun ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
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.
Hankintaoikaisun sisältö
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Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle seuraavaan osoitteeseen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36
00521 Helsinki
Opastinsilta 12 B
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi ja info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Valitusosoitus

Valitusosoitus
Julkista hankintaa koskeva päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi, osoitteeseen
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.
Valitusajat
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamisen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä,
jos:
1 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jos hankintayksikkö on toimittanut EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa julkaistavaksi suorahankintaa tai sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus
on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jos hankintayksikkö ei ole EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa toimittanut julkaistavaksi
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, mutta hankintayksikkö on
toimittanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaksi suorahankintaa koskevan jälki-ilmoituksen, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi kansallista suorahankintaa koskevan ilmoituksen
www.hankintailmoitukset.fi osoitteessa, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jos hankintayksikkö ei ole EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa toimittanut julkaistavaksi
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta eikä jälki-ilmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai
kun hankintayksikkö ei ole julkaissut kansallisesta suorahankinnasta suorahankintailmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on
tehty.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1- tai 3-kohdan nojalla noudattamatta lain edellyttämää
odotusaikaa.

Valitusosoitus

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
perustelut. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena
oleva päätös ei kohdistu valittajaan. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta on lisäksi esitettävä, minkä
vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat asiakirjat valittajalle voidaan toimittaa. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.
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 oikeuskäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä oikeuskäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.
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.

Valitusosoitus

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5,
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään tuomioistuinmaksulaissa (11.12.2015/1455).
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa
oikeudenkäyntimaksua 2.050 euroa.
Hankinnan arvon ollessa vähintään miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, oikeudenkäyntimaksu on 6.140 euroa.
Valituksen käsittelystä peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron oikeudenkäyntimaksu,
jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.
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TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
UUDELY/10632/2021 / Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista
2021/5
Halvin hinta
Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 4
Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 4
UUDELY/2021/5/1

J. Vainion
Liikenne Oy

RR Travel Oy
Karkkila Forssa kevät
2022

Syötä sopimuskauden hinta
Yksikköhinta
Hankittava määrä 1 kausi
Tarjoudumme järjestämään otsikon
mukaisen
kohteen
Osa-alueen
yleisetliikennöinnin
kriteerit ilmoitetulla
Lisäkilometrin hinta M-P
Lisäkilometrin hinta L
Lisäkilometrin hinta S
Osa-alueen hinta yht.

UUDELY/2021/5/2

Hankittava määrä 1 kausi
Tarjoudumme järjestämään otsikon
mukaisen
kohteen
Osa-alueen
yleisetliikennöinnin
kriteerit ilmoitetulla
Lisäkilometrin hinta M-P
Lisäkilometrin hinta L
Lisäkilometrin hinta S
Osa-alueen hinta yht.

UUDELY/2021/5/3

Ei tarjottu

Annettu tieto
2,00
2,00
3,00
7575,00 EUR
[ ] Sijoitus 1.

Annettu tieto

Annettu tieto
2,00
3,00
4,00
24592,00 EUR
[ ] Sijoitus 2.

Annettu tieto

J. Vainion
Liikenne Oy

RR Travel Oy

Salon
Tilausmatkat
Oy

Satakunnan
Liikenne Oy

Hankittava määrä 1 kausi
Tarjoudumme järjestämään otsikon
mukaisen kohteen
Osa-alueen
yleisetliikennöinnin
kriteerit ilmoitetulla

Ei tarjottu

Annettu tieto
9508,13 EUR /
kausi
9508,13 EUR

Annettu tieto

Annettu tieto
3,10
3,50
5,00
9508,13 EUR
[ ] Sijoitus 1.

Annettu tieto
2,00
3,00
4,00
32640,00 EUR
[ ] Sijoitus 3.

Annettu tieto
2,50
2,50
2,50
24720,00 EUR
[ ] Sijoitus 2.

J. Vainion
Liikenne Oy

RR Travel Oy

Salon
Tilausmatkat
Oy

Satakunnan
Liikenne Oy

Ei tarjottu

Ei tarjottu

Annettu tieto

Annettu tieto

Lisäkilometrin hinta M-P
Lisäkilometrin hinta L
Lisäkilometrin hinta S
Osa-alueen hinta yht.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2296962-1
Puhelin
Telefax
Email
Internet

Ei tarjottu

UUDELY2021/
5
Annettu tieto
32640,00 EUR
/ kausi
32640,00 EUR

Karkkila Forssa kevät
2022
Syötä sopimuskauden hinta
Yksikköhinta

UUDELY2021/
5
Annettu tieto
24592,00 EUR
/ kausi
24592,00 EUR

Satakunnan
Liikenne Oy

Annettu tieto
7575,00 EUR /
kausi
7575,00 EUR

Karkkila Forssa kevät
2022
Syötä sopimuskauden hinta
Yksikköhinta

Salon
Tilausmatkat
Oy

hankinnat.keha@ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi

UUDELY2021/
5
Annettu tieto
34768,00 EUR
/ kausi
34768,00 EUR
Annettu tieto
2,00
3,00
4,00
34768,00 EUR
[ ] Sijoitus 1.

Annettu tieto
24720,00 EUR
/ kausi
24720,00 EUR

Ei tarjottu

Annettu tieto

