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§ 167
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 29.11.2021 mennessä 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 Mia Rundgren ja Linjan-Kukka Runolinna.
Käsittely:
Ennen varsinaista kokousta pidettiin iltakoulu, jossa olivat esillä seuraavat aiheet:
APTJ-hankintapäätös, tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko
Ikääntyneiden päivätoiminta, palvelujohtaja Erja Pentti ja integraatiojohtaja
Krisitiina Kariniemi-Örmälä
Henkilökohtaisen budjetin pilotti, Erja Pentti
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 168
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Yhtymävaltuuston 18.11.2021 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä ja määrätä ne
täytäntöönpantaviksi. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 25.11.2021 kuntayhtymän
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 18.11.2021 päätökset
lainmukaisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 184,10.12.2019
Yhtymähallitus, § 175,24.11.2020
Yhtymähallitus, § 169, 23.11.2021
§ 169
Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta - Dynaamisen puitejärjestelyn 3.
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hankintamenettelyn kuvaus 2020
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito,
perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.
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-
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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
valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä
valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.
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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
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
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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.

Yhtymähallitus, 23.11.2021, § 169
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Avaamisen yhteydessä hyväksytyt tarjoukset 2021 (salassa pidettävä, Julkisuuslaki
(621/1999) 6 § 1. mom. 3-kohta )
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom. 3-kohta
2 Päivitetty vertailutaulukko 2021 (salassa pidettävä Julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1
mom. 3-kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1 mom. 3-kohta
3 Hankintamenettelyn kuvaus
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun sijaishuollon palvelut: laitoshoito,
perhehoito, perhekuntoutus ja vastaanottotoiminta.
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
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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.
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille toisen kerran 1.9.2020
julkaistulla tarjouspyynnöllä, jonka seurauksena puitejärjestelyyn lisättiin 55 uutta
yksikköä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen
hankintapäätöksen 175 §, 24.11.2020 mukaisesti.
Dynaamisen puitejärjestelyn 3. avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille kolmannen kerran
1.9.2021 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 10.9.2021 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 16.9.2021.
Tarjousten jättämisen määräaikaan, 30.9.2021 klo 16:00, mennessä saapui yhteensä
51 tarjousta 37 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.
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Yhden palveluntuottajan tarjoaman perustason laitoshoidon yksikön osalta
dynaamisen puitejärjestelyn avaamisen yhteydessä esitetty tarjous koski jo
puitejärjestelyyn aiemmin valittua yksikköä. Kyseinen tarjous hylätään tarjouspyynnön
vastaisena, mutta palveluntuottajan esittämä yksikkö jatkaa dynaamisessa
puitejärjestelyssä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallituksen
hankintapäätöksen 175 §:n Lastensuojelun ympärivuorokautisten
palveluiden hankinta - Dynaamisen puitejärjestelyn 2. avaaminen 24.11.2020
mukaisesti 1.1.2021 alkaneella sopimuksella.
Muut 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
1.1.2022 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
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yhtymähallitus päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista,milloin niiden
sopimuskauden arvo on yli 6.000.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
tarjoajat, hankintapäällikkö, hankintapalvelut, lastensuojelun päällikkö
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§ 170
HUS:n 4.11.2021 jättämä valtionavustushaku Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen
liittyvien koordinaatiotehtäviin YTA-alueella (VN/23778/2021)
KEUDno-2020-6042
Valmistelija / lisätiedot:
Frank Ryhänen
frank.ryhanen@keusote.fi
projektipäällikkö
Liitteet

1 HUS Terapiat Etulinjaan - YTA - koordinaatiohakemus_04112021_final
Tulevaisuuden sote-keskus-hankeen ensimmäisen vaiheen rahoitus on käytettävissä
vuoden 2022 loppuun asti. STM on julistanut haettavaksi hankkeen täydennyshaun,
jossa tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen jatkotyöhön on haettavissa yhteensä 141
milj. euroa vuosina 2021-2023. Keusote on jättänyt täydennetyn hakemuksensa
15.10.2021.
Osana tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen hakemusta edellytetään
yliopistosairaalan sairaanhoitopiirin periaatepäätöstä psykososiaalisten menetelmien
saatavuuden parantamiseen liittyvistä jatkotoimenpiteistä, hankehakemuksesta ja
hankesuunnitelmasta kaikkien yhteistyöalueen hyvinvointialueiden/maakuntien
osalta. Tavoitteena on varmistaa, että psykososiaalisten menetelmien kehittämisessä
tehdään yhteistyötä yliopistosairaalan ja kaikkien YTA-alueen hyvinvointialueiden
kanssa. Tämän varmistamiseksi alueiden Tulevaisuuden sote-keskushakemukset on
valmisteltu yhdessä HUS:n koordinoiman Terapiat etulinjaan – hankkeen kanssa. HUS
on käsitellyt kaikkien alueiden hakemukset ja sitoutunut alueiden kanssa tehtävään
yhteistyöhön hallituksen kokouksessa 15.11.2021.
Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukemaan on 6.10.2021 avattu erillishaku
psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten
vaativien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus) varten (Valtionavustushaku
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita koskeviin koordinointitehtäviin
yhteistyöalueilla, VN/23778/2021). Tämä haku on yhteistyöaluetasoinen ja kohdistettu
yliopistollisille sairaanhoitopiireille. Haettavana on yhteensä 12,5 milj. euroa
(omarahoitusosuus 20 %). Tästä hakemuksesta HUS on neuvotellut yhteistyöalueen
kaikkien sotekeskus-hankkeiden kanssa, ja aluekohtaiset suunnitelmat eri hankkeitten
yhteensovittamisesta on laadittu yhteistyössä.
HUS:n hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa
alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa,
arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia, ns.
keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. Hanke tukee hyvinvointialueita
toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten
menetelmien osalta: mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin
lisääminen, psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja
jatkuvuus, mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen,
hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, psykososiaalisten palveluiden
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monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittäminen ja kustannusten nousun hillintä.
Liitteenä olevan HUS:n 4.11.2021 jättämän hankesuunnitelman sivulla 16 kuvataan
suunniteltu yhteistyö Keski-Uudenmaan sotekeskus-hankkeen kanssa seuraavasti:
”Terapiakoordinaattoritoiminta on käynnistynyt Keski-Uudellamaalla tammikuussa 2021.
Terapiakoordinaattori on tehnyt psykososiaaliseen hoitoonohjausmallin räätälöintityötä
yhdessä alueen toimijoiden kanssa Keusoten alueella on pilotoitu psykososiaalista
hoitoonohjausmallia (6–10/2021, keskitetty asiakasohjaus koko Keusoten työikäiselle
väestölle; pilotissa mukana 448 asiakasta) sekä ohjatun omahoidon pilotti (5–11 /2021,
yht. 38 miepä-amattilaista). Terapianavigaattorin pilotti on käynnistynyt Keusoten
asiakasohjauksessa 10/2021. Terapiakoordinaattorin tuella on rakennettu yhtenäinen
hoitojen vaikuttavuuden seurannan malli kaikkiin mielenterveys- ja päihdeyksiköihin.
Vuoden 2022 aikana etulinjan lyhytterapeuteiksi koulutetaan 36 miepä-ammattilaisista.
Yleisvastaanottojen sairaanhoitajien ja neuvoloiden terveydenhoitajien kohdennetut
ohjattu omahoito –koulutukset alkavat vuoden 2022 aikana. Lisäksi pitkäaikaisesti
oireilevien masennuspotilaiden hoitoonohjausta ja aktiivisia hoitomalleja tullaan
kehittämään yhteistyössä. Koulutettavien määrää, aikataulua ja koulutusten kohdennusta
selvitetään hankeaikana
Terapiakoordinaatiomallin avulla digitaalisten tukivälineiden käyttö monipuolistuu,
suoraviivaistuu ja vakiintuu osaksi käytäntöjä. Alueella on käynnistynyt
terapiakoordinaattorivetoinen yhteistyö, jossa Mielenterveystalon omahoitokokonaisuudet
on jo saatu systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin osaksi matalan kynnyksen
psykososiaalisia palveluita kaikissa mielenterveys- ja päihdeyksiköissä.
Terapianavigaattorin integroiminen osaksi aikuisten hoitopolkuja tehdään yhteistyössä
alueen toimijoiden kanssa. Terapianavigaattorin laajempaa käyttöönottoa selvitetään
hankeaikana alueen pilottikokemusten pohjalta. Terapiakoordinaatiomallin avulla tuetaan
Keusoten vaikuttavuusperusteista johtamista osallistumalla Laaturekisterin suunnitteluun
ja mahdolliseen käyttöönottoon.
Hyvinvointialueen sisäistä sekä hankkeiden välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua tullaan
vahvistamaan yhteisellä strategialla. Yhteiskehittämisverkostojen keskeisiä teemoja ovat
koulutusjärjestelmä, terapiakoordinaatiotoiminta sekä digitaaliset tukipalvelut.
Terapiakoordinaattorimallin vakiinnuttamista suunnitellaan ja
valmistellaan. Terapiakoordinaattori osallistuu alueen kokonaisprosessin mallintamiseen
ja kehittämiseen sekä tekee yhteistyötä alueen muiden miepä-hankkeiden ja psykiatrisen
erikoissairaanhoidon kanssa. Menetelmien käytön sovittaminen tehdään hankkeessa,
samoin hoito- ja palvelukokonaisuudet suunnitellaan yhteistyössä hankkeiden ja
substanssin kesken.”
Samalla tavoin kuin Tulevaisuuden sote-keskushakemukset edellyttävät periaatepäätöstä
yliopistosairaalalta, edellytetään hyvinvointialueilta periaatepäätöstä yliopistosairaalan
hankehakemuksen osalta.
Hankeoppaan ohjeistuksen mukaisesti: ”Hankkeen hallinnoija vastaa siitä, että lista
sisältää kaikki yhteistyöalueen hyvinvointialueiden hankekokonaisuudet, ja että listalla
olevien hyvinvointialueiden hankekokonaisuuksia hallinnoivien organisaatioiden
päätösvaltaiset toimielimet ovat tehneet aiesitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta.
Helsingin kaupungin osalta edellytetään päätösvaltaisen toimielimen aiesitoumusta.”
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Keski-Uudenmaan Tulevaisuuden sote-keskushanketta hallinnoi Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä, jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja päätöksen
hankkeiden yhteistyöhön sitoutumisesta tekee kuntayhtymän yhtymähallitus.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1. merkitä tiedoksi HUS:n Terapiat etulinjaan -koordinaatiohankkeen
hankesuunnitelman
2. sitoutua HUS:n hankesuunnitelmassa kuvatun mukaiseen hankeyhteistyöhön,
jolla jatketaan psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamista HYKS-
yhteistyöalueella vuoden 2023 loppuun asti, osana Keski-Uudenmaan
Tulevaisuuden sotekeskus-hanketta
3. valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tarvittaessa täsmentämään
hankehakemusten kokonaisuutta siten, että ne täyttävät hankeoppaassa ja
mahdollisissa lisäselvityspyynnöissä asetut kriteerit
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 90,22.06.2021
Yhtymähallitus, § 156,26.10.2021
Yhtymähallitus, § 163,09.11.2021
Yhtymähallitus, § 171, 23.11.2021
§ 171
Vuoden 2022 talousarvio
KEUDno-2021-11831
Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Vuoden 2022 talousarvion kehys
2 Talousarvion 2022 laadintaohje
Vuoden 2022 talousarviovalmistelun tavoitteena on saada aikaan realistinen, mutta
tavoitteellinen talousarvio. Paineita kustannustason kasvuun tulee vuosittain väestön
ikärakenteen muutoksista ja yleisestä kustannustason noususta. Toisaalta
kuntatalouden heikentynyt tilanne ja kuntien kantokyky eivät mahdollista sote-
kustannusten merkittävää kasvamista. Lisäksi mahdollinen tuleva
hyvinvointialueratkaisu edellyttää merkittävää sote-kustannusten hillitsemistä.
Kehyksen valmistelu aloitettiin keväällä ja kehystä on valmisteltu palvelualueiden
muutostarpeita kartoittaen sekä jäsenkuntien virkamiesjohtoa kuullen.
Kehyksen pohjana on maaliskuun 2021 tilinpäätösennuste ilman vuodelle 2021
arvioituja koronakustannuksia. Maaliskuun tilinpäätösennusteessa oli omassa
palvelutuotannossa ylitysuhkaa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna n. 14,3 Me.
Tilinpäätösennuste tarkentuu vuoden edetessä. Oman toiminnan ylitysuhkaa pyritään
kuromaan umpeen uusilla tuottavuustoimenpiteillä, jotka ovat yhtymähallituksessa
päätettävänä 22.6.2021. Erikoissairaanhoidon ennuste on vuoden 2021 talousarvion
mukainen.
Keväällä 2020 hyväksytty tuottavuusohjelma ajoittuu vuosille 2020-2022.
Tuottavuusohjelman kokonaisvaikutukset ovat n. 40 Me ja vuoden 2022 kehyksessä
on huomioitu tuottavuusohjelman viimeiselle vuodelle kohdentuvat lisävaikutukset n.
20 Me.
Talousarvion taloudellisten tavoitteiden sitovuustaso yhtymävaltuustoon on oma
palvelutuotanto ja erikoissairaanhoito.

Oma palvelutuotanto
Omassa palvelutuotannossa muutostekijöinä vuoteen 2021 verrattuna on huomioitu
palkkojen sopimuskorotuksiin 1,5 %. Virka- ja työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022
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eikä tulevan kauden sopimuskorotuksista ole vielä tietoja. Palkkojen harmonisointia
on toteutettu etupainotteisena henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi
yhtymähallituksen 29.10.2019 § 144 päättämän harmonisointikehyksen puitteissa.
Tämä tarkoittaa, että hallituksen vuodelle 2022 päättämä summa on käytännössä
lähes käytetty jo vuonna 2021. Henkilöstömäärä on kasvanut mm. Kiljavan
liikkeenluovutuksen myötä sekä oman henkilökunnan palkkaamisella ostopalvelujen
käytön sijaan, mikä osaltaan on vaikuttanut harmonisointimäärärahan
etupainotteiseen käyttöön. Kehyksessä on huomioitu lisäyksenä hallituksen
harmonisointipäätöksen mukainen vuoden 2022 osuus 1 Me.
Toimintaympäristön muutokset ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen
jatkossakin edellyttää harmonisointimäärärahan kasvattamista edelleen
yhtymähallituksen syksyn 2019 päätöksestä ja kehyksessä tähän onkin varattu 1,5 Me
vuodelle 2022.
Asiakaspalvelujen ostojen (ei sisällä erikoissairaanhoitoa) hinnanmuutoksiin on
varauduttu 2 %:n kasvulla.
Palvelualueiden talousarviokeskusteluissa tulleita muutostekijöitä on huomioitu
kehyksessä n. 3,7 Me (sisältäen edellä mainitun yhtymähallituksen
harmonisointipäätöksen mukaisen 1 Me:n osuuden). Muutostekijät sisältävät
henkilöstölisäyksiä asiakasohjaukseen, hoiva-avustajia ja sairaanhoitajia ikäihmisten
palveluihin mitoitusvaateen muuttumisen vuoksi, fysioterapeutteja,
toimintaterapeutteja, sairaanhoitajia avopalveluihin, hammashoitajia ja
suuhygienistejä, sairaalapalvelujen lääkäreitä, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja -
ohjaajan, perhekeskuspalvelujen sosiaalityöntekijöitä sekä mielenterveys- ja
päihdepalvelujen sairaanhoitajia. Henkilöstölisäysten vaikutus on vajaa 2,5 Me.
Toisaalta kehyksessä on huomioitu myös tiedossa olevan luonnollisen poistuman
(eläköitymiset, irtisanoutumiset, määräaikaisuuksien päättymiset) vaikutuksia n. 0,8
Me.
Asiakasmaksulakiin tulevat muutokset vaikuttavat toimintatuottoihin, kehyksessä
muutosten vaikutuksia on huomioitu n. 0,8 Me.
Suun terveydenhuoltoon ja vastaanottopalveluihin on varattu n. 0,6 Me pandemian
jättämän hoitovelan purkamiseen. Todellisen tarpeen arvioidaan olevan suurempi.
Apuvälinepalveluissa yhteistyö HUS apuvälineyksikön ja HUS apuvälinekeskuksen
kanssa lisää kustannuksia ja tähän on varauduttu kehyksessä 0,5 Me:lla. Kustannuksia
syntyy mm. apuvälineiden huoltovajeen purkamisesta.
Erikoissairaanhoidon tehtäviä siirtyy perusterveydenhuoltoon, mikä lisää
kustannuksia n. 0,3 Me.
Lastensuojelun palveluissa valtion koulukotien muutos vaativaksi laitoshoidoksi lisää
kustannuksia n. 0,5 Me.
Tietohallinnon kustannusten arvioidaan kasvavan mm. pakollisten
järjestelmäpäivitysten vuoksi n. 0,6 Me. Leasingvuokrien kasvuun ja
kalustohankintoihin on varauduttu n. 0,35 Me:lla. Lisäksi on huomioitu muita
pienempiä muutostekijöitä, joiden yhteisvaikutus on n. 0,35 Me.
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Kustannuksia alentavina muutostekijöinä on huomioitu akuuttiosastopaikkojen
vähentäminen, mikä laskee kustannuksia n. 0,3 Me. Muutokset virka-ajan
ulkopuolisessa läsnävastaanotossa säästää kustannuksia n. 0,5 Me. Kotihoidon
palvelurakenteen keventämisen arvioidaan säästävän kustannuksia n. 1,3 Me. Tuetun
asumisen lisääminen ja asumispalvelurakenteen keventäminen puolestaan laskee
kustannuksia n. 0,2 Me. Vammaisten henkilökohtaisen avun kehittämisellä arvioidaan
säästettävän n. 0,7 Me. Näiden muutostekijöiden yhteisvaikutus, n. 3 Me, on
huomioitu kehyksessä kustannuksia alentavana.
Edellä esitettyjen muutostekijöiden lisäksi kehyksessä on huomioitu
valtionavustushankkeiden muutos verrattuna vuoden 2021 talousarvioon (3,5 Me),
työterveyshuollon laajentaminen sairaanhoitopalveluihin (0,25 Me) sekä uutena
toimintana kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan siirtyminen
jäsenkunnilta kuntayhtymän hoidettavaksi (1,2 Me).
Oman palvelutuotannon toimintakate on -387,8 Me eli kasvua vuoden 2021
talousarvioon on n. 3,8 %.

Erikoissairaanhoito
HUS on ilmoittanut toukokuussa alustavana tietona, että erikoissairaanhoidon
maksuosuudet kasvavat n. 3,9 % vuoden 2021 talousarviosta, mikä tarkoittaa n. 9,8
Me:n kasvua. Tuottavuusohjelmassa erikoissairaanhoitoon kohdentuvia toimenpiteitä
vuodelle 2022 on n. 4,3 Me, joten kehyksessä erikoissairaanhoidon kasvu on lähes 5,5
Me eli 2,2 %. Erikoissairaanhoidon toimintakate on kehyksessä -255,8 Me.
Mikäli HUS:lta saadaan tarkennus vuoden 2022 maksuosuuksiin, muutokset
huomioidaan talousarviovalmistelun edetessä.

Käyttötalous yhteensä
Oman palvelutuotannon ja erikoissairaanhoidon toimintakate on yhteensä n. -643,6
Me eli n. 19,6 Me vuoden 2021 talousarviota heikompi. Kasvua on 3,1 %.
Rahoitustuotot ja -kulut on pidetty vuoden 2021 talousarvion tasolla. Kehyksessä
poistojen kasvuksi on arvioitu 1 Me.
Kuntien maksuosuudet on kehyksen mukaan 647,3 Me eli n. 20,6 Me ja 3,3 % vuoden
2021 talousarviota suuremmat.

Investoinnit
Investointien kokonaismääräksi vuonna 2022 on arvioitu n. 7 Me. Investoinnit ovat
lähinnä tietohallinnon investointeja ja merkittävin on asiakas- ja
potilastietojärjestelmäinvestointi n. 3,5 Me. Investointitaso tarkentuu
talousarviovalmistelun edetessä.
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Vuosien 2023-2024 taloudelliset tavoitteet täydentyvät talousarviovalmistelun
edetessä syksyn aikana, kun valtakunnallisesta ratkaisusta on saatu enemmän tietoa.
Liitteenä oleva kehys ja talousarvion laadintaohjeet esitetään virkamiesvalmistelun
pohjaksi. Kuntayhtymän johtaja jakaa oman palvelutuotannon
kehyksen palvelualueille ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudelle.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion kehyksen sekä
laadintaohjeen virkamiesvalmistelun pohjaksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 26.10.2021, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Jäsenkuntien maksuosuudet
Yhtymähallitus hyväksyi 22.6.2021 § 90 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuodelle
2022, minkä perusteella palvelualueet laativat talousarvioesityksen.
Palvelualueiden talousarvioesitykset on valmistuneet ja niiden pohjalta on alettu laatia
kuntayhtymän johtajan talousarvioesitystä. Tämän hetkisen valmistelutilanteen
mukaisessa talousarvioesitysluonnoksessa oman palvelutuotanon maksuosuuksien
kasvu vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on n. 6,15 %. Talousarviossa on
varauduttu 1,5 %:n palkkojen sopimuskorotuksiin, todelliset sopimuskorotukset
selviävät vasta myöhemmin. Palkkojen harmonisointiin henkilöstön saatavuuden
parantamiseksi on varattu n. 2,25 Me. Palkkaharmonisaatioon varattu määräraha on
henkilöstöpalveluissa. Kun harmonisointipäätökset tehdään, määrärahat
kohdennetaan palvelualueille päätöksen mukaisesti. Koska henkilöstöpalvelujen ja
palvelutuotannon kustannukset jakautuvat kunnille eri perustein, on muutoksella
vaikutusta maksuosuuskokonaisuuden jakautumiseen kuntien välillä. Muutoksen
vaikutusta kunnittain on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.
Kehyksessä asiakaspalvelujen ostojen hinnankorotuksiin varauduttiin 2 %:n kasvulla.
Joidenkin palvelujen hintojen korotukset ovat tätä suuremmat, mikä aiheuttaa riskin
talousarviossa pysymiselle.
Erikoissairaanhoidon määräraha on budjetoitu HUS:lta keväällä saadun tiedon
mukaisena (kasvu 3,9 %) kuitenkin siten, että tuottavuusohjelman
erikoissairaanhoitoon kohdentuvat toimenpiteet on vähennetty määrärahasta.
Erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat yhteensä n. 255,8 Me eli noin 2,2 % vuoden
2021 talousarvion erikoissairaanhoidon maksuosuuksia suuremmat.
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Hallituksen kesäkuussa hyväksymässä kehyksessä jäsenkuntien maksuosuudet olivat
n. 647,3 Me. Kuntayhtymän johtajan talousarvioesityksen mukaiset maksuosuudet
ovat n. 655,3 Me eli kehys ylittyy n. 8 Me. Kehyksen ylittymistä selittävät varautuminen
koronahoito- ja palveluvelan purkuun (n. 6 Me) esimerkiksi mielenterveys- ja
päihdepalveluissa ja lastensuojelun palveluissa, Nurmijärven akuuttiosaston
käyttöönotto remontin jälkeen aiheuttaa n. 0,5 Me:n kertaluonteiset kustannukset,
lisäksi rintasyövän seulonnan sopimus laajenee.. Uutena toimintana kunnilta
kuntayhtymälle siirtyy kehitysvammaisten lasten iltapäiväkerhotoiminta. Kehyksessä
tämän toiminnan kustannuksiksi arviointiin 1,2 Me, mutta kustannus on tarkentunut
1,9 Me:on. Uusina velvoitteina kuntayhtymän kustannuksia lisää suolistosyövän
seulonta (n. 0,5 Me) sekä hepatiittilääkitys (n. 0,2 Me).
Talousarvioesitykseen ei ole sisällytetty koronasta aiheutuvia välittömiä kustannuksia
rokotuksiin, testaukseen ja jäljitykseen.
Kuntien maksuosuudet vuodelle 2022 ovat siis yhteensä n. 655,4 Me. Vuoden 2021
talousarviossa maksuosuudet ovat n. 626,6 Me ja tilinpäätösennusteen (8/2021)
mukaiset maksuosuudet ovat n. 680,9 Me. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaiset
maksuosuudet olivat yhteensä n. 641,5 Me.
Talousarvioesitys on tiukka ja tavoitteellinen ja siinä pysyminen edellyttää
tuottavuusohjelman 40 Me:n (vuosille 2020-2022) tavoitteen toteutumista.
Talouarviossa on huomioitu palvelujen verkoston toteutuminen sityksen mukaisena
(mm. akuuttivuodeosaston lakkauttaminen n. 2 Me, virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-
hoitaja-palvelun yhtenäinen toimintamalli n. 1 Me). Riskeinä tunnistetaan
asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu, henkilöstön vaihtuvuus ja heikko saatavuus,
tilavuokramäärärahojen riittävyys, palvelujen ostojen arvioitua suuremmat hintojen
muutokset.
Kuntakohtaiset maksuosuudet on esitetty liitteessä.
Yhtymähallitus käsittelee kuntayhtymän johtajan talousarvioesitystä kokouksessaan
9.11.2021 ja antaa tuolloin talousarvioesityksen valtuustolle. Valtuusto päättää
vuoden 2022 talousarviosta kokouksessaan 18.11.2021 (varapäivä 16.12.2021).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2022 talousarvion valmistelutilanteen ja
ohjeistaa jatkovalmistelua.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 09.11.2021, § 163
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
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1 Talousarviokirja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio sisältää käyttötalous-,
tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen
toimintavuosi, koska vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät
hyvinvointialueiden hoidettavaksi.
Talousarvion toimintatuottojen loppusumma on 709,6 Me ja toimintakulujen
loppusumma valmistus omaan käyttöön huomioiden 707,9 Me. Rahoitustuottojen ja -
kulujen sekä poistojen jälkeen talousarvio päätyy nollatulokseen. Talousarvio on hyvin
tavoitteellinen ja talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää
paitsi hallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista
täysimääräisenä myös poliittisen järjestäjän toimenpiteitä.
Käyttötalousosassa on kaksi sitovuustasoa: erikoissairaanhoito ja kuntayhtymän oma
toiminta. Kuntayhtymän oma toiminta sisältää Yhtymän johdon sekä Strateginen
kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden, Ikäihmisten ja vammaisten
palvelualueen, Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueen sekä Aikuisten
mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -
palvelualueen.
Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 655,3 Me, josta oman toiminnan
maksuosuudet ovat 399,5 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 255,8 Me.
Keskeisiä muutoksia ovat mm.
asiakasohjauksen vahvistaminen
työteveyshuollon palvelujen laajentaminen sairaanhoitopalveluihin
palkkojen harmonisointimäärärahan kasvattaminen henkilöstön saatavuuden
parantamiseksi
ikäihmisten päivätoiminnan loppuminen nykymuodossa
omaishoidon tuen palvelujen kokonaisuuden kehittäminen
teknologiset ratkaisut ja etähoivan ensisijaisuus lähikäynteihin nähden
ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoidon lakkaaminen
kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnna siirtyminen jäsenkunnilta
kuntayhtymälle
akuuttiosaston lakkauttaminen
virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja-vastaanottotoimintojen muutokset
suolistosyövän seulonta (uusi velvoite)
hepatiittilääkitys (uusi velvoite)
apuvälinepalvelujen muutokset
asiakasmaksulain muutokset
kasvanut palvelutarve lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja
perhesosiaalityössä korona-ajan seurauksena sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon hoitovelan purkaminen
Investoinnit ovat yhteensä n. 6,9 Me. Investoinnit ovat pääasiassa tietohallinnon
investointeja (6,8 Me), mutta lisäksi suun terveydenhuoltoon hankitaan n. 0,1 Me:n
edestä irtaimistoa. Tietohallinnon investoinnit sisältävät mm. uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän käyttöönoton, ohjelmistorobotiikan kehittämisen,
panostamisen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tietoteknisin ratkaisun pyritään
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tehostamaan palveluja mm. panostamalla etäpalveluihin, lääkerobotiikkaan,
toiminnan suunnitettelu- ja ohjausjärjestelmän laajennukseen ja potilasvirtojen
hallintajärjestelmän kehityöstyöhön. Tietohallinnon investoinnein toteutetaan myös
lakisääteiset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestelmämuutokset.

Taloussuunnitelmassa on tunnistettu mm. seuraavia riskejä:
ei määrärahavarausta välittömiin koronakustannuksiin (testaus, jäljitys, rokotus)
tuottavuusohjelman 40 Me:n (2020-2022) tavoitteen toteutuminen
palvelujen verkoston toteutuminen
asiakasmäärien ja palvelutarpeen arvioitua suurempi kasvu
henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
asiakaspalvelujen ostojen hintojen muutokset
tilavuokramäärärahojen riittävyys
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisena.
Lisäksi yhtymähallitus antaa rahoitus- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä
talousarviokirjaan teknisiä korjauksia.
Käsittely:
Rahoitus- ja talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja Monica Hostio pitivät asiaesittelyn.
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen pohjaehdotukseksi.
Päätös
Päätettiin palauttaa asia valmisteluun esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Yhtymähallitus, 23.11.2021, § 171
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Talousarviokirja Yhtymähallitus 23112021 § 171
Yhtymähallitus päätti palauttaa vuoden 2022 talousarvion uudelleen valmisteluun
kokouksessaan 9.11.2021 § 163, koska samassa kokouksessa käsitellystä palvelujen
verkostosuunnitelmasta poistettiin ikäihmisten vaativa päivätoiminta, mikä lisää
kustannuksia n. 1,3 Me. Yhtymävaltuusto hyväksyi palvelujen verkostosuunnitelman
yhtymähallituksen esityksen mukaisena kokouksessaan 18.11.2021 § 51.
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Nyt päätettäväksi tuotavaan vuoden 2022 talousarvioon on tehty em. ikäihmisten
vaativan päivätoiminnan muutos.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio sisältää käyttötalous-,
tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. Vuosi 2022 on kuntayhtymän viimeinen
toimintavuosi, koska vuoden 2023 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät
hyvinvointialueiden hoidettavaksi.
Talousarvion toimintatuottojen loppusumma on 711,2 Me ja toimintakulujen
loppusumma valmistus omaan käyttöön huomioiden 709,5 Me. Rahoitustuottojen ja -
kulujen sekä poistojen jälkeen talousarvio päätyy nollatulokseen. Talousarvio on hyvin
tavoitteellinen ja talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää
paitsi hallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteutumista
täysimääräisenä myös poliittisen järjestäjän toimenpiteitä.
Käyttötalousosassa on kaksi sitovuustasoa: erikoissairaanhoito ja kuntayhtymän oma
toiminta. Kuntayhtymän oma toiminta sisältää Yhtymän johdon sekä Strateginen
kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden, Ikäihmisten ja vammaisten
palvelualueen, Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueen sekä Aikuisten
mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut -
palvelualueen.
Jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 656,6 Me, josta oman toiminnan
maksuosuudet ovat 400,8 Me ja erikoissairaanhoidon maksuosuudet 255,8 Me.
Keskeisiä muutoksia ovat mm.
asiakasohjauksen vahvistaminen
työteveyshuollon palvelujen laajentaminen sairaanhoitopalveluihin
palkkojen harmonisointimäärärahan kasvattaminen henkilöstön saatavuuden
parantamiseksi
omaishoidon tuen palvelujen kokonaisuuden kehittäminen
teknologiset ratkaisut ja etähoivan ensisijaisuus lähikäynteihin nähden
ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoidon lakkaaminen
kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnna siirtyminen jäsenkunnilta
kuntayhtymälle
akuuttiosaston lakkauttaminen
virka-ajan ulkopuolisen lääkäri-hoitaja-vastaanottotoimintojen muutokset
suolistosyövän seulonta (uusi velvoite)
hepatiittilääkitys (uusi velvoite)
apuvälinepalvelujen muutokset
asiakasmaksulain muutokset
kasvanut palvelutarve lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja
perhesosiaalityössä korona-ajan seurauksena sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon hoitovelan purkaminen
Investoinnit ovat yhteensä n. 6,9 Me. Investoinnit ovat pääasiassa tietohallinnon
investointeja (6,8 Me), mutta lisäksi suun terveydenhuoltoon hankitaan n. 0,1 Me:n
edestä irtaimistoa. Tietohallinnon investoinnit sisältävät mm. uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän käyttöönoton, ohjelmistorobotiikan kehittämisen,
panostamisen tiedolla johtamiseen. Lisäksi tietoteknisin ratkaisun pyritään
tehostamaan palveluja mm. panostamalla etäpalveluihin, lääkerobotiikkaan,
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toiminnan suunnitettelu- ja ohjausjärjestelmän laajennukseen ja potilasvirtojen
hallintajärjestelmän kehityöstyöhön. Tietohallinnon investoinnein toteutetaan myös
lakisääteiset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestelmämuutokset.
Taloussuunnitelmassa on tunnistettu mm. seuraavia riskejä:
ei määrärahavarausta välittömiin koronakustannuksiin (testaus, jäljitys, rokotus)
tuottavuusohjelman 40 Me:n (2020-2022) tavoitteen toteutuminen
palvelujen verkoston toteutuminen
asiakasmäärien ja palvelutarpeen arvioitua suurempi kasvu
henkilöstön vaihtuvuus, saatavuus ja työhyvinvointi
asiakaspalvelujen ostojen hintojen muutokset
tilavuokramäärärahojen riittävyys
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 liitteen mukaisena.
Lisäksi yhtymähallitus antaa rahoitus- ja talousjohtajalle oikeuden tehdä
talousarviokirjaan teknisiä korjauksia.
Käsittely:
Tapio Havula teki Pirjo Vainion kannattamana muutosehdotuksen, että kuntien
maksuosuuksista ikäihmisten päivätoimintaan poistetaan 1,3 miljoonaa euroa ja tilalle
laitetaan 470 000 euroa.
Heini Liimatainen teki ehdotuksen, että edellä mainituilla syillä esitän, että
talousarviota ja tuottavuusohjelmaa tarkennetaan yllä mainitut riskit huomioiden ja
kuntien maksuosuutta nostetaan yhteensä 13,7 Me:lla.
Reetta Nick teki Heini Liimataisen, Hanna Rintalan ja Margita Winqvistin kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen:
Muutosesitys: Talousarviokirjaa täydennetään raportoinnin osalta siten, että
yhtymähallitukselle toimitetaan kuntalaskutuksen toteumaraportin yhteydessä
tuottavuusohjelman toimenpiteiden sisältöä kuvaavat oleelliset seurantatiedot ja
tunnusluvut. Koska henkilöstön saatavuus ja asiakasmäärien kasvu on tunnistettu
merkittävimmiksi riskeiksi talousarvion toteutumisen kannalta, toimitetaan näiden
osalta katsaus yhtymähallitukselle niin ikään kuukausittain. Lisäksi yhtymävaltuustolle
raportointia tiivistetään niin, että valtuusto saa osavuosikatsauksen
neljännesvuosittain. Talousarviokirja päivitetään vastaamaan sisällöltään esitystä ja
esitys huomioidaan tuottavuusohjelmaa täsmennettäessä.
Perustelut: Kuntien ja luottamushenkilöiden kokonaisnäkemys ja
ohjausmahdollisuudet paranevat, läpinäkyvyys lisääntyy ja saadaan parempi käsitys
tuottavuustoimenpiteiden ja kehittämistyön vaikuttavuudesta sekä odotettavissa
olevista kustannusvaikutuksista. Raportointi pohjautuu pääsääntöisesti
tietojärjestelmien tuottamille tunnusluvuille ja toteutetaan niin, ettei se aiheuta
lisäkuormitusta asiakastyötä tekeville. Olemme tekemässä päätöstä talousarviosta,
jonka toteutumisen ehto on tuottavuusohjelman toteutuminen. Vuosi 2022 on
kriittinen kuntayhtymän valmistautuessa sote-uudistukseen.
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Viittaukset Talousarviokirjaan:
Tuottavuusohjelmaa ja sen rakennetta täsmennetään siten, että järjestäjän päätökset
ja tuottajan toimenpiteet tuodaan nykyistä selkeämmin esille ja osaksi
päätöksentekoa. Tuottavuusohjelma rakennetaan vuosille 2022–2026 vastaamaan
paremmin hyvin vointialueen tiukentuvaan rahoituskehykseen. (s. 18
Tuottavuusohjelma)
Talousarvion toteutumisesta raportoidaan talousarviovuoden aikana laajasti
yhtymävaltuustolle osavuosikatsauksella ajalta 1.1.- 30.6.2022. Suppeampi
kuntalaskutuksen toteutumaraportti laaditaan yhtymähallitukselle kuukausittain
tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Kuntalaskutuksen toteutumaraportti
tuodaan myös tiedoksi valtuustolle. Raportointien yhteydessä annetaan
tilinpäätösennuste. Yhtymähallitukselle raportoidaan käyttösuunnitelman
toteutumisesta osavuosikatsauksen aikataulussa. (s.20 Raportointi)
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty useita kannatettuja muutosehdotuksia,
asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että Heini Liimataisen
muutosehdotusta ei ole kannatettu ja se on rauennut.
Äänestystavaksi päätettiin sähköinen kokousjärjestelmä.
Äänestysjärjestys
Äänestys 1
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Tapio Havulan muutosehdotus
Äänestystulos
Kolme (3) JAA -ääntä, seitsemäntoista (17) EI -ääntä.
Äänestys 2
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Reetta Nickin muutosehdotus
Äänestystulos
Neljästoista (14) JAA -ääntä, kuusi (6) EI -ääntä.
Äänestykset
JAA = esittelijän pohjaehdotus EI = Tapio Havulan muutosehdotus, että kuntien
maksuosuuksista ikäihmisten päivätoimintaan poistetaan 1,3 miljoonaa euroa ja tilalle
laitetaan 470 000 euroa.
Jaa
Heini Liimatainen
Irma Pahlman
Heta Ravolainen-Rinne
Ei
Tea Nieminen
Tapio Havula
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Margita Winqvist
Virpi Räty
Mari Valve
Kallepekka Toivonen
Jaakko Rainio
Hanna Rintala
Pirjo Vainio
Mia Rundgren
Jaana Syrjänen
Saila Karvonen
Reetta Nick
Mika Mäki-Kuhna
Sari Tammilehto
Liljan-Kukka Runolinna
Mikko Taavitsainen
JAA = esittelijän muutosehdotus EI = Reetta Nickin muutosehdotus
Jaa
Tea Nieminen
Liljan-Kukka Runolinna
Irma Pahlman
Virpi Räty
Tapio Havula
Jaakko Rainio
Mari Valve
Jaana Syrjänen
Kallepekka Toivonen
Heta Ravolainen-Rinne
Mika Mäki-Kuhna
Sari Tammilehto
Pirjo Vainio
Mikko Taavitsainen
Ei
Margita Winqvist
Hanna Rintala
Reetta Nick
Saila Karvonen
Heini Liimatainen
Mia Rundgren
Päätös
Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan, mutta äänestysten jälkeen hyväksyttiin
seuraava muutos:
- kuntien maksuosuuksista ikäihmisten päivätoimintaan poistetaan 1,3 miljoona euroa
jatilalle laitetaan 470 000 euroa.
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§ 172
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne
Liitteet

1 Valtuustoaloite_Omaishoitajien_ja_henkilökohtaisten_avustajien_työssä_selviytymist
ä_edistävän_koulutuksen_järjestäminen
2 Valtuustoaloite iäkkäiden ihmisten palveluasumisen lisäämiseksi
3 Sote-luottamushenkilöiden aloite Keusotelle yhteisestä työstä helmikuu 2021
4 11.2.2021 Vasemmistoliiton valtuustoaloite vanhuspalveluista
5 11.2.2021 Vasemmistoliiton valtuustoaloite terveystarkastuksesta
6 Valtuustoaloite kuntien palvelutasoon suunnitellut merkittävät muutokset
yhtymähallituksen ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa
7 6.5.2021 valtuustoaloite Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen
opiskelu- ja harrastustoiminta hyvinvointikertomuksiin
8 SDP-ryhmän valtuustoaloite
9 Aloite_lastensuojeluvakivalta
10 Aloite_lastensuojeluvakivalta_Liite1
11 Valtuustoaloite tuottavuuden tavoittelu matalan kynyksen palvelut
Hallintosäännön 110 §:n yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun
mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo yhtymävaltuuston jäsenten
tekemistä ja yhtymähallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä
aloitteista on käsitelty loppuun.
2019 Vireille tulleet:
Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 54
Aloite Omaishoitajien ja henkilökohtaisten avustajien työssä selviytymistä edistävän
koulutuksen järjestämisestä
10.11.2020 § 161 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi
11.5.2021 § 51 yhtymähallitus on hyväksynyt annetun selvityksen
valtuustoaloitteeseen
10.6.21 § 19 yhtymävaltuusto on merkinnyt asian tiedoksi
2020 Vireille tulleet:
Yhtymävaltuusto 16.4.2020 § 6
Aloite Iäkkäiden ihmisten tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä
10.11.2020 § 161 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteltavaksi
2021 Vireille tulleet:
Yhtymävaltuusto 11.2.2021 § 3
Aloite Keusotelle yhteisestä työstä helmikuu 2021
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Aloite Selvitys ikääntyvien palvelutarpeista ja niihin vastaamisesta lähivuosina
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
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Aloite Ennakoivien terveystarkastusten järjestämisestä
24.2.2021 § 19 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Yhtymävaltuusto 06.05.2021 § 13
Aloite Kuntien palvelutasoon suunnitelluista merkittävistä muutoksista kuntayhtymän
johdon ja kunnan johdon tiedoksi suunnitelmavaiheessa
25.5.2021 § 71 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Aloite Naisten kokemasta väkivallasta ja aikuisten vapaaehtoisen opiskelu-ja
harrastustoiminta mukaan hyvinvointikertomuksiin
25.5.2021 § 71 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Yhtymävaltuusto 21.10.2021 § 46
Aloite Henkilöstön edustajien osallistumisen selvittämisestä Keusoten hallituksen
kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä-ja
puheoikeuksin
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Aloite Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan
henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Aloite Tuottavuuden tavoittelu ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin
satsaamalla, talouden kokonaiskuvaa ymmärtämällä ja tehostamalla sekä henkilöstön
osaamiseen nojaamalla
9.11.2021 §164 yhtymähallitus on lähettänyt aloitteen valmisteluun
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää, että valtuusto merkitsee aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 173
Viranhaltijapäätökset
keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 35 Päätös ehdokasvalinnasta terapiapalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 04.11.2021
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 57 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Gubbe Sydänystävät Oy,
05.11.2021
kuntayhtymän johtaja
Hankintapäätös:
§ 140 Hankintapäätös Microsoft-tuotteiden jakelu- ja hallintapalvelujen sekä
erilliskonsultoinnin hankinta, 08.11.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 139 Tutkimuslupahakemus Cardiorenal and metabolic disease, 05.11.2021
§ 141 Tutkimuslupahakemus Lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevien
näkemyksiä työn voimavaroista ja kuormitustekijöistä, 09.11.2021
§ 142 Tutkimuslupahakemus Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikön
perehdytysmateriaali, 12.11.2021
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 20 Ikäihmisten asumispalvelut, asiakaskohtaiset suorahankintapäätökset, hintojen
tarkistaminen 1.3.2022 alkaen, 15.11.2021
palvelujohtaja, MIELA
Hankintapäätös:
§ 23 MMP Avo- ja laitospalvelut Oy lastensuojelun avohuollon suoraosto, 10.11.2021
perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 7 Päätös option käytöstä Erosta Elossa – ryhmätoiminnan jatkamiseksi vuodella
eteenpäin, 15.11.2021
rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 17 Tilapäislainan ottaminen ajalle 28.10.-30.11.2021, 04.11.2021
tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 44 Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän laajennus ja lisähankinta Nurmijärven
kirkonkylän terveyskeskuksen akuuttiosastolle / Tunstall Oy, 08.11.2021
tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 9 Tuusulan Mobiili kotihoito- järjestelmän saattaminen arkistokäyttöön / Kuntien
Tiera Oy, 08.11.2021
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tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
Hallintopäätös:
§ 7 Lifecare potilastietojärjestelmän asiakasmaksulaki muutokset 2021, 15.11.2021
vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
Hankintapäätös:
§ 10 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista
tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, LauHe Oy , 10.11.2021
vammaisten palvelujen päällikkö
§ 6 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 08.11.2021
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 08.11.2021
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 11.11.2021
§ 9 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 11.11.2021
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
23.11.2021

14/2021

34 (42)

§ 174
Tiedonantoja
KEUDno-2021-9
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§167, §168, §171, §172, §174
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
§169
Oikaisuvaatimusohje
Muutoksenhakuohjeet – Kynnysarvon ylittävät hankinnat
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS – JULKINEN HANKINTA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2020 lähtien:
-
-
-
-
-

60.000 € tavarat– ja palvelut
400.000 € terveydenhoito– ja sosiaalipalvelut
300.000 € muut erityiset palvelut
150.000 € rakennus– ja käyttöoikeusurakat
500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje
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 eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
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.
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Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
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, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle ja sen ratkaisee
hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, PL 46, 05801 Hyvinkää, kirjaamo@keusote.fi
Puhelinvaihde: 019 711 0000
Käyntiosoite: Sandelininkatu 1 B, 05800 Hyvinkää
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan 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 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Hankintalain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen 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.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
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.
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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 oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808
/2019) 15 §:n mukaisesti:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 16 §:n
mukaisesti:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
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tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen 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.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n
mukaisesti.
Valituksen maksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Markkinaoikeudessa peritään riita-asiassa, muutoksenhakuasiassa ja muussa
lainkäyttöasiassa oikeudenkäyntimaksua 2 050 (kaksituhatta viisikymmentä) euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa
hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 (neljätuhatta
sata) euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on
6.140 (kuusituhatta sataneljäkymmentä) euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2.050 (kahdentuhannen viidenkymmenen), 4.100
(neljäntuhannen sadan) tai 6.140 (kuudentuhannen sadan neljänkymmenen) euron
sijasta 500 (viidensadan) euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä
antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä
esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa
tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy
samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.
Maksuvelvollinen on asian vireille panija tai hänen sijaansa tullut.
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 I mainittuun osoitteeseen.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
23.11.2021

14/2021

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeuden väistötilan posti- ja käyntiosoite on 27.12.2021 alkaen
Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Puh: 029 564 3300
Fax: 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Oikaisuvaatimus
§170, §173
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
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kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän kirjaamosta.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki
17 §).

