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§ 174
Yhtymähallitus / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan 30.11.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta
seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Lindberg ja Juha Virkki.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisäksi kuultiin kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen ajankohtaiskatsaus
Covid-19:n etenemisestä.
Lisäksi todettiin, että 2.12. klo 18.30 järjestetään iltakoulu, jossa käsitellään
henkilöstöraporttia sekä päivätoiminnan järjestämiseen liittyviä suunnitelmia.
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Yhtymähallitus, § 184,10.12.2019
Yhtymähallitus, § 175, 24.11.2020
§ 175
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta - Dynaamisen puitejärjestelyn 2.
avaaminen
KEUDno-2019-2080
Yhtymähallitus, 10.12.2019, § 184
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito,
perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.
Hankinta yhteistyö
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan
maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa,
Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Hyvinkää,
Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula, Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja muut osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin
sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva
kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -
sopimuksensa.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan
perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä
dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa
olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty
tarkemmin liitteessä 3.
Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.7.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 3 §, 22.1.2019, valittiin puitejärjestelyyn ensin
212 palveluntuottajaa. Valittujen palveluntuottajien kanssa laadittiin sopimukset ajalle
1.9.2019-31.12.2022, paitsi perhekuntoutuksen osalta 1.1.2019-31.12.2022.
Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran 27.9.2019
julkaistulla tarjouspyynnöllä.
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri
palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät
dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 14.10.2019 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 18.10.2019.
Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 3.11.2019 klo 23:59 saapui yhteensä 73
tarjousta 55 eri palveluntuottajalta.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Helsingin kaupungin hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuuden.
Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen
mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita
toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain
periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien
valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä
valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.
Osa esitetyistä tarjouksista ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja
soveltuvuusvaatimuksia, joten nämä tarjoukset hylättiin alla mainituilla perusteilla.
Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia
ja tulivat huomioiduiksi kohteittain tarjousvertailussa.
Perustelut hylkäämiselle
Hankintamenettelyn kuvauksen (liite 3) mukaisesti dynaamiseen puitejärjestelyyn jo
valittujen yksiköiden osalta palveluntuottajilla on mahdollisuus parantaa aiemmin
annetun tarjouksensa hintaa puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä. Hintojen
korotusta ei hankintamenettelyssä tule tehdä uudella tarjouksella, vaan tältä osin
tulee noudattaa sopimuksen hinnankorotusehtoja.
Seuraavien tarjousten osalta dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä
esitetyt tarjoukset koskivat jo puitejärjestelyyn aiemmin valittuja yksikköjä, joita
tarjottiin uudella tarjouksella joko samaan tai alkuperäistä tarjousta korkeampaan
hintaan:
- Pienryhmäkoti Pihla Oy (perustason laitoshoidon yksikkö)
- Puistonmäen tukikoti Oy (perustason laitoshoidon yksikkö)
- Sostuki Oy (kaksi erityistason laitoshoidon yksikköä)
- Kotijoukot A.S.A.P. Oy (luvanvaraisen ammatillisen perhehoidon yksikkö)
- Pelastakaa lapset (erityistason perhekuntouksen yksikkö)
Edellä mainitut tarjoukset hylätään tarjouspyynnön vastaisina, mutta ne jatkavat
dynaamisessa puitejärjestelyssä yhtymähallituksen hankintapäätöksen 3 §, 22.1.2019
mukaisesti 1.1.2019 ja 1.9.2019 alkaneilla sopimuksilla.
Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
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Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan
halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty
ehdottomina
vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittelemää
laatutasoa.
Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa
järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko (etusijajärjestys 1.1.2020 alkaen) koko
dynaamisen puitejärjestelyn osalta on esitetty liitteessä 2.
Palvelun tilaaminen sopimuskaudella
Sopimuskauden aikana tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia
sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden
yksilölliset tarpeet. Jos asiakkaan tarve ei muuta edellytä, valitsee tilaaja
palveluntuottajan etusijajärjestystä noudattaen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
tilaa palvelua tarpeen mukaan.
Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 48 miljoonaa euroa
(alv 0 %) laskettuna dynaamisen puitejärjestelyn kokonaiskestolle 1.1.2019-
31.12.2022. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin
sopimuskauden aikana.
Sopimus
Hyväksyttyjen tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset
1.1.2020 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 31.12.2022 saakka.
Aiemmin puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina
aiemmin laadituilla sopimuksilla.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa
sopimus kuntayhtymän osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on
uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny
tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusoikeuden tiedoksi.
Toimivalta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan
yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden
sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.
Lisätiedot
Palvelujohtaja Tiina Salminen, tiina.salminen@keusote.fi, lakimies Mia Kontio-
Kaskikallio, mia.kontio-kaskikallio@keusote.fi
hankintakoordinaattori Tuija Anttila, tuija.anttila@keusote.fi
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää hyväksyä
kuntayhtymän osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen dynaamiseen
puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset.
Hyväksytyt tarjoukset on lisätty dynaamisen puitejärjestelyyn tarjousten
kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Dynaamisen puitejärjestelyn päivitetty
tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2.
Hyväksyttyjen tarjousten osalta sopimuskausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy dynaamisen
puitejärjestelyn päättyessä 31.12.2022. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen, sillä ehdolla, että he
toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset
(Suomen Asiakastieto Oy:n Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat
lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän
aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien
kanssa sopimukset.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus tarkastaa ja hyväksyy
pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 24.11.2020, § 175
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hankintamenettelyn kuvaus 2020
2 Päivitetty vertailutaulukko 2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6
3 Avaamisen yhteydessä hyväksytyt tarjoukset 2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito,
perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
24.11.2020

22/2020

9 (30)

Hankinnan valmistelun taustaa
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan
maakuntien yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat kunnat ovat: Helsinki, Vantaa,
Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karviainen, Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi,
Tuusula), Sipoo, Porvoo, Loviisa ja Askola.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja muut osallistuneet kunnat ovat valtuuttaneet
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin
sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin osallistuva
kunta tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -
sopimuksensa.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan
perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä
dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa
olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty
tarkemmin liitteessä 3.
Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.7.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 3 §22.1.2019,valittiin puitejärjestelyyn
ensin 212 palveluntuottajaa.
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran 27.9.2019
julkaistulla tarjouspyynnöllä, jonka seurauksena puitejärjestelyyn lisättiin 68 uutta
yksikköä yhtymähallituksen hankintapäätöksen 184 §, 10.12.2019 mukaisesti.
Dynaamisen puitejärjestelyn 2. avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille toisen kerran 1.9.2020
julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri
palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät
dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 18.9.2020 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 24.9.2020.
Tarjousten jättämisen määräaikaan, 5.10.2020 klo 12:00, mennessä saapui yhteensä
55 tarjousta 44 eri palveluntuottajalta.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Helsingin kaupungin hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten
tarjouspyynnönmukaisuuden.
Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen
mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita
toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain
periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien
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valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä
valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.
Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettujen vaatimusten
mukaisia ja tulivat huomioiduiksi kohteittain tarjousvertailussa. Päätös on kunkin
valitun tarjouksen osalta kuitenkin ehdollinen ja sopimukset voidaan allekirjoittaa
vasta, kun tarjoaja on esittänyt kaikki hankintayksikön vaatimat todistukset.
Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan
halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty
ehdottomina
vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittelemää
laatutasoa.
Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa
järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko koko dynaamisen puitejärjestelyn osalta on
esitetty liitteessä 2.
Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 48 miljoonaa euroa
(alv 0 %) laskettuna dynaamisen puitejärjestelyn kokonaiskestolle 1.1.2019-
31.12.2022. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin
sopimuskauden aikana.
Sopimus
Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset
1.1.2021 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 31.12.2022 saakka.
Aiemmin puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina
puitejärjestelyn päättymiseen saakka sopimustensa mukaisesti.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa
sopimus kuntayhtymän osalta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli se on
uuden sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny
tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusoikeuden tiedoksi.
Toimivalta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 11 §:n 10-kohdan mukaan
yhtymähallitus päättää hankinnoista,sopimuksista ja sitoumuksista,milloin niiden
sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus päättää hyväksyä
kuntayhtymän osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen
dynaamiseen puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset.
Hyväksytyt tarjoukset on lisätty dynaamisen puitejärjestelyyn tarjousten
kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Dynaamisen puitejärjestelyn päivitetty
tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2.
Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta sopimuskausi alkaa 1.1.2021 ja päättyy
dynaamisen puitejärjestelyn päättyessä 31.12.2022. Sopimus syntyy vasta, kun
molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen sillä ehdolla, että he
toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset
(Suomen Asiakastieto Oy:n Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat
lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan
palvelua tilataan tarpeen mukaan.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän
aikuisten mielenterveys, päihde-ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa
sopimukset.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
tarjoajat, hankintapäällikkö, hankintapalvelut, lastensuojelun päällikkö
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§ 176
Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan
työtoiminnan hankinta joustavassa toimittajarekisterissä
KEUDno-2020-512
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Allekirjoitettu_avauspoytakirja_303884
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6
2 LIITE 2 Hyväksytyt tarjoukset ja palveluntuottajat tarkennettu.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6

Taustaa
Kyseessä on Keusoten sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä
kuntouttavan työtoiminnan hankinnan kilpailutus. Kilpailutus on nyt käyty ja
päätettävänä on hankintapäätös jossa valitaan palveluntuottajat. Keusoten
hallintosäännön (11 §) mukaan yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja
sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000 euroa.
Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Hankinnan kohteena ovat sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan, tuetun
työtoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Palvelut perustuvat lakiin
kuntouttavasta työtoiminnasta sekä sosiaalihuoltolakiin.
Hankinta toteutetaan joustavana toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri),
joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista
menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kyseessä on
hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, johon sovelletaan
hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä
periaatteita. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama puitejärjestely.
Toimittajarekisteri on jaettu osiin, jotka ovat toimittajarekisterin perustamisvaiheessa
seuraavat:
1 Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu
1A Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Matalan kynnyksen
ryhmämuotoinen palvelu
1B Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Osallisuutta ja elämänhallintaa
edistävä palvelu
1C Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Työelämäosallisuutta edistävä
palvelu
2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka
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3 Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta
3A Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä
palvelu
3B Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Työelämäosallisuutta edistävä palvelu
4 Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta
5 Sosiaalisen kuntoutuksen tuettu työtoiminta
Toimittajarekisteri perustetaan ja sitä täydennetään avoimen menettelyn kaltaisella
menettelyllä. Toimittajarekisteri on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille
soveltuvuusehdot ja palvelun vähimmäisvaatimukset täyttäville palveluntuottajille.
Tarjoaja voidaan hyväksyä yhteen tai useampaan toimittajarekisterin osaan.
Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän erityistarpeet
ja palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata asiakasryhmän ja asiakkaan palveluiden
jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus. Toimittajarekisteri ja sen perusteella solmittava
sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta sen perustamisesta
(varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2)
optiovuodella (optiokausi).
Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön
liitteessä ”Joustavan toimittajarekisterin periaatteet”.
Hankinnan ennakoitu arvo hankintalain mukaisesti laskettuna on noin 7,5 milj. euroa
ilman arvonlisäveroa.
Hankintailmoitus ja saadut tarjoukset
Hankintayksikkö julkaisi 25.8.2020 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön numero
KEUDno-2020-512 sekä korjausilmoituksen 28.9.2020 ilmoituskanavissa
Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi.
Toimittajarekisterin perustamisvaiheessa palveluntuottajat hakeutuivat
toimittajarekisteriin jättämällä tarjouksensa hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön
mukaisesti.
Tarjouksen jätti 12 tarjoajaa. Saapuneet tarjoukset ovat liitteessä 1 Avauspöytäkirja
mukaiset. Kaikki tarjoukset saapuivat asetettuun määräaikaan mennessä.
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi
Tarjouspyynnön mukaisesti toimittajarekisteriin hyväksytään kaikki tarjoajat, jotka
täyttävät tarjouspyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.
Soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja muut tarjoajaa koskevat
vähimmäisvaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä.
Hankintalain (1397/2016) 83 §:n 1 mom. mukaan hankintayksikkö voi esittää
ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta,
sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita
ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Lainkohdan mukaan ehdokkaat tai
tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on
suljettava tarjouskilpailusta.
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Kaikki saadut tarjoukset täyttivät hankintailmoituksessa asetetut tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset ja muut tarjoajaa koskevat vaatimukset.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Hankintalain (1397/2016) 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan
osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä
esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja
vastaamattomat tarjoukset on hylättävä. Hankintayksiköllä ei ole asiassa
harkintavaltaa.
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
Tarjousten vertailu
Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti erikseen kussakin hankinnan
osassa. Palveluntuottajien ja tarjousten etusijajärjestys toimittajarekisterin osissa
muodostuu erikseen tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti.
OSAT 1 JA 3 - 5
Hankinnan osissa 1 ja 3 – 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus,
jossa hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun painoarvo 30 %.
HINTA, painoarvo 70 %
Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat yksikköhinnat lasketaan
yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut
tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman
tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70.
LAATU, painoarvo 30 %
Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen,
jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa
tarjousvertailussa täydet 30 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan
kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 30
Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa
C Kumppanuuksien hyödyntäminen
D Työntekijöiden hallitsemien kielten monipuolisuus
E Työntekijöiden hyödylliset lisäkoulutukset
Tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin tarjoajan
kokonaispisteet.
Tarjouspyynnön mukaan hankinnan osissa 1 ja 3 - 5 henkilöstön laatua koskevien
vertailuperusteiden arvioinnissa huomioidaan liitteellä ”Henkilöstölomake” kuvattu
henkilöstö, vertailuperusteen mukaisesti painotettuna. Henkilöstölomakkeella oli
kuvattava vähintään 2 ja enintään 10 tilaajan asiakkaiden palvelun toteuttamiseen
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osallistuvaa työntekijää, joiden perusteella henkilöstöä koskevien laatuperusteiden
toteutuminen arvioidaan. Mahdollista enimmäismäärän ylittävää henkilöstöä ei
huomioitu. Muiden laatua koskevien vertailuperusteiden arvioinnissa huomioitiin
liitteellä ”Vertailuliite” kuvattu laatu. Tarjouspyynnön mukaan laatu tuli kuvata liitteen
mukaisesti. Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja, jonka laadun toteutumisen kuvaus
puuttuu tai on puutteellinen, saa laadun arvioinnista puutteellisin osin 0 pistettä. Kaksi
tarjoajista ei ollut liittänyt tarjoukseensa liitettä ”Vertailuliite”. Nämä tarjoajat saavat 0
pistettä laadun arviointiin vertailuperusteiden A, B ja C.
Yksi tarjoaja toimitti tarjouksen mukana liitteen Vertailuliite, mutta edellytetty
laatuperusteen toteutumisen kuvaus puuttui laatuperusteen B osalta, josta tarjoaja
saa näin ollen 0 pistettä.
OSA 2
Hankinnan osassa 2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka hinta on kiinteä ja
laadun painoarvo on 100 %.
Laatuperusteina olivat
A Palvelun saavutettavuus lähellä asiakkaita
B Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet palvelussa
Laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.
Tarjousvertailun lopputulos, toimittajarekisteriin valittavat palveluntuottajat ja
tarjoukset sekä etusijajärjestys kussakin hankinnan osassa on liitteen 2 ”Hyväksytyt
tarjoukset ja palveluntuottajat” mukainen.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. EU kynnysarvon
ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14
päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen
päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava osoitteella hankintapalvelut@keusote.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1. valita sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan
työtoiminnan joustavaan toimittajarekisteriin liitteen 2 ”Hyväksytyt tarjoukset ja
palveluntuottajat” mukaiset palveluntuottajat liitteen mukaisessa
etusijajärjestyksessä ja
2. oikeuttaa palvelujohtajan (aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut
sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut) allekirjoittamaan valittujen
palveluntuottajien kanssa sopimukset
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merkittiin, että Annika Kokko ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon (yhteisöjääviys). Tapio Havula toimi puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon aikana.
Tiedoksi
Tarjoajat, Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön esimiehet, Hanne Niemi, Nina Tommola,
Hankintapalvelut
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§ 177
HUS Diagnostiikkakeskus sopimus
KEUDno-2020-7475
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Pitkänen, Ari Laakkonen
susanna.pitkanen@keusote.fi, ari.laakkonen@keusote.fi
vs. palvelujohtaja, keskitettyjen palvelujen päällikkö
Liitteet

1 HUS_Diagnostiikkakeskuksen ja Keusoten yhteistoimintasopimus_20.10.2020
2 Palvelukuvaus_Keusote_2020
3 Palvelusuunnitelma_Keusote_2020
4 HUS Diagnostiikkakeskuksen hinnasto 2020 Kunnat ja
sairaanhoitoalueet_final_01102020
5 Laskutustiedot_Keusote
6 Tietoturvallisuusliite - HUS henkilötietojen käsittelijänä v1.2
7 Henkilötietojen käsittelyn kuvaus_Keusote 20.10.2020
8 Keusote_yhteyshenkilöt
9 Henkilötietojen käsittelyohje 2.9.2020 Keusote
Yhteistoimintasopimuksen taustaa
HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB ovat tuottaneet kaikille Keusoten jäsenkunnille
kuvantamis- ja laboratoriopalveluja. Palveluja on tähän asti tuotettu kunnista
Keusotelle siirtyneiden sopimusten mukaisesti. HUS Diagnostiikkakeskuksen ja
Keusoten yhteistoimintasopimuksen myötä siirrytään diagnostisten palvelujen
järjestämisessä Keusoten laajuiseen sopimukseen.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan
muodostama kuntayhtymä. HUS:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän
tehtävänä on tuottaa mm. sen jäsenkuntien järjestämisvastuuseen kuuluvia
erikoissairaanhoidon palveluja. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa
laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa puolesta siltä
osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä
voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin
jäsenkunnille.
Keusote on HUS:n jäsenkuntien Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan,
Mäntsälän ja Pornaisten muodostama kuntayhtymä, joka järjestää jäsenkuntiensa
puolesta asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
Tämä sopimus on sopijapuolten välistä yhteistyötä, joka perustuu terveydenhuoltolain
ja kuntalain säännöksiin, ja jonka tarkoituksena on varmistaa sopijapuolten vastuulle
kuuluvien palveluiden tarjoaminen. Yhteistyön tarkoituksena on toteuttaa yleisen
edun mukaiset, lakisääteiset palvelut ja kyseessä on kuntayhtymien välinen
lakisääteinen terveydenhuoltolakiin (33 §) perustuva yhteistyö palvelukokonaisuuden
toteuttamisessa ja jonka hinnoittelu perustuu omakustannusperusteeseen. Yhteistyön
tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhteistyöllä ei ole kaupallista luonnetta, vaan
yhteistyön toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun liittyvät näkökohdat

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
24.11.2020

22/2020

18 (30)

eivätkä sopijapuolet harjoita toimintaansa markkinoilla. Sopimus ei ole luonteeltaan
hankintaa koskeva sopimus eikä sopimus myöskään vääristä kilpailua.
Kuntalain (410/2015) 7§:n 1 momentin mukaan kunta järjestää sille laissa säädetyt teh-
tävät. Kuntalain 49 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoi-
taa tehtäviään yhdessä.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa
asuk-kaiden sairaanhoitopalvelut. Lain 33 §:n perusteella sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan
kanssa suunnitte-lemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että
perusterveydenhuolto ja erikois-sairaanhoito muodostavat toiminnallisen
kokonaisuuden. Sairaanhoitopiirin kuntayhty-män on myös annettava alueensa
terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaan-hoidon palveluja, joita
perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Lain 10 §:n mukaan
kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveyspal-velut
sisällöltään ja laajuudeltaan vastaamaan asukkaiden hyvinvointia, potilasturvalli-
suutta, sosiaalista turvallisuutta ja terveydentilaa.
Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että
kunnan asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukai-
sesti. Erikoissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit. Sairaanhoitopiiri muodostuu
sen alueelle kuuluvista kunnista.
Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 16 §:
n mukaan viranomaisten väliseen yhteistyöhön ei sovelleta hankintalakia, kun
yhteistyö tehdään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sopijapuolten vastuulla
olevien yleisen edun mukaisten julkisten palveluiden toteuttamiseksi.
Sopimusosapuolet ovat HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien sidosyksiköitä hankintalain
15 § 6 momentin mukaisesti, mikä luo lisäksi perustan yhteistyölle. Sidosyksikkö-
suhteessa tehdyt hankinnat rinnastetaan omana työnä tekemiseen.
Tämän sopimuksen edellytyksenä on, että Keusoten jäsenkunnat ovat sopimuksen
voimassaoloajan myös HUS:n jäsenkuntia ja että Keusote hyödyntää HUS
Diagnostiikkakeskuksen tuottamia palveluja vain edellä kuvattuun tarkoitukseen.
Sopimuksen sisältö
Sopimus korvaa aiemmat HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n sopimukset, jotka on
solmittu Keusoten jäsenkuntien välillä.
Sopimuksen kohteena ovat ja yhteistyön piiriin kuuluvat HUS Diagnostiikkakeskuksen
tuottamat radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä
neurofysiologian kuvantamistutkimukset ja tutkimuksiin liittyvät toimenpiteet ja
palvelut sekä näytteenottopalvelut, kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian,
kliinisen farmakologian, patologian ja genetiikan palvelut sekä suun
terveydenhuollolle tarjottavat fyysikkopalvelut.
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Sopijapuolet pitävät erikseen sovitun mukaisesti sekä jommankumman sopijapuolen
pyynnöstä tarvittaessa yhteisiä seurantakokouksia valvomaan
yhteistoimintasopimuksen toteuttamista sekä kehittämään ja koordinoimaan
sopijapuolten välistä toimintaa.
Keusoten keskeinen tavoite on, että tämän sopimuksen myötä Keusote ja HUS
Diagnostiikkakeskus voivat jatkossakin kehittää osapuolia hyödyttäviä
yhteistoiminnassa tuotettavia palveluja tarpeen mukaan tuottavuuden,
kustannustehokkuuden ja asukaskokemuksen parantamiseksi sekä lakisääteisten
vaatimusten täyttämiseksi.
Ohjeet henkilötietojen käsittelystä (LIITE 9) annetaan HUS:lle, joka toimii sopimuksen
mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä. Tietosuoja-asetus (EU 2016/679) velvoittaa
Keusoten rekisterinpitäjänä ohjeistamaan käsittelijää. Asetuksen 28 artiklan mukaan
henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän
antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset
HUS-kuntayhtymän jäsenkunnille hoitamat tehtävät perustuvat
omakustannushinnoitteluun ja jäsenkuntien palveluhinnat määräytyvät
yhdenmukaisin perustein. HUS:n hoitamista tehtävistä Keusote suorittaa kulloinkin
voimassa olevan HUS:n hinnaston mukaiset korvaukset. HUS päivittää hinnastonsa
kustannuskehitystä vastaavasti.
Sopimukseen sisältyvien palvelujen ennakoitu arvo vuonna 2020 on noin 9,1 milj.€, eli
elinkaarikustannukset 48 kuukauden ajanjaksolla tarkasteltuna ovat yhteensä noin
36,4 milj.€. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida tarkasti sopimuksen arvoa, koska
siihen sisältyy korona pandemian hallintaan liittyvät ennakoimattomat
laboratoriokustannukset.

Yhteistyösopimuksen voimassaolo ja purkaminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen
noudattaen 18 kuukauden irtisanomisaikaa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus
1. päättää hyväksyä liitteenä olevan HUS Diagnostiikkakeskuksen ja Keusoten
yhteistyösopimuksen,
2. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen,
3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään sopimukseen sekä sopimuksen
liitteisiin teknisluonteisia korjauksia ja
4. ohjeistaa henkilötietojen käsittelijänä toimivaa HUS Diagnostiikkakeskusta
antamalla liitteen 9 ohjeeksi henkilötietojen käsittelylle.
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§ 178
Viranhaltijapäätökset

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Aikuissosiaalityön esimiehen viran täyttäminen Hyvinkään ja Nurmijärven alueelle,
10.11.2020
Keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen kuntoutuspalvelun hankinnasta
Psykologipalvelu Map, 09.11.2020
§ 7 Väliaikainen sopimus toimintaterapiapalvelun hankinnasta: Maren Villanen,
09.11.2020
Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 67 Geriatrisen keskusksen esimies, 05.11.2020
Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 121 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (Rakenneuudistus-hanke, Porin perusturva,
LASTERI), 28.10.2020
§ 122 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (Rakenneuudistus-hanke, Helsingin
kaupunki, LASTERI), 28.10.2020
§ 126 Sopimus valtionavustuksen siirrosta (TuSoTe-hanke, HUS, psykososiaaliset
menetelmät), 02.11.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 128 Tutkimuslupahakemus Päihdeopas Kotirinteen ohjaajien työn tueksi ja avuksi,
08.11.2020
§ 129 Tutkimuslupahakemus Valmentava johtaminen ja työn mielekkyys, 08.11.2020
palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hankintapäätös:
§ 138 Suojakäsineiden hankinta, Medic Ensiaputarvike Oy 4.11.2020, 13.11.2020
Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 17 Sosiaalityöntekijän virka, perhesosiaalityö Hyvinkää, 27.10.2020
Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 68 Muutossopimus koskien 3092/2019 KVH ja IGA Kuntien Tiera Oy:n ja Keusoten
sopimusta, 06.11.2020
§ 70 MyKeusote APP jatkosopimus, 10.11.2020
§ 71 Päätös tarjoajan poissulkemisesta, 16.11.2020
§ 72 Hankintapäätös Puheentunnistus- ja digisaneluratkaisusta sekä
sanelunpurkupalvelusta, 16.11.2020
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 179
Tiedonantoja
KEUDno-2020-199
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§174, §179
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta
(Hankintalaki 126§ ja 132§).
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Oikaisuvaatimus
§175, §176
Oikaisuvaatimusohje
MUUTOKSENHAKUOHJEET – JULKINEN HANKINTA
Kynnysarvon suuruiset ja sen ylittävät hankinnat
HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
(jäljempänä hankintalaki)
Kansalliset kynnysarvot (25 §):
Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 60 000 euroa
Rakennusurakat 150 000 euroa
Liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat
hankinnat 400 000 euroa
Liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muita erityisiä palveluja koskevat
hankinnat 300 000 euroa
Käyttöoikeussopimukset 500 000 euroa
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)
(jäljempänä erityisalojen hankintalaki)
Kynnysarvot (13 §):
Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 418 000 euroa
Rakennusurakat 5 225 000 euroa
Liitteessä C tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat hankinnat 1
000 000 euroa
Liitteessä C tarkoitetut muita erityisiä palveluja koskevat hankinnat 1 000
000 euroa
Käyttöoikeussopimukset 5 225 000 euroa
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.
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan hankintalain mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
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Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön
(hankintayksikkö) julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan erityisalojen hankintalain mukaan
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen
poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen
sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta
hankintalain 132-135 §:ssä säädetään. Hankintalain 135 §:ää sovelletaan vain
viranomaishankintayksikköön.
Erityisalojen hankintalain 128 §:n mukaan muutoksenhakuun laissa
tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn johdosta määrättäviin
seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa säädetään.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen
ja/tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
1. HANKINTAOIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
voi hankintaoikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä
vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisuvaatimus
toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46, 05801 Hyvinkää
Käyntiosoite: Sandelininkatu 1 B, 05800 Hyvinkää
Sähköposti: kirjaamo@keusote.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain tai erityisalojen hankintalain nojalla
hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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2. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
tarjoajan tai ehdokkaan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n tai erityisalojen
hankintalain 79 §:n nojalla; tai
3. sitä, että hankintalain 93 §:ssä tai erityisalojen hankintalain 91 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta
hintaa tai kustannuksia.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n
mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta
muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön
menettelyyn liittyvä syy.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Muutoksenhakuaika suorahankinnassa
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tai
erityisalojen hankintalain 122 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei
suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta.
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä,
kun hankintasopimus on tehty.
Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9
kohdassa tai erityisalojen hankintalain 62 §:n 1 momentin 10 kohdassa
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tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin
virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan taikka erityisalojen
hankintalain 121 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn
perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä
siinä tapauksessa, että tarjoaja tai ehdokas on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus
on ollut olennaisesti puutteellinen.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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 hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
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Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
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Oikaisuvaatimus
§177, §178
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle neljäntoista (14) päivän kuluessa (määräaika)
saatuasi tiedon päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä
kuntayhtymän kunkin jäsenkunnan jäsen.
Kunnan jäsen saa päätöksestä tiedon, kun päätöspöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi julkisessa tietoverkossa. Asianosaisen, jollet muuta todista, katsotaan
saaneen tiedon päätöksestä
kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, tai
saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kirjallisen oikaisuvaatimuksen tulee sisältää
muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, kotikunta, yhteystiedot
päätös johon muutosta haetaan (päätösnumero ja pvm)
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
jos muutoksenhaun laatijana on joku muu henkilö kuin hakija itse,
muutoksenhaussa on ilmoitettava myös asiamiehen nimi, kotikunta ja
yhteystiedot.
liitteeksi asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle sekä tarvittaessa asiamiehen valtakirja
muutoksenhakuasiakirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Muutoksenhakijan vastuulla on toimittaa oikaisuvaatimus ennen muutoksenhaun
määräajan päättymistä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46, 05801 Hyvinkää
käyntiosoite: Sandelininkatu 1, B-rakennus, 05800 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi

