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Pansion kuntosalin palvelutuottajan kilpailutaminen 
 

Hankintayksikkö Turun kaupunki (Y-tunnus 0204819-8) 
Vapaa-ajan palvelualue/ Liikuntapalvelut 
Blomberginaukio 4 
20720 Turku 
 

Hankinnan kohde ja eh-
dottomat vaatimukset 

Turun kaupungin liikuntapalvelut etsii kilpailutusmenettelyllä palveluntuottajaa 
Pansion kuntosalille (Pernontie 16). Aiheesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan 
paikkaan keskiviikkona 15.6. klo 13–15. Tarjoukset on jättävä viimeistään 
27.6.2022 klo 12.00 
 
Pansio on yksi kaupungin erityistä tukea tarvitsevista asuinalueista syrjäytymisen 
ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Kilpailutuksen tavoitteena on saada alueelle 
innostava ja aktivoiva toimija, jonka avulla voidaan turvata alueen asukkaiden 
harjoittelumahdollisuudet kuntosalilla.  
 
Palveluntuottajan kanssa tehdään käyttöoikeussopimus, jossa palveluntuottaja 
sitoutuu pitämään kuntosalia avoinna miehitettynä vähintään 8 kuukautta 
vuodessa (1.9.–31.12. ja 2.1.–30.4.). Kuntosalin on oltava avoinna vähintään 20 
tuntia viikossa, ja viikoittaisia aukiolopäiviä on oltava ainakin neljä. 
 
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen Kimmoke- ja Seniorirannekkeen sekä 
Mihi-passin käyttäjien on voitava käyttää salia maksutta. Muun hinnaston 
palveluntuottaja voi määritellä vapaasti ja pitää palveluiden myymisestä kertyvät 
tulot. Tavoitteena on kasvattaa nykyistä kävijämäärää (n. 500 / kk; n. 4 000 / 8 kk) 
merkittävästi. Alueella ei ole muita kuntosaleja. 
 
Palveluntarjoajan on asetettava toiminnalle vastuuhenkilö. Henkilökunnan on 
oltava perehtynyt laitteiden oikeaoppiseen käyttämiseen ja osattava ohjeistaa 
asiakkaita niiden käytössä. Palvelun pääkielen on oltava suomi. 
 
Kuntosalin koko pukuhuoneineen on 383 m2. Välineistöön ja laitteistoon kuuluvat 
tavallisimmat painopakkalaitteet, vapaat painot ja lämmittelylaitteet. 
Liikuntapalvelut vastaa tilan ja laitteiden kunnossapidosta ja tilojen 
ylläpitosiivouksesta ja niistä syntyvistä kustannuksista (vuokra, sähkö, vesi jne…). 
Palvelutuottajalle tila ja laitteet annetaan käytettäväksi maksutta, palveluntuottaja 
vastaa ainoastaan oman palvelunsa tuottamisesta syntyvistä kuluista. 
 
Kilpailutusta koskevat kysymykset on lähetettävä keskiviikkoon 20.6.2022 
mennessä sähköpostiosoitteeseen liikunta.palvelut@turku.fi. Vastaukset 
julkaistaan keskiviikkona 22.6. nettisivuilla osoitteessa www.turku.fi/liikunta. 
 
Tarjoukset liitteineen on toimitettava viimeistään 27.6. klo 12.00 sähköpostilla 
osoitteeseen liikunta.palvelut@turku.fi. 
 
Tarjoukset käydään läpi heinäkuun alussa ja potentiaaliset palveluntuottajat 
kutsutaan heinäkuussa järjestettävään neuvottelumenettelyyn, jossa käydään 
palveluntuottamisen tarkemmat sisällöt läpi. Neuvottelumenettelyn kautta valitaan 
palvelutuottaja, jonka kanssa varsinainen käyttöoikeussopimus tehdään ja 
sovitaan palvelun käynnistämisen yksityiskohdista.  
 

Esitetään erillisellä liitteellä laiteluettelo, kuvat kohteesta, tarjouslomake 
 
Tarjottu palvelu tulee tuottaa 

suomen  ruotsin        kielellä. 
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Osatarjous Ei oteta huomioon 
Otetaan huomioon siten, että       

 

Vaihtoehtoinen tarjous Ei oteta huomioon 
Otetaan huomioon siten, että       

 

Maksuehto Maksuehto on 30 pv netto hyväksytyn laskun saapumisesta tilaajalle. 
Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 
momentin mukainen 
 

Laskutus Turun kaupungille lähetetyt laskut käsitellään sähköisesti. Lisätiedot verk-
kolaskutuksesta www.turku.fi/laskuttaminen.  
 
Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä 
tietoja. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista. 
 

Tarjoushinta Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 
 

Hinta on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomana nettohintana 
Palveluntuotteja vastaa palvelun tuottamisen kustannuksista.  
 

Tarjouksen 
voimassaoloaika 

Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään 31.9.2024 saakka. 

Sopimus Päätös toimitetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille. Tarjoajan tulee 
ilmoittaa sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan toimittaa.  
 
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan vasta erikseen tehtä-
vällä: 

 tilauksella 
 kirjallisella sopimuksella. 

 
Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten hankintojen yleisiä sopi-
musehtoja (JYSE 2014 PALVELUT sekä ostettaessa palveluun liittyviä 
tavaroita JYSE 2014 TAVARAT) (www.turku.fi/tarjouspyynnot), mikäli tar-
jouspyynnössä (tai sopimuksessa) ei muuta edellytetä. Omia sopimusehto-
ja ei voi esittää tarjouksessa. 
 

Tarjoajan soveltuvuutta 
koskevat vaatimukset ja 
muut selvitykset 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan Y-tunnus. 
Yrityksen tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekiste-
riin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää 
rekisteröitymistä. 
 
Tarjoajalla tulee olla riittävät edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tä-
män todentamiseksi tarjoajan tulee 

 liittää tarjoukseensa TAI  hankintayksikön pyynnöstä toimittaa seu-
raavat asiakirjat: 
 

 Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuu-
tusmaksujen suorittamisesta. 

 Selvitys palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta 
ja ammatillisesta pätevyydestä. 

 Selvitys mahdollisen alihankinnan osuudesta, sekä ehdotetut alihankki-
jat  

 Referenssiluettelo tärkeimmistä vastaavista toimituksista viimeisen 2 vuo-

den ajalta. 

http://www.turku.fi/laskuttaminen
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Lisäksi tarjoajan tulee 

 liittää tarjoukseensa TAI  hankintayksikön pyynnöstä toimittaa seu-
raavat nk. tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset todistukset tai selvityk-
set, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia niiden saapumishet-
kestä laskettuna: 
 

 Kaupparekisteriote.  
 Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys 

siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 
 Todistukset eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 

suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on tehty. 

 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä 
työehdoista. 

 Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen voimas-
saolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista, kun Tilaaja liittyy rakentamis-
toimintaan. 
 
Mikäli tarjoajaa koskevat edellytykset eivät täyty, hankintayksiköllä on oi-
keus hylätä tarjous. Hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää muita lisäsel-
vityksiä ja tarkistaa tarjoajilta pyydettyjä tietoja yleisesti käytössä olevista 
rekistereistä. Tarjoajan tulee huolehtia vastuuvakuutuksen ja muiden alalla 
tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä. Toimittaja vastaa edus-
tamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista. Tarjoajan tulee antaa pyy-
dettäessä tutustuttavaksi ko. asiakirjat. 
 
Turun kaupunki on allekirjoittanut Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa 
(www.turku.fi/tarjouspyynnot). Sopimuksen saavalla oikeushenkilöllä (sen 
omistussuhteista riippumatta) on Tilaajaa koskevassa palvelutoiminnas-
saan soveltuvin osin samat vastuut varmistaa tai edistää naisten ja mies-
ten välistä tasa-arvoa kuin Tilaajalla olisi. 

Tarjouksen 
vertailuperusteet 

Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. 
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavien, tärkeysjär-

jestyksessä olevien arviointiperusteiden mukaan: liikeidea, kokemus, 
koulutus 
 

Tarjouksen sisältö 
 

Tarjouksen laatimiskielen tulee olla  suomi tai  ruotsi. 
 
Turun kaupunki ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjouspyyn-
nössä ja sen liitteissä ilmoitetut sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuk-
sia, jotka tarjoajan on hyväksyttävä sellaisenaan. Omia sopimusehtoja ei 
voi esittää tarjouksessa. 

Tarjouksen jättäminen Tarjous on toimitettava viimeistään 27.6.2022 klo 12.00. 
 

Suljettuna lähetyksenä osoitteeseen 
Turun kaupunki 
      
      
      
 

Sähköpostitse osoitteeseen 
liikunta.palvelut@turku.fi 
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Kuoreen tai viestin otsikkoon merkintä: ”Tarjous: Pansion kuntosali” 
 
Lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle mää-
räajassa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tar-
jous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun hankintayksikkö on ottanut siitä selon 
(esim. tarjous on avattu). 
 

Lisätiedot  Lisätietoja antaa tarvittaessa Oskari Nummi, p. 

0505546230,etunimi.sukuni@turku.fi.  Vain kirjallisesti annetut täydennystie-
dot ovat hankintayksikköä sitovia. 
Kysymykset kilpailutukseen liittyen s-postilla 26.6. mennessä osoitteeseen 
liikunta.palvelut@turku.fi, joihin vastaukset julkaistaan 2.7. nettisivuilla 
www.turku.fi/liikunta 

Tarjousasiakirjojen julki-
suus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, nk. julki-
suuslaki) perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti yleisesti julkisia so-
pimuksenteon jälkeen, asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen. Siksi tar-
joukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammatti-
salaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjouk-
seen on välttämätöntä, on ne esitettävä erillisellä, salaiseksi otsikoidulla, 
liitteellä. Hinta ei lähtökohtaisesti ole salassa pidettävä liike- tai ammattilii-
kesalaisuus. Tilaaja harkitsee tapauskohtaisesti, ovatko liike- tai ammatti-
salaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 
 

Hylkäämisperusteet 
 
 

Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 
täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Hankintayksikkö pi-
dättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista 
perustelluista syistä.  
 

Liitteet Välineluottelo 
Kuvat kohteesta 
Tarjouslomake 

 Turun kaupunki 
Vapaa-ajan palvelualue / Liikuntapalvelut 
 
__________________________ 
Oskari Nummi 
Liikuntapaikkapäällikkö 

 

 


