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KA JDno-2018-868
Asukastutkimus Kajaanin kaupunkistrategian 2019-2022 toteutumisen seurantaa
varten
Kajaanin kaupungin hankintatoimi / keskushallinto pyysi 29.6.2018 päivätyllä
tarjouspyynnöllä tarjouksia Asukastutkimuksesta Kajaanin kaupunkistrategian
2019 - 2022 toteutumisen seurantaa varten. Hankinta on kansallisen
kynnysarvon alittava palveluhankinta. Hankintamuotona on käytetty avointa
hankintamenettelyä. Menettelyllä perustetaan puitejärjestely, johon valitaan
yksi ( 1 ) toimittaja. Tarjous pyydetään vuodesta 2018. Hankintapäätös sisältää
option vuosille 2019 - 2022
Hankinnasta on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi:ssä ja lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat
ovat olleet saatavilla Kajaanin kaupungin hankintojen sivustolla.
tarjouspyyntö, liite 1
Määräaikaan 27.7.2018 klo 12:00 mennessä jätettiin yksi ( 1 ) tarjous.
Tarjouksensa jätti Taloustutkimus Oy.
avauspöytäkirja, liite 2
Hankinnan taustaa:
Tutkimus tehdään Kajaanin kaupunkistrategian 2019 – 2022 toteutumisen
seurantaa varten. Tutkimuksella mitataan kajaanilaisten tyytyväisyyttä
palveluihin ja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tavoitteena on
ainakin kaksi mittaria: 1) asukkaiden tyytyväisyys palveluihin ja 2) asukkaiden
tyytyväisyys osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Tutkimuksen
tulisi tuoda tietoa myös siitä, mitkä asiat vaikuttavat asukkaiden
tyytyväisyyteen ja missä asioissa on kehittämistarvetta.
Valintaperuste: - 30 pistettä hinta
- 40 pistettä toteutussuunnitelman vastaavuus tarpeisiin
- 30 pistettä laatu/osaaminen (referenssit, toimitusvarmuus,
tutkijan ammattitaito, organisaation koko ja varahenkilöjärjestelmä, yrityksen
laatusertifikaatit ja historia, tehdäänkö omin resurssein vai
ketjutetaanko alihankkijoille).
Tarjousta arvioitiin ja vertailtiin kolmessa vaiheessa, tarjoajan kelpoisuuden
arviointi, tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi ja tarjousvertailu.
Tarjouksensa jättänyt yritys on laatinut tarjouksensa pyydetyllä tavalla ja
täyttää hankinnalle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.
Tarjousten hintavertailu suoritettiin ilmoitettujen valintaperusteiden
mukaisesti. Suoritetun tarjousvertailun perusteella Kajaanin
kaupunkistrategian 2019 - 2022 toteutumisen seurantaa varten tehtävän

Kajaanin kaupunki
Hallintojohtaja
Hankintapäätös

Viranhaltijapäätös
07.08.2018

2 (6)
§ 13

Asukastutkimuksen toteuttajaksi valitaan Taloustutkimus Oy. Tarjous on
pyydetty vuodesta 2018. Hankintapäätös sisältää option vuosille 2019 - 2022.
Hintavertailutaulukko, liite 3
Yritysvaikutusten arviointi:
Toimittajaksi valittu yritys on valtakunnallinen toimija. Hankinnalla ei ole
vaikutusta alueen yritysten toimintaan.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 69a

Kokonaistaloudellinen edullisuus:
30 pistettä hinta
40 pistettä toteutussuunnitelman vastaavuus tarpeisiin
30 pistettä laatu/osaaminen (referenssit, toimitusvarmuus, tutkijan
ammattitaito, organisaation koko ja varahenkilöjärjestelmä, yrityksen
laatusertifikaatit ja historia, tehdäänkö omin resurssein vai ketjutetaanko
alihankkijoille).
Päätös
Päätän, että Kajaanin kaupunkistrategian 2019 - 2022 toteutumisen seurantaa
varten tehtävän Asukastutkimuksen toteuttajaksi valitaan Taloustutkimus
Oy. Tarjous on pyydetty vuodesta 2018. Hankintapäätös sisältää option
vuosille 2019 - 2022. Hankintapäätöksen saatua lainvoiman solmitaan valitun
toimittajan kanssa hankintasopimus ja tarkennetaan tehtävän asiakaskyselyn
aikataulututusta ja raportointia.
Lisätietoja asiasta antaa: Tuula Romppanen puhelin +358 447100231 ja Jouko
Vähärautio puhelin +358 447100652, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@
kajaani.fi.
Tiedoksi
Taloustutkimus
Allekirjoitus

Tuija Aarnio, hallintojohtaja
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Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 10.8.2018
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Oikaisuvaatimus
§ 13
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISU HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISEN KANSALLISEN
KYNNYSARVON ALITTAVAAN HANKINTAAN
Hankintaoikaisuoikeus
Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 - 135 §:n mukaan
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).
Hankintaoikaisuviranomainen
Hankintaoikaisu tehdään hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle,
osoitteella PL 133, Pohjolankatu 13, 87101 Kajaani,
tai sähköpostiosoitteella kajaani@kajaani.fi.

Hankintaoikaisuaika ja sen alkaminen
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintapäätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.
Sähköistä tiedonantoa 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 on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedonannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja se on hakijan
allekirjoitettava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimen
selvennys sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
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OHJEET KUNTALAIN MUKAISEEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEEN
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun
kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen 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). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle,
tai viranhaltipäätöksen kyseessä ollessa viranhaltijan yläpuolella olevalle
asianomaiselle toimielimelle (lautakunta, johtokunta tai kaupunginhallitus)
osoitteella PL 133, Pohjolankatu 13, 87101 Kajaani, tai sähköpostiosoitteella
kajaani@kajaani.fi.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sähköistä tiedonantoa 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 on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä,
jollei tiedonannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja
kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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