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Oikaisuvaatimus kuntayhtymähallituksen 9.11.2021 § 160 tekemästä päätöksestä
88/02.08.00/2019
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 183
Valmistelijat: asumispalvelupäällikkö Tapani Santavirta ja sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Taksiautoilijat Janne Halmela, Heikki Mäkisalo, Veikko Viljanen, Jaana
Haapasaari ja Pasi Rosenberg ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kuntayhtymähallituksen 9.11.2021 § 160 tekemän päätöksen johdosta. Päätöksessä
vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnasta
poissuljetun J & M Leponiemi Oy:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin ja J & M
Leponiemi Oy hyväksyttiin kuljetuspalvelujen tuottajaksi 1.1.2022 alkaen
tietyin edellytyksin. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että yhtymähallitus
korjaa tekemänsä päätöksen eikä tee J&M Leponiemi Oy:n kanssa sopimusta ennen kuin asia on saanut lainvoiman. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin kuljetuspalveluiden valvontaan liittyviä huolenaiheita.
Hankintalain 82 § mukaan ehdokas tai tarjoaja voi esittää näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa hankintalain 80 tai 81 §:ssä
tarkoitettu poissulkemisperuste. Oikaisuvaatimuksessaan J & M Leponiemi
on esittänyt hankintayksikölle ne korjaavat toimenpiteet, joilla se osoittaa
luotettavuutensa ja kumoaa poissulkemisen perusteet. Yhtiö on 9.12.2021
toimittanut hankintayksikölle selvityksen toimenpiteiden loppuun saattamisesta. Ehdokkaan tai tarjoajan toteuttamat korjaavat toimenpiteet on arvioitava ottaen huomioon rangaistavan teon, virheen tai laiminlyönnin vakavuus sekä niihin liittyvät olosuhteet. Jos hankintayksikkö katsoo näytön ja
luotettavuuden riittäväksi, se ei saa hankintalain mukaan sulkea kyseistä
ehdokasta tai tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Perustelumuistiossa (ei-julkinen asiakirja) selvitetään tarkemmin tehtyä arviota.
Kuljetuspalveluissa otetaan käyttöön hallinnointipalvelu ja tähän liittyvä
matkakorttijärjestelmä 1.1.2022 lähtien. Matkakorttien avulla tarkistetaan
asiakkaan matkaoikeudet sähköisesti sekä seurataan matkojen määrän toteutumista. Ajetut matkat tallentuvat sähköiseen järjestelmään ja toteutuneita matkoja voidaan tarkastella jälkikäteen karttaohjelman avulla. Laskutus tapahtuu myös sähköisen järjestelmään tallentuneiden tietojen perusteella eikä perustu enää kuittien käsittelyyn. Järjestelmä parantaa näin ollen huomattavasti mahdollisuuksia seurata ja valvoa kuljetuspalveluiden toteutumista sekä puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa yhtymähallituksen päätöksen. Hankintalain mukaan tarjoajan poissulkemiselle
ei ole perusteita.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) hylätä oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perusteluin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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