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§ 52
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastuksesta
päättäminen
Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on
laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
19.04.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana
arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää
todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kallepekka Toivonen ja Mika
Mäki-Kuhna.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiia Lintula ja Mika
Mäki-Kuhna.
Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä
-Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli hyteallianssi-kumppanuusmallia
-Palvelujohtaja Susanna Pitkänen esitteli lakkotilanteen vaikutuksia Keusoten alueelle
-Palvelujohtaja Tiina Salminen esitteli terveystarkastusten priorisointia
henkilöstövajeessa.
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§ 53
Tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös 2021
KEUDno-2022-9715
Valmistelija / lisätiedot:
Erja Heikkinen, Timo Pirtilä
erja.heikkinen@keusote.fi, timo.pirtila@keusote.fi
tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö
Liitteet

1 Tietosuoja ja tietoturva-Tietotilinpäätös 2021-Luonnos v.0.3-21.3.2022
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 mom 1 kohta 7
Tietosuojan ja tietoturvan tietotilinpäätös 2021
Keusote on määritellyt vastuut tietosuojalla ja tietoturvalle hallinto- ja
toimintasäännössä. Hallintosäännön 11 § (1.9.2020) mukaisesti yhtymähallitus toimii
tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan tarkoittamana rekisterinpitäjänä ja vastaa
siitä, että kuntayhtymä täyttää tietosuojasääntelyn mukaiset velvoitteet ja valvoo
velvoitteiden toteutumista.
Toimintasäännön 9 § määrittää johtamisvastuun riskienhallinnan ja tietosuojan sekä
tiedonhallinnan osalta hallintojohtajalle. Kokonaisarkkitehtuurin, tietoturvan ja
vaikuttavuuden arvioinnin osalta tieto- ja digijohtajalle (Toimintasääntö hyväksytty
31.1.2022, § 12/kuntayhtymän johtaja).
Tietotilinpäätös on osa tietojohtamista ja se on organisaation sisäisen tarkastelun
tuloksena syntyvä raportti, jonka tehtävänä on antaa:
• kokonaiskuva ja arvio tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta
• tilannekuva organisaation tietojenkäsittelyn nykytilasta
• kuva käsittelyyn liittyvistä kehittämistarpeista ja niiden edellyttämistä
toimenpiteistä
• kuva siitä, miten tietojen käsittelyyn liittyvä riskienhallinta on toteutettu sekä
• kuva, mitä tietovarantoja meillä on, millaisissa järjestelmissä niitä käytämme eli
kaiken kaikkiaan kuva tiedonhallinnasta ja sen järjestämisestä.
Tietotilinpäätöksellä osoitetaan:
• miten rekisteröidyn oikeudet toteutuvat ja
• miten organisaatio noudattaa ns. accountability- eli ”tilintekovelvollisuus”-
periaatteetta. Eli miten olemme varmistaneet sovellettavan tietosuojan ja tietoturvan
lainsäädännön noudattamisen.
Tietotilinpäätöksessä tarkastellaan myös keskeisimpiä tietosuojan ja tietoturvan
tunnuslukuja. Tietotilinpäätöksen tehtävänä on lisätä asiakkaiden luottamusta siihen,
että organisaatio noudattaa tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita ja että se käsittelee
henkilötietoja lainhengen mukaisesti ja näin huolehtii asiakkaiden ja henkilöstön
tiedoista ja yksityisyydestä.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
12.04.2022

6/2022

6 (68)

Tämä tietotilinpäätös (2021) on ensimmäinen tietoturvan ja tietosuojan yhteinen
tilanneraportti ja se korvaa jatkossa aikaisemmin tehdyt tietosuoja vuosikertomukset.
Tietotilinpäätös julkaistaan vuosittain ja lyhennettynä versiona myös organisaation
julkisille nettisivuille.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen tietosuojan ja tietoturvan
tilinpäätöksen vuodelle 2021.
Kokouskäsittely
Tietosuojavastaava Erja Heikkinen ja tietoturvapäällikkö Timo Pirtilä esittelivät asiaa
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan ja todettiin, että tietosuojan ja tietoturvan tilinpäätös
vuodelta 2021 viedään tiedoksi myös yhtymävaltuustolle.
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Yhtymähallitus, § 16,24.02.2021
Yhtymähallitus, § 53,11.05.2021
Yhtymähallitus, § 54,11.05.2021
Yhtymähallitus, § 81,22.06.2021
Yhtymähallitus, § 80,22.06.2021
Yhtymähallitus, § 108,17.08.2021
Yhtymähallitus, § 123,28.09.2021
Yhtymähallitus, § 54, 12.04.2022
§ 54
Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluasumisen järjestämisessä
KEUDno-2021-2658
Yhtymähallitus, 24.02.2021, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 2021 Kotiapupalvelu myöntämisen perusteet
2 Palveluseteli sääntökirja Yleinen osa
3 2021 Kotiapupalvelun palveluseteli
Palvelusetelin käyttöönotto kotiapupalvelun järjestämisessä
Kotiapupalvelun laajentuessa vuonna 2020 koko kuntayhtymän kattavaksi
toiminnaksi, palvelun volyymi on kasvanut niin suureksi, että yksityisen
palvelutuotannon varassa palvelua ei voida pysyvästi järjestää ilman hankintalain
edellyttämää kilpailuttamista. Kotiapupalvelun hankintakustannukset vuonna 2020
olivat 208290 euroa. Tämän vuoksi palvelun laajentamisen yhteydessä käynnistettiin
kehittämistyö palvelun järjestämiseksi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluseteliä hyödyntäen.
Keusoten alueella on ollut neljä eri palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmää.
PSOP/Tuusula, Vaana (Smartum)/Järvenpää, PedConsons/Hyvinkää ja Navation (ei
käytössä). Palvelusetelin asiointi -ja hallinnointijärjestelmä on kilpailutettu.
Kilpailutuksen tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen
palvelusetelijärjestelmä.
Kuntayhtymän johtajan päätöksellä (15.1.2021§ 3) on asetettu palvelusetelien asiointi
– ja hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti Palvelusetelijärjestelmän
hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin on hylännyt Vaana Oy:n
valituksen. Tällöin Polycon Oy:n kanssa on voitu solmia sopimus 29.11.2020
alkuperäisen hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti.
Tämän jälkeen on kehitetty palvelusetelin yleinen sääntökirja ja kotiapupalvelun
palvelukohtainen sääntökirja. Jatkossa päätettäväksi esitetään säännöllisen
kotihoidon, omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden, tehostetun palveluasumisen ja
henkilökohtaisen avun palvelukohtaiset sääntökirjat.
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Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistetaan
käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuvat ja osa palveluista siirtyy
palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi. Järvenpään Vaanan
siivousseteli siirtyy kotiapupalveluun sen myöntämisperusteiden alaisuuteen.
Veteraanien palvelut järjestetään jatkossa suorahankintana. Omaishoidon
palvelusetelit poistuvat Vaanasta ja palvelua tarjotaan omaishoidon sijaisapuna kotiin
sekä lakisääteisen vapaan palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli päättyy
Vaanassa ja jatkuu uuden järjestelmän myötä säännöllisen kotihoidon palvelusetelinä.
Tuusulan PSOP:n alaisuudessa olevat tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon
tuen vapaan palvelusetelit päättyvät ja siirtyvät käyttöönoton yhteydessä Polycon
järjestelmään.
Kotiapupalvelun palvelusetelin käyttöönotto on suunniteltu siten, että sääntökirjojen
hyväksymisen jälkeen palveluntuottajia ja asiakkaita informoidaan tapahtuvasta
muutoksesta palvelun järjestämisessä. Palveluntuottajille avataan mahdollisuus hakea
kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi huhtikuussa, jonka jälkeen tehdään päätökset
palveluntuottajien hyväksymisestä. Asiakasohjaajat ovat yhteydessä kotiapupalvelun
asiakkaisiin uuden palvelun järjestämistavan organisoimiseksi. Uudet asiakkuudet
avataan palvelusetelille toukokuussa.
Palveluseteli
Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta
ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa
setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle
palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava
hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.
Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä (569/2009).
Palvelusetelin sääntökirjat
Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja
velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta
yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.
1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia
hyväksymisehtoja.
2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns.
harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja
oikeuksista.
Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa
asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset
hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten
hyväksymisehtojen kanssa.
Yleinen osa
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Yleinen sääntökirja koskee kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) ikäihmisten- ja vammaisten palveluissa käyttöön
ottamia palveluseteleitä. Palvelukohtaiset sääntökirjat laaditaan ja hyväksytään
erillisinä. Palvelusetelituottajan on sitouduttava sääntökirjan yleiseen ja
palvelukohtaiseen osaan palveluita tuottaessaan.
Yleisessä sääntökirjassa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai
terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin sen tulee sitoutua, jotta
Keusote voi hyväksyä palveluntuottajan palvelusetelillä toteutettavan sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Sääntökirjassa Keusote asettaa sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009), myöhemmin
palvelusetelilaki, 5 §:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille.
Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja siitä
alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden
tuottajaksi. Keusote tekee asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvioinnin, hoito- ja
palvelusuunnitelman, palvelupäätöksen sekä neuvoo, ohjaa ja valvoo palvelusetelin
käytössä.
Kotiapupalvelun palvelukohtainen osa
Kotiapupalvelun palvelukohtaisen sekä yleisen sääntökirjan vaatimukset koskevat
kaikkia Keusoten palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa, Keski-Uudenmaan
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (myöhemmin Keusote) järjestäessä
palvelusetelillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009)
mukaisesti kotiapupalveluna sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaisia
kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita. Näitä ovat ateria-apu, vaatehuolto- ja
siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat
esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen.
Mikäli palvelukohtainen sääntökirja on ristiriidassa yleisen sääntökirjan kanssa,
noudatetaan yleisessä sääntökirjassa annettuja vaatimuksia ja linjauksia.
Palvelusetelin arvosta päättää Keusoten yhtymähallitus kerran vuodessa
asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Keusote ja palveluntuottaja sopivat ketkä
toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja
ilmoitusten vastaanottajina.
Keusote myöntää kotiapupalvelun palvelusetelin yksittäiselle asiakkaalle. Viranhaltija
tekee palvelusetelin myöntämisestä päätöksen, joka perustuu asiakkaan yksilölliseen
palvelutarpeen arviointiin. Päätös noudattaa lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista (812/2000) ja lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).
Kotiapupalvelun tasasuuruinen palveluseteli voidaan myöntää henkilölle, joka täyttää
palvelun myöntämisen perusteet.
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän
palveluntuottajan tuottamien ja tämän sääntökirjan mukaisten palvelujen
henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Keusote maksaa asiakkaan
palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia enintään myönnetyn
palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän osuuden eli
omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuunosuus määräytyy
palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta.
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Palvelusetelillä voidaan myöntää asiakkaalle kotiapupalvelua yksi - kuusi (1 - 6) tuntia
kk:ssa. Palvelua myönnetään asiakkaalle kuitenkin vain yksi (1) tunti viikossa tai kaksi
(2) tuntia joka toinen viikko. Siivouspalvelua myönnetään kaksi (2) tuntia kuukaudessa
kotitaloutta kohden. Palveluseteliä voi käyttää vain palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaisiin palveluihin ja se on tarkoitettu kuukausittain käytettäväksi. Sitä ei voi
käyttää etukäteen, eikä käyttämättä jäänyttä arvoa voi käyttää jälkikäteen.
Palvelu kohdennetaan henkilöille, joiden kyky hankkia palvelu ilman kuntayhtymän
tukea on heikentynyt kotitalouden pienituloisuuden vuoksi. Palvelun tulorajana on
yhden hengen taloudessa 1 300€/kk bruttona ja kahden hengen taloudessa 2 400€/kk
puolisoiden yhteen lasketut tulot bruttona. Tuloina ei huomioida asumistukea,
eläkettä saavan hoitotukea, omaishoidontukea, rintamalisää eikä ylimääräistä
rintamalisää. Varallisuusrajana on 5 000€ /yhden hengen talous ja 8 000€ /kahden
hengen talous. Varallisuudeksi katsotaan valtion verotuksessa viimeksi vahvistettu
hakijan verotettava varallisuus. Varallisuuteen ei kuitenkaan lueta hakijan vakituista
asuntoa.
Kuntayhtymä ei peri asiakkaalta asiakasmaksua palvelusta. Kuntayhtymä myöntää
asiakkaalle palvelusetelin. Palvelusetelin ylimenevän osan, eli omavastuuosuuden,
asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle. Omavastuuosuus ei saa ylittää 10 euroa
tunnilta. Siksi palvelusetelin arvoksi määritellään 30 € tunti ja palveluntuottajalle
hintakatto 40 € tunti. Palvelun tuottajahinnan tulee sisältää kilometri- ja
toimistokorvaukset, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan
omavastuuosuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää, että
yleinen sääntökirja hyväksytään koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali-
ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen
käyttöön ottamia palveluseteleitä ja, että
kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi
palvelusetelin yhteyteen ja, että
kotiapupalvelun tulorajat ovat; yhden hengen talous 1300 euroa/brutto ja
kahden hengen talous 2400 euroa/brutto ja, että
kotiapupalvelun varallisuusrajat ovat; yhden hengen talous 5000 euroa ja
kahden hengen talous 8000 euroa ja, että
kotiapupalvelun palvelusetelin arvoksi päätetään maksimissaan 30 euroa ja, että
palveluntuottajan hintakatto on 40 euroa, joka sisältää kilometri- ja
toimistokorvaukset sekä kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä asiakkaan
omavastuuosuuden ja, että
tulo- ja varallisuusrajat sekä palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran
vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että kotiapupalvelun käytöstä
raportoidaan hallitukselle puolen vuoden kuluttua.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
12.04.2022

6/2022

11 (68)

Yhtymähallitus, 11.05.2021, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja F
Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan omaishoidon lakisääteisiä vapaita
kaikissa Keusoten kunnissa. Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämistä
palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille
(24.2.2021§16) hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty
omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa
määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.
Kaikilla omaishoitosopimuksen Keusoten kanssa tehneillä omaishoitajilla on
lakisääteinen oikeus omaishoidon vapaisiin omaishoitosopimuksen mukaisesti.
Oikeus vapaisiin perustuu hoidon sitovuuteen (Laki omaishoidon tuesta 937/2005).
Omaishoitajalla on oikeus vähintään kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen
kuukaudessa, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai
jatkuvasti päivittäin.
Omaishoitajan vapaan korvaavalla palvelulla tarkoitetaan omaishoidettavan aikuisen
tai lapsen henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, hoitoon ja kasvatukseen sekä
muuhun tavanomaiseen ja totuttuun elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen
suorittamista tai niissä avustamista. Omaishoidon lakisääteisen vapaan tavoitteena on
tukea asiakkaan kotona asumista sekä tukea omaishoitajaa omaisen / läheisen
hoitotyössä.
Omaishoitoperheen kanssa yhteistyössä laadittuun omaishoitosopimukseen on
kirjattu hoidettavan hoidon järjestämistapa omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajalta.
Hoidon järjestämistapaa valittaessa huomioidaan omaishoitajan ja hoidettavan
näkemys. Omaishoitajalla tai -hoidettavalla ei kuitenkaan ole ehdotonta oikeutta
määritellä vapaiden aikaisen hoidon järjestämistapaa.
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle
palvelusetelillä
ympärivuorokautisessa asumispalvelussa
lyhytaikaisessa laitoshoidossa
kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna
Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia
järjestämistapoja.
Palveluseteliasiakas valitsee itsenäisesti tai edustajansa avustuksella palveluntuottajan
kuntayhtymän hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta.
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Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän
palveluntuottajan tuottamien ja omaishoidon lakisääteisen vapaan sääntökirjan
mukaisten palvelujen maksamiseen omaishoitosopimuksen mukaisesti. Palvelusetelin
arvon ylittävän osuuden asiakas maksaa itse.
Asiakkaalla on oikeus hankkia palveluntuottajalta myös muita kuin palvelusetelillä
hankittavia palveluita. Muiden kuin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden
maksamisesta asiakas ja palveluntuottaja sopivat keskenään ja ne ovat asiakkaan itse
maksettavia palveluita.
Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa
omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelin arvon ja määrärahan kerran
vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
Yhden palvelusetelin arvo on 140 euroa yhtä vapaavuorokautta kohden.
Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään
kolme (3) kuukautta kohden ja 36 kalenterivuotta kohden.
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan sääntökirjan mukaiset palvelut kuntayhtymälle
ympärivuorokautisessa palvelussa 151,40 euroa / vrk,
lyhytaikaisessa laitoshoidossa 151,40 euroa / vrk.
Kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa
tuntihinnan, eriteltynä vain niille päiville ja kellon ajoille, jolloin palveluntuottaja
tuottaa kyseistä palvelua
• arki klo 7-18
• arki klo 18-22
• la klo 7-18
• la klo 18-22
• su klo 7-18
• su klo 18-22
Ympärivuorokautisessa hoidossa ateriat sisältyvät palvelusetelin arvoon. Vuorokausi
on saapumisesta seuraavat 24 tuntia. Ympärivuorokautista hoitoa järjestävään
yksikköön matkustaessaan asiakas vastaa matkakustannuksista itse. Kotiin
annettavissa palveluissa matkakulut kuuluvat palveluntuottajan hintaan.
Omaishoitajan lakisääteiset vapaat ovat käytettävissä niiden kertymisvuotta
seuraavan vuoden huhtikuun loppuun saakka. Vapaita voi käyttää vain
omaishoitosopimuksen voimassa olon aikana. Asiakkaalta ei veloiteta
omavastuuosuutta, niin kauan kuin asiakkaan palvelusetelitilillä on arvoa. Mikäli arvo
ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa ylittävän osuuden kokonaisuudessaan asiakkaalta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
omaishoidon vapaan palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi
palvelusetelin yhteyteen ja, että
omaishoidon tuen palvelusetelin arvoksi päätetään 140 euroa ja, että
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palvelusetelin arvo sisältää kotiin annettavissa palveluissa palveluntuottajan
toimisto -ja hallintokulut, matkakulut, kuntayhtymän osuuden palvelusta sekä
asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa
tuntihinnan eriteltynä päiville ja kellonajoille, jolloin palveluntuottaja tuottaa
kyseistä palvelua
palvelusetelin arvo sisältää ympärivuorokautisessa palvelussa ja lyhytaikaisessa
laitoshoidossa palveluntuottajan toimisto -ja hallintokulut, kuntayhtymän
osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
ympärivuorokautisessa palvelussa ja lyhytaikaisessa laitoshoidossa asetetaan
palveluntuottajalle hintakatto 151,40 euroa/vrk
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä ja, että
asiakkaalta ei veloiteta omavastuuosuutta, niin kauan kuin asiakkaan
palvelusetelitilillä on arvoa ja, että
mikäli palvelusetelin arvo ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon
ylittävän osuuden asiakkaalta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 11.05.2021, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja
2 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tuotetun palvelun palvelukuvaus
Palvelusetelin käyttöönotto säännöllisen kotihoidon järjestämisessä
Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan säännöllistä kotihoitoa kaikissa
Keusoten kunnissa. Säännöllisen kotihoidon järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-
Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty
yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty säännöllisen kotihoidon
palvelusetelin palvelukohtainen sääntökirja ja palvelusetelillä järjestettävän palvelun
palvelukuvaus. Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja
kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.
Asiakkaalle voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon tulosidonnainen palveluseteli
enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi kerrallaan. Asiakkaan tulee täyttää säännöllisen
kotihoidon myöntämisen perusteet ja kotona selviytymisen edellytykset on selvitetty
kotiutumisen tuen arviointijaksolla.
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain Keusoten hyväksymän
palveluntuottajan tuottamien ja sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen
henkilökohtaisen palvelupäätöksen mukaisesti. Palveluseteliasiakas valitsee
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itsenäisesti tai edustajansa avustuksella palveluntuottajan kuntayhtymän
hyväksymien yksityisten palveluntuottajien joukosta.
Keusote maksaa asiakkaan palvelupäätöksen mukaisten palveluiden kustannuksia
enintään myönnetyn palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon ylittävän
osuuden eli omavastuuosuuden asiakas maksaa itse. Asiakkaan omavastuuosuus
määräytyy palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta.
Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina,
että Keusoten palvelusetelin myöntämiseen oikeutettu henkilö on tehnyt
palvelutarpeen arvioinnin, laatinut palvelu- ja hoitosuunnitelman ja määritellyt
palvelun sisällön ja määrän. Palvelutarpeen arviointi ja palvelu- ja hoitosuunnitelma
tehdään kotiutumisen tuen arviointijaksolla. Samassa yhteydessä arvioidaan myös
asiakkaan kyky käyttää palveluseteliä.
Asiakkaan lääkäripalvelut hankitaan ensisijaisesti julkiselta terveysasemalta. Mikäli
palveluntuottaja tarjoaa yksityistä lääkäripalvelua, asiakkaalla on oikeus valita tämä
palvelu ja maksaa se itse.
Mikäli asiakas haluaa käyttää lääkkeiden annosjakelupalvelua, ostaa asiakas
annosjakelun itse valitsemastaan apteekista.
Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa
palvelusetelin arvon kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvo
riippuu kotitalouden koosta ja tuloista. Tulorajoina käytetään asiakasmaksuasetuksen
(912/1992)3§:n mukaisia kotona annettavan palvelun tulorajoja. Tulorajat ovat
työeläkeindeksiin sidottuja. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo voi olla 7 -35
euroa/tunti.
Palveluntuottajan tulee ilmoittaa säännöllisen kotihoidon enimmäistuntihinta. Tämän
tulee sisältää kilometrikulut, hallinto- ja toimistokulut, kuntayhtymän osuuden
palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden. Tuntihinnat ilmoitetaan alla oleville
päiville ja kellonajoille, silloin jos palveluntuottaja tuottaa säännöllisen kotihoidon
palvelua kyseisenä päivänä ja aikana.
• arki klo 7-18
• arki klo 18-22
• arki klo 22-09
• la 7-18
• la 18-22
• la 22-07
• su 7-18
• su 18-22
• su 22-07
Kotikäynnin pituus on määritelty asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmalla.
Keskimääräinen kotikäynnin (= asiakastyöhön käytettävä aika) on noin 20 minuuttia,
vaihdellen kuitenkin 15 min – 60 min välillä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Yhtymähallitus päättää, että
säännöllisen kotihoidon palvelukohtainen sääntökirja ja palvelukuvaus
hyväksytään käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvoksi päätetään 7 – 35 euroa/tunti
asiakkaan tulojen mukaisesti ja, että
palvelusetelin arvo sisältää toimisto -ja hallintokulut, matkakulut, kuntayhtymän
osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden ja, että
kotiin annettavassa hoidon ja hoivan palvelussa palveluntuottaja ilmoittaa
tuntihinnan eriteltynä päiville ja kellonajoille, jolloin palveluntuottaja tuottaa
kyseistä palvelua
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä ja, että
mikäli palvelusetelin arvo ylittyy, palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon
ylittävän osuuden asiakkaalta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin
palvelukohtainen sääntökirja
Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön vammaispalvelulain mukaisen
henkilökohtaisen avun järjestämisessä kaikissa Keusoten kunnissa.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun järjestämistä palvelusetelillä
ohjaa Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16)
hyväksytty yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelukohtainen sääntökirja.
Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja
velvollisuudet.
Palvelusetelin käyttömahdollisuutta voidaan tarjota niille asiakkaille, jotka täyttävät
vammaispalvelulain (380/1987) mukaiset edellytykset henkilökohtaiseen apuun.
Asiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi kyky ja mahdollisuus
palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen kuluttaja-asemassa.
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu tarkoittaa avustamista niissä
tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä
vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Henkilökohtaisella
avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön (asiakkaan) välttämätöntä avustamista
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kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa,
harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämisessä.
Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää hoivaa,
hoitoa ja valvontaa ja joita toteutetaan esim. lääketieteellisin perustein jonkun muun
kuin asiakkaan määrittelemän sisällön ja tavan perusteella tai jota on annettavissa
henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.
Näihin avuntarpeisiin tulee vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan myöntää
joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen.
Avustajan tuntimäärä arvioidaan yksilöllisesti. Henkilökohtaisen avun palveluseteli
määritellään ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti. Tuntien määrä ja
niiden arki / pyhä käyttöajakohta määritellään asiakkaan palvelusuunnitelman teon
yhteydessä suunnitellen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mikäli tunteja jää käyttämättä,
niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan
kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen. Palvelusetelit voidaan myöntää enintään
vuodeksi kerrallaan. Palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa.
Palvelusetelille on määritelty tuntiarvo, joka kattaa palveluntuottajalle palvelun
toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Palvelusetelin arvo on riippuvainen palvelun
tuottamisen ajankohdasta. Palveluntuottajalle korvataan asiakkaan saama
henkilökohtainen apu. Palvelusetelillä tuotettavista palveluista palveluntuottaja voi
maksimissaan periä taulukon mukaisen tuntihinnan (€). Kuntayhtymä ei korvaa
tuottajalle muita kuluja kuin setelin hinnan.
aika

€/h

arkisin ja lauantaisin

06.00 - 23.00

22,00

arkisin ja lauantaisin, yö

23.00 - 06.00

27,00

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

06.00 - 23.00

44,00

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö

23.00 - 06.00

44,00

Keusote päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Keusote tarkastaa
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon kerran
vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä.
Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo,
Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään palveluntuottajan
tuntihinnan mukaisen hinnan.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettava
henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja
terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä
palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua.
Asiakas on oikeutettu käyttämään palveluseteliä vain palvelusuunnitelman mukaisesti
Keusoten hyväksymän palveluntuottajan tuottamien ja vammaispalvelulain mukaisen
henkilökohtaisen avun sääntökirjan mukaisten palvelujen maksamiseen. Mikäli
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asiakas tilaa palvelua yli palvelusetelin arvon, hän vastaa itse ylimenevistä
kustannuksista.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja hyväksytään
käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan
myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään
ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan
myöntää enintään vuodeksi kerrallaan ja, että
palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa ja, että
mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle
kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen
ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun arvo on riippuvainen
palvelun tuottamisen ajankohdasta
arkisin ja lauantaisin klo 06.00 – 23.00, 22,00 € / tunti
arkisin ja lauantaisin, yö klo 23.00 -06.00, 27,00 € / tunti
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 06.00 - 23.00, 44,00 € / tunti
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö klo 23.00 – 06.00, 44,00 € / tunti ja, että
mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo,
Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään
palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan ja, että
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Päätös
Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Yhtymähallitus, 22.06.2021, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osa
Palvelusetelijärjestelmä laajennetaan koskemaan pitkäaikaista tehostettua
palveluasumista kaikissa Keusoten kunnissa. Pitkäaikaisen tehostetun
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palveluasumisen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Keski-Uudenmaan
yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16) hyväksytty yleinen
sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitetty pitkäaikaista tehostettua
palveluasumista koskeva palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään
asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.
Pitkäaikaisella tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301
/2014) 21 § mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai
asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.
Tehostettu palveluasuminen on pitkäaikaista asumista ja asiakkaan avuntarpeeseen
perustuvaa ympärivuorokautista hoitoa. Tehostetulla palveluasumisella turvataan
yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja
valvontaa ympärivuorokautisesti.
Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen voidaan järjestään asiakkaalle
palvelusetelillä, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on
todettu riittämättömiksi. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten
kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja
soveltamisohjeet.
Myönteisen päätöksen saanut hakija voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan
Keusoten palvelusetelimallissa mukana olevista palveluntuottajista.
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli myönnetään asiakkaalle kolmeksi (3)
kuukaudeksi olevana palveluna, jonka jälkeen palvelusetelin jatkuminen arvioidaan
uudelleen.
Keusote määrittelee tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon ja tarkistaa sen
kerran vuodessa asiakasmaksujen tarkistamisen yhteydessä. Asiakkaalle myönnettävä
palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo riippuu asiakkaan tuloista. Tuloina
huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) §10b
mukaiset tulot.
Palvelusetelin maksimiarvo on 140 euroa kuukaudessa.
Palvelusetelillä katetaan
palvelumaksua (esim. hoito / hoiva, tukipalvelut)
ateriamaksua
Palveluseteli kattaa palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja
hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti.
Asiakas maksaa itse
vuokran
lääkkeet
muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi
/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun,
sanomalehden tilausmaksut, puhelimen ja esim. laajakaistan käyttömenot,
vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)
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Asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus
asumisen ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon. Asiakas
maksaa itse omavastuuosuuden palveluntuottajalle asiakkaan ja palveluntuottajan
välisessä sopimuksessa sovitulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi
palvelusetelin yhteyteen ja, että
tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734
/1992) §10b mukaiset tulot ja, että
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoksi päätetään 140
euroa / kk ja, että
palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja
hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti
ja, että
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä ja, että
asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se
osuus asumisen ja hoidon kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin
arvon.
Päätös
Yhtymähallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Yhtymähallitus, 17.08.2021, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Vaikutusten arviointi henkilökohtainen apu palveluseteli 1708
2 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirja
Päivitetty
Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 22.6.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirjaa on tarkennettu.
Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelillä tuotettava
henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja
terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä
palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua.
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Palveluntuottajan tulee varmistaa aina ennen palvelun tuottamista palse.fi-portaalista,
että asiakkaalla on asiakkaan tilaama henkilökohtaisen avun tuntimäärä käytettävissä.
Mikäli näin ei ole, tulee palveluntuottajan olla yhteydessä setelin myöntäneeseen
Keusoten työntekijään ennen palvelun tuottamista. Keusoten työntekijä arvioi
myönnetäänkö asiakkaalle tilapäisesti henkilökohtaiseen apuun lisätunteja. Mikäli
asiakkaalla on toistuvia vaikeuksia hyödyntää palveluseteliä, tulee Keusoten
työntekijän olla aloitteellinen ja viedä eteenpäin palvelun järjestämistavan
vaihtamista.
Muiden kuin palvelusetelillä tuotettavien palveluiden maksamisesta asiakas ja
palveluntuottaja sopivat keskenään ja ne ovat asiakkaan itse maksettavia palveluita.
Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on tällä hetkellä käytössä
työnantajamalli ja ostopalvelu. Millaisia talousvaikutuksia palveluseteli vaihtoehtona
tuo näiden lisäksi on vaikeaa ennustaa. Mikäli nyt ostopalveluna palvelua tuotetuista
asiakkaista suurin osa siirtyy käyttämään palveluseteliä ostopalvelun sijaan, on tämä
kustannustehokkaampaa, kuin ostopalveluna tuotettu henkilökohtainen apu. Jos taas
työnantajamallilla olevista asiakkaista moni siirtyisi käyttämään palveluseteliä,
saattavat Keusoten kustannukset henkilökohtaisen avun osalta nousta.
Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin arvioida palvelusetelin olevan kustannusneutraali
lisäys palveluvalikoimaan, ja lisäävän asiakkaan valinnanvapautta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja hyväksytään
käytettäväksi palvelusetelin yhteyteen ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan
myöntää joko tilapäiseen tai jatkuvaan ja säännölliseen tarpeeseen ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli määritellään
ja myönnetään asiakkaalle tunteina kuukautta kohti ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluseteli voidaan
myöntää enintään vuodeksi kerrallaan ja, että
palveluseteliä voidaan käyttää vain Suomessa ja, että
mikäli tunteja jää käyttämättä, niitä ei voi siirtää käytettäväksi seuraavalle
kalenterikuukaudelle, eikä seuraavan kuukauden tunteja voi käyttää etukäteen
ja, että
vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun arvo on riippuvainen
palvelun tuottamisen ajankohdasta
arkisin ja lauantaisin klo 06.00 – 23.00, 22,00 € / tunti
arkisin ja lauantaisin, yö klo 23.00 -06.00, 27,00 € / tunti
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 06.00 - 23.00, 44,00 € / tunti
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, yö klo 23.00 – 06.00, 44,00 € / tunti ja, että
mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on alempi kuin palvelusetelin arvo,
Keusote on velvollinen suorittamaan palveluntuottajalle enintään
palveluntuottajan tuntihinnan mukaisen hinnan ja, että
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Keusote ei korvaa palveluntuottajalle muita kuluja kuin setelin hinnan ja, että
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 28.09.2021, § 123
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli
2 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli sääntökirja
3 Vaikutusten arviointi
Aikaisempi käsittely
Yhtymähallitus, 24.2.2021
Yhtymähallitus, 22.6.2021
Yhtymähallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan
22.6.2021. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirjaa on tarkennettu
vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti asiakkaan informoinnin osalta, jotta hän mm.
pystyy arvioimaan, mitä palvelusetelillä myönnetyn ja Keusoten järjestämän palvelun
hänelle koituvien kustannusten ero on, mitä tarkoittaa tulosidonnaisen palvelusetelin
omavastuuosuus ja mitä valinnanvapaus tarkoittaa tehostetun asumispaikan
valinnassa. Palvelujen piiriin ohjattaessa tulee varmistaa, että palvelusetelillä ei
vaaranneta asiakkaan toimeentuloa ja, että asiakas selviytyy myöhemmin
omavastuuosuudestaan. Keusoten alueelta ja varsinkin Uudenmaan ulkopuolelta
löytyy tehostetun asumispalvelun yksiköitä, joissa vuorokausihinta ei kohoa 120 €
korkeammaksi.
Tehostetun palveluasumisen tulosidonnainen palveluseteli voidaan myöntää
asiakkaalle, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on
todettu riittämättömiksi. Hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista eikä
asiakas tarvitse lääketieteellistä hoitoa. Asiakas ei selviydy kotihoidon käyntien välillä
yksin, riippumatta kotikäyntien määrästä tai muista tukipalveluista, eikä asiakkaan
itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan ole mahdollista tehostettujen
avopalveluiden eikä omaisten ja lähipiirin turvin. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa
olevat Keusoten kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet
ja soveltamisohjeet.
Saadakseen palvelusetelin asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten
tarvittavat tulotiedot. Tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (1201/2020) §10b mukaiset tulot.
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Asiakkaalle on kerrottava hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä sekä
palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen
perusteet ja omavastuun arvioitu suuruus. Asiakkaalle tulee kertoa myös minkä
suuruinen olisi häneltä perittävä asiakasmaksu vastaavasta palvelusta Keusoten
järjestämänä palveluna.
Valitessaan palvelusetelin asiakkaan tulee kyetä itse kustantamaan
palvelusetelin arvon ylittävä osuus eli omavastuuosuus, vuokra, lääkkeet ja muut
henkilökohtaiset kulut. Tarvittaessa asiakas käyttää esim. säästöjään, mikäli eläke ei
riitä kattamaan hänelle maksettavaksi jäävää osuutta.
Asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se osuus
ateriamaksun ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää tulosidonnaisen
palvelusetelin arvon.
Mikäli vaikuttaa siltä, että asiakkaan toimeentulo palvelusetelillä tuotetussa palvelussa
vaarantuisi, hänelle ei tarjota palveluseteliä, vaan hänelle tarjotaan tehostettua
palveluasumista muilla Keusoten tuottamilla tavoilla.
Jos asiakas ei ole pystynyt suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan
tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle viipymättä. Viranhaltija
selvittelee mistä maksun suorittamisen ongelma mahdollisesti johtuu. Mikäli
arvioidaan ettei asiakas jatkossakaan pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan,
päätetään palveluseteli ja arvioidaan palvelunjärjestämistapa uudelleen.
Palvelusetelin tulosidonnainen maksiarvo vuonna 2021 on 120 € / vrk. Tämän
suurempaa palveluseteliä ei ole mahdollista myöntää.
Tällä hetkellä tehostettua palveluasumista tuotetaan Keusote omissa yksiköissä ja
hankitaan ostopalveluna. Palvelusetelin käytön myötä avautuu kuntalaisille
mahdollisuus hakeutua myös muihin tehostetun palveluasumisen yksiköihin kuin
Keusoten tarjoamiin. Asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus valita laajemmasta
tarjonnasta kuin nyt.
Palvelusetelillä asiakas voisi valita Keusoten alueelta tai ulkokunnista haluamansa
hoitokodin vuorokausihinnan mukaan. Itse maksettavaksi jäävä osuus hinnasta voi
olla hyvinkin kohtuullinen.
Oikealla palvelusetelin arvolla ja hyvällä volyymillä palvelusetelillä tuotettu tehostettu
palveluasuminen tuottaa säästöjä Keusotelle.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi
palvelusetelin yhteyteen ja, että
tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201
/2020) §10b mukaiset tulot ja, että
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin maksimi arvoksi
päätetään 120 euroa / vrk ja, että
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palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu- ja
hoitosuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti palvelusetelin arvoon asti
ja, että
asiakkaan omavastuuosuudeksi tehostetun palveluasumisen kuluista jää se
osuus ateria- ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää
palvelusetelin arvon ja, että
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 12.04.2022, § 54
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Ikäihmisten_palveluasumisen_palveluseteli_sääntökirja_palvelukohtainen_osa_12042
022
2 Vaikutusten arviointi; Palveluasumisen palveluseteli.docx
Palveluseteli
Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta
ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa
setelin. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kuntayhtymän tuottamalle
palvelulle. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava
hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.
Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä (569/2009).

Palvelusetelin käyttöönotto Keusotessa
Keusoten alueella oli aiemmin käytössä neljä eri palvelusetelin asiointi- ja
hallinnointijärjestelmää. Järjestelmät ja palvelusetelit eivät olleet käytössä kaikissa
Keusoten kunnissa. Asiointi- ja hallintajärjestelmä kilpailutettiin ja kilpailutuksen
tavoitteena oli saada Keusoteen yksi yhtenäinen palvelusetelijärjestelmä sekä
palvelusetelit samanlaisena käyttöön kaikkiin Keusoten kuntiin.
15.1.2021§ 3 kuntayhtymän johtajan päätöksellä asetettiin palvelusetelien asiointi– ja
hallinnointiprojekti sen jälkeen, kun Polycon Oy voitti palvelusetelijärjestelmän
hallinnointipalvelun kilpailutuksen ja markkinatuomioistuin hylkäsi Vaana Oy:n
valituksen 29.11.2020 Polycon Oy:n kanssa voitiin solmia sopimus alkuperäisen
hankinnan ja hankintapäätöksen mukaisesti.
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Vanhat kunnissa olevat palvelusetelien asiointi- ja hallinnointijärjestelmät poistettiin
käytöstä. Vanhat kuntakohtaiset setelit poistuivat ja osa palveluista siirtyi
palvelusetelillä tuotettavaksi tai muutoin järjestettäväksi.
Tämän jälkeen kehitettiin palvelusetelin yleinen sääntökirja. Yleinen sääntökirja
hyväksyttiin (24.2.2021 § 16) koskemaan kaikkia Keski-Uudenmaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän ikäihmisten- ja vammaisten palvelujen käyttöön
ottamia palveluseteleitä. Jokaiseen palveluseteliin kehitettiin lisäksi myös
palvelukohtainen sääntökirja.
Palveluseteli on tällä hetkellä käytössä kotiapupalvelussa, säännöllisessä kotihoidossa,
omaishoidontuen lakisääteisessä vapaassa, vammaispalvelulain mukaisessa
henkilökohtaisessa avussa ja tehostetussa palveluasumisessa.
Palvelusetelin sääntökirjat
Sääntökirjassa määritellään asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja
velvollisuudet. Sääntökirja jakautuu palveluntuottajan hyväksymisehtojen osalta
yleiseen ja palvelukohtaiseen osaan.
1. Yleinen osa, joka sisältää lainsäädäntöön perustuvia, ns. pakollisia
hyväksymisehtoja.
2. Palvelukohtainen osa, joka sisältää kuntayhtymän itsensä asettamia, ns.
harkinnanvaraisia hyväksymisehtoja sekä kuvauksen asiakkaan asemasta ja
oikeuksista.
Palveluntuottajan on täytettävä sääntökirjan yleisessä ja palvelukohtaisessa osassa
asetetut hyväksymisehdot. Palvelukohtaisessa osiossa esitettävät harkinnanvaraiset
hyväksymisehdot eivät voi olla ristiriidassa lainsäädäntöön perustuvien pakollisten
hyväksymisehtojen kanssa.

Palvelusetelin käyttöönotto ikäihmisten palveluasumisen järjestämisessä
Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön ikäihmisten palveluasumisessa kaikissa
Keusoten kunnissa. Ikäihmisten palveluasumisen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa
Keski-Uudenmaan yhtymähallituksen kaikille palveluseteleille (24.2.2021§16)
hyväksymä yleinen sääntökirja sekä liitteenä hyväksyttäväksi esitettävä ikäihmisten
palveluasumista koskeva palvelukohtainen sääntökirja. Sääntökirjassa määritellään
asiakkaan, palveluntuottajan ja kuntayhtymän oikeudet ja velvollisuudet.
Palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § mukaista
asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa
henkilökunta on paikalla aamu- ja iltavuoroissa. Palveluihin sisältyvät asiakkaan
tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta,
ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista
kanssakäymistä edistävät palvelut.
Palveluasuminen on palvelua, jossa Kelan etuudet kuten asumistuki, eläkettä saavan
hoitotuki ja muut vammaisetuudet sekä sairausvakuutuksen korvaukset määräytyvät
samoin kuin kotona asuessa. Palveluasumisen asukkaat ovat julkisen
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terveydenhuollon piirissä samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Tavallisesta
palveluasumisesta on kyse silloin, kun asiakkaiden säännöllinen avuntarve ei ole
ympärivuorokautinen. Palvelua ei pidetä ympärivuorokautisena, jos yksittäisen
asiakkaan satunnaisiin tuen tarpeisiin on varauduttu esimerkiksi turvarannekkeilla tai
palveluntuottajan omalla kotihoidon yöpartiolla.
Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka eivät pysty asumaan omassa kodissaan
avopalvelujen turvin ja he hyötyvät tuetummasta asumisesta, mutta heillä ei ole
säännöllistä yöhoidon tarvetta.
Asiakaan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän
ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet.
Myönteisen päätöksen saanut hakija valitsee itselleen sopivan palveluntuottajan
Keusoten palvelusetelimallissa mukana olevista palveluntuottajista. Asiakkaalla ja
omaisilla on mahdollisuus tutustua palvelutaloon ennen muuttopäätöstä.
Palvelujen piiriin ohjattaessa tulee varmistaa, että palvelusetelillä ei vaaranneta
asiakkaan toimeentuloa ja, että asiakas selviytyy myöhemmin
omavastuuosuudestaan.
Saadakseen palvelusetelin asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten
tarvittavat tulotiedot. Tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (1201/2020) § 10 b mukaiset tulot.
Asiakkaalle on kerrottava hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä sekä
palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen
perusteet ja omavastuun arvioitu suuruus. Asiakkaalle tulee kertoa myös minkä
suuruinen olisi häneltä perittävä asiakasmaksu vastaavasta palvelusta Keusoten
järjestämänä palveluna.
Valitessaan palvelusetelin asiakkaan tulee kyetä itse kustantamaan
palvelusetelin arvon ylittävä osuus eli omavastuuosuus, vuokra, lääkkeet ja muut
henkilökohtaiset kulut. Tarvittaessa asiakas käyttää esim. säästöjään, mikäli eläke ei
riitä kattamaan hänelle maksettavaksi jäävää osuutta.
Asiakkaan omavastuuosuudeksi palveluasumisen kuluista jää se osuus ateriamaksun
ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää tulosidonnaisen palvelusetelin
arvon.
Mikäli vaikuttaa siltä, että asiakkaan toimeentulo palvelusetelillä tuotetussa palvelussa
vaarantuisi, hänelle ei tarjota palveluseteliä, vaan hänelle tarjotaan palveluasumista
muilla Keusoten tuottamilla tavoilla.
Jos asiakas ei ole pystynyt suoriutumaan omavastuuosuudestaan, palveluntuottajan
tulee ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle viipymättä. Viranhaltija
selvittelee mistä maksun suorittamisen ongelma mahdollisesti johtuu. Mikäli
arvioidaan ettei asiakas jatkossakaan pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan,
päätetään palveluseteli ja arvioidaan palvelunjärjestämistapa uudelleen.
Palvelusetelin tulosidonnainen maksiarvo on 86 € / vrk. Tämän suurempaa
palveluseteliä ei ole mahdollista myöntää.
Palvelusetelillä katetaan
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hoitoa ja hoivaa
ateriamaksua
Asiakas maksaa itse
vuokran
lääkkeet
muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi
/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun,
sanomalehden tilausmaksut, puhelimen ja esim. laajakaistan käyttömenot,
vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)
Tällä hetkellä palveluasumista tuotetaan Keusoten omissa yksiköissä ja hankitaan
ostopalveluna. Palvelusetelin käytön myötä avautuu kuntalaisille mahdollisuus
hakeutua myös muihin palveluasumisen yksiköihin kuin Keusoten tarjoamiin.
Asiakkaalle tarjoutuu mahdollisuus valita laajemmasta tarjonnasta kuin nyt.
Palvelusetelillä asiakas voisi valita Keusoten alueelta tai ulkokunnista haluamansa
hoitokodin vuorokausihinnan mukaan. Itse maksettavaksi jäävä osuus hinnasta voi
olla hyvinkin kohtuullinen.
Oikealla palvelusetelin arvolla ja hyvällä volyymillä palvelusetelillä tuotettu
palveluasuminen tuottaa säästöjä Keusotelle.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää, että
ikäihmisten palveluasumisen sääntökirja hyväksytään käytettäväksi
palvelusetelin yhteyteen ja, että
tuloina huomioidaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1201
/2020) § 10 b mukaiset tulot ja, että
palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen ja maksimi arvo on 86 € vrk ja,
että
palvelusetelillä katetaan palvelumaksua ja aterioiden kustannuksia palvelu-,
hoito- ja kuntoutussuunnitelman ja omavastuulaskelman mukaisesti
palvelusetelin arvoon asti ja, että
asiakkaan omavastuuosuudeksi palveluasumisen kuluista jää se osuus ateria- ja
palvelumaksun kokonaiskustannuksista, joka ylittää palvelusetelin arvon ja, että
palvelusetelin arvo päätetään jatkossa kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 176,24.11.2020
Yhtymähallitus, § 55, 12.04.2022
§ 55
Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä kuntouttavan
työ-toiminnan hankinta, joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen
KEUDno-2020-512
Yhtymähallitus, 24.11.2020, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja

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
3 Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta
3A Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta / Osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä
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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
osallistuvaa työntekijää, joiden perusteella henkilöstöä koskevien laatuperusteiden
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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

Päätös
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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.

Yhtymähallitus, 12.04.2022, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Avauspoytakirja (ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 3 kohta)
Ei vielä julkinen, ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6§ 1 mom, 3-kohta
2 Hyväksytyt palveluntuottajat ja tarjoukset 1. avaus (ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6 §
1 mom. 3 kohta)
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 3 kohta
3 Laatuvertailun perustelumuistio (ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 3 kohta)
Ei vielä julkinen, ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6§ 1 mom, 3-kohta
4 Tarjoajakohtainen kirje 1 (Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom.
kohta 20)
Salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
5 Tarjoajakohtainen kirje 2 (Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom.
kohta 20)
Salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
6 Tarjoajakohtainen kirje 3 (Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom.
kohta 20)
Salassa pidettävä, Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Hankinnan kohteena ovat sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja päivätoiminnan sekä
kuntouttavan työtoiminnan palvelut. Palvelut perustuvat lakiin kuntouttavasta
työtoiminnasta tai sosiaalihuoltolakiin.
Hankinta on toteutettu 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
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edistävä palvelu
1C Kuntouttavan työtoiminnan kokonaispalvelu / Työelämäosallisuutta edistävä
palvelu
2 Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikka
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 on perustettu 25.9.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä 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.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 176 § 24.11.2020, toimittajarekisteriin valittiin
12 palveluntuottajaa. Tuolloin valittujen palveluntuottajien kanssa on laadittu
sopimukset ajalle 1.1.2021-31.12.2023.
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 on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta sen perustamisesta
(varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2)
optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään
kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.
Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön
liitteessä ”Joustavan toimittajarekisterin periaatteet”.
Hankinnan ennakoitu arvo uuden avauksen jälkeen hankintalain mukaisesti
laskettuna on noin 6 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.
Tekninen vuoropuhelu
Ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytiin teknistä
vuoropuhelua. Markkinakartoitustilaisuus toteutettiin videon välityksellä Microsoft
Teams-ympäristössä 22.11.2021 ja tilaisuuteen osallistui 7 palveluntuottajan edustajat.
Joustavan toimittajarekisterin 1. avaaminen
Hankintayksikkö julkaisi joustavan toimittajarekisterin 1. avaamisen uusille
tarjouksille 10.1.2022 julkaistulla tarjouspyynnöllä KEUDno-2020-512 sekä
korjausilmoituksen 18.1.2022 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja
Tarjouspalvelu.fi.
Toimittajarekisterin avauksessa uudet sekä aiempaa tarjoustaan päivittävät
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palveluntuottajat hakeutuivat toimittajarekisteriin jättämällä tarjouksensa
hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 31.1.2022 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin
vastattiin julkisesti 2.2.2022.
Tarjouksen jätti seitsemän (7) palveluntuottajaa, joista kolme (3) oli uusia
palveluntuottajia. Saapuneet tarjoukset ovat liitteen 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.
Yksi tarjoaja ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja pakollisia
soveltuvuusvaatimuksia. Kyseinen tarjous ei täyttänyt soveltuvuusvaatimusta
tarjouslomakkeen toimittamisen osalta (lomaketta ei toimitettu), joten tarjous
hylätään osan 3, Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta osalta. Tarjoajalle lähetetään
erillinen kirje, jossa hylkäämisen syyt perustellaan.
Muut tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.
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
- kahden (2) palveluntarjoajan tarjoukset eivät täyttäneet asetettuja
vähimmäisvaatimuksia osan 4, Sosiaalisen kuntoutuksen päivätoiminta kohdalla. Ne
suljetaan tarjouskilpailusta ko. osan osalta. Tarjoajille lähetetään lisäksi
tarjoajakohtainen kirje, jossa tarjouskilpailusta sulkemisen perusteet on kuvattu
tarkemmin.
Muut saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä
asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
Tarjousten vertailu
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Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti erikseen kussakin hankinnan
osassa/luokassa/missä. 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
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.
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.
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Tarjousvertailun lopputulos, toimittajarekisteriin valittavat palveluntuottajat ja
tarjoukset sekä uusi etusijajärjestys kussakin hankinnan osassa on liitteen ”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 kirjaamo@keusote.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Salassapidettävät tiedot poistettu.
Kokouskäsittely
Merkittiin, että Tuija Reinikainen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana ja Margita
Winqvist saapui hänen varajäsenenään kokoukseen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan ja tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta
kokouksessa.
Tiedoksi
Palveluntuottajat (kaikki toimittajarekisterissä olevat, myös aiemmin hyväksytyt),
ostolaskut ja hankintapalvelut
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§ 56
Lääkäri-hoitajavastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen aloitus
KEUDno-2022-9727
Valmistelija / lisätiedot:
Susanna Pitkänen
susanna.pitkanen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Ylivuotopalvelun vaikutusten arviointi
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä linjaa, että hyvinvointialue voi
tuottaa asiakkaalle annettavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä niiden
käyttöön liittyvää muuta tukea hankkimalla niitä yksityiseltä palveluntuottajalta
sopimukseen perustuen, jos niiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on
tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. (612 / 2021 / 12 §). Erikseen
lainsäätäjä on kirjannut palvelut, joita yksityiseltä palveluntuottajalta ei saa hankkia.
Lain mukaan hyvinvointialueen on vastattava palvelutarpeen ja hoidon tarpeen
arvioinnista hankkiessaan palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta. Edellä säädetyn
estämättä hyvinvointialue voi kuitenkin hankkiessaan perusterveydenhuollon
palveluja antaa yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi, osana asiakkaille annettavaa
hoitoa, asiakkaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen hoidon tarpeen
arvioinnin ja hoitoratkaisujen tekemisen, hoitosuunnitelman laatimisen sekä lähetteen
laatimisen erikoissairaanhoitoon.
Kuntayhtymän asukasmäärä kasvaa n. 0,5 % /vuosi ja etenkin sen yli 75- vuotiaiden
osuus lisääntyy. Vuoden 2018 palvelukäytön toteuman perusteella arvioitiin, että
julkisen palvelukysynnän vuosittainen kasvu olisi n. 1 % ja terveysasemapalvelujen
kysyntä kasvaisi vuoteen 2025 mennessä noin 10 % ja yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä
yli 50 %. Palvelutarpeen kasvuun vastaamiseksi on arvioitu, että vuoteen 2025
mennessä omassa toiminnassa tarvittaisiin 23 lääkärin ja hoitajan lisäystä tai 5 milj.
euron bruttokustannuskasvua, jotta saatavuus olisi säilynyt vuoden 2019 tasolla.
Keusoten lääkäri-hoitaja vastaanottojen toteutunut asiakkaiden ja kontaktien määrän
kasvu oli vuosina 2019 -2021 merkittävä n. 36 % molempien osalta. Palvelun käytön
kasvua siivitti koronapandemiaan liittyvät kontaktit ja rokotustoiminta vuonna 2021.
Pandemian ensimmäisen aallon yhteydessä 2020 asiointi hiipui hetkellisesti. Tästäkin
huolimatta vastaanottotoiminnan asiakkaiden määrä kasvoi myös vuosina 2019-2020
liki 8 % ja kontaktien määrä n. 14 %.
Palvelutarpeen kasvuun on pystytty vastaamaan lähes ilman henkilöstölisäystä, kun ei
huomioida pandemian hallintaan liittyvää lisäpalveluja. Ilman lisäresurssia
koronapandemian hallintatoimenpiteitä ei olisi pystytty toteuttamaan tai
vaihtoehtoisesti perustoimintaa olisi pitänyt oleellisesti supistaa. Kasvavaan kysyntään
on pystytty vastaamaan lisäämällä maksimaalisesti oman toiminnan tuottavuutta ja
panostamalla ennaltaehkäisyyn. Toimintatapoja kehittämällä lääkärivastaanotolle
pääsee aikaisempaa nopeammin. Uudistettu hoitotakuulainsäädäntö astunee
voimaan keväällä 2023. Kiireetön lääkärivastaanotto toteutuu kuntayhtymässä
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pääsääntöisesti 3 päivän sisään. Useiden eri kehittämistoimenpiteiden myötä
yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt, mutta ruuhkautuu herkästi
poikkeamatilanteissa.
Toimintatapojen kehittymisestä huolimatta palvelun saavutettavuus ja saatavuus ovat
herkästi haavoittuvia ja niissä voi olla yksittäistapauksissa huomattaviakin poikkeamia
kysynnän vähänkin kasvaessa tai tilanteessa, jossa on henkilöstövajausta. Oman
toiminnan joustovara on pientä ja nopeasti käyttöönotettavia joustomekanismeja ei
vielä ole.
Kuntayhtymä on kilpailuttanut lääkäri- ja hoitaja henkilöstövuokrapalvelut ja ostaa
etälääkäripalvelua paikatakseen henkilökuntavajeita. Lisäksi palvelusetelitoimintaa
valmistellaan lääkärivastaanottopalveluiden saatavuuden varmistamiseksi. Kuvatuilla
toimenpiteillä ei kuitenkaan pystytä riittävästi vastaamaan nopeasti kehittyviin tai
lyhytkestoisiin kysynnän vaihteluihin tai henkilöstöpuutoksiin, joiden vaikutuksesta
palvelun saavutettavuus heikkenee. Näissä tilanteissa useimmiten palvelutuotannosta
puuttuu hoidon tarpeen arviointia suorittavia sairaanhoitajia, jolloin puhelinjonot
ruuhkautuvat ja sähköisten kanavien yhteydenottojen ja takaisinsoittojen vasteajat
kasvavat yli lakisääteisten rajojen. Poikkeamatilanteet heikentävät asukkaiden
yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta ja aiheuttavat palvelunsisältöön laadullista
vaihtelua. Usein toistuvat saavutettavuuden ja saatavuuden poikkeamat altistavat
asukkaita käyttämään yhteispäivystystä epätarkoituksenmukaisesti.
Avosairaanhoidon puhelinpalvelun ylivuotopalvelutoimintaa on pilotoitu ja kehitetty 7
/2021 -3/2022 välisenä aikana pienhankintana. Palvelumallissa yksityisen tahon
toimijat osallistuvat Keusoten hoidon tarpeen arviointiin tilanteissa, joissa kysyntä
ylittää omien toimijoiden mahdollisuudet ottaa puheluja vastaan määräajassa.
Palveluntuottaja vastaa hoidon tarpeen arvion perusteella toteutettavasta hoidosta
samoin periaattein kuin omassa toiminnassa.
Hankinnat tulee kilpailuttaa, kun kuntayhtymä hankkii palveluja yksityisiltä
palveluntuottajilta, siten kuin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetussa laissa (1397/2016) säädetään. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palvelut
omana toimintanaan tai hankkimalla niitä muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä, ei näin
järjestettyjä palveluja tarvitse kilpailuttaa. Kynnysarvon ylittävät (yli 400 000 euroa)
sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain 12 luvun
mukaisesti.
Ylivuotopalvelutoimintaa esitetään kilpailutettavaksi ja otettavaksi käyttöön tilanteissa,
joissa potilaan yhteydenottoon ei pystytä vastaamaan saman päivän aikana omalla
terveysasemalla. Ylivuotopalvelun päätavoitteena on: 1) taata palveluiden
saavutettavuus ja saatavuus ilman lisäinvestointeja tiloihin tai henkilöstöön, 2) luoda
ketterä mekanismi palvelukysynnän hallintaan, jotta kaikissa tilanteissa voidaan
toteuttaa palveluja lainsäätäjän edellyttämällä tavalla 3) turvata hoidon laatu
kysyntäruuhkienkin aikana, 4) vahvistaa peruspalveluja, jotta potilaiden ei tarvitse
hakeutua päivystykselliseen palveluun, 5) täydentää palvelusetelitoimintaa, joka
vastaa ensisijaisesti lääkärivastaanottopalvelun puutteisiin.
Ylivuotopalvelun rahoitus valmistellaan talousarviovalmistelun
yhteydessä. Lähtökotaisesti ylivuotopalvelun käytön tulee olla omaan toimintaan
nähden kustannusneutraalia ja sen vuosikustannuksen arvo on noin 0,6 miljoonaa
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euroa vuonna 2023.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus
päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, kun niiden arvo on yli 6 000 000
euroa. Kyseessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 2,4
miljoonaa euroa hankintakautena (48 kk). Hankinta tuodaan kuntayhtymähallitukselle
tiedoksi ja päätettäväksi, koska kyseessä on uudesta yksityisen palveluntuottajan
kanssa tehtävästä kumppanuusyhteistyöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää, että
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi käynnistää avosairaanhoidon lääkäri-
hoitaja vastaanottojen ylivuotopalvelun kilpailutuksen selostetekstissä kuvatun
mukaisesti. Kilpailutettavan palvelun tavoitteena on täydentää oman toiminnan
hoidon tarpeen arviointia tilanteissa, joissa palvelun saavutettavuus ja asiakkaan
hoito ei toteudu lain säätämässä määräajassa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, § 175,10.12.2019
Yhtymävaltuusto, § 50,19.12.2019
Yhtymähallitus, § 38,23.03.2021
Yhtymävaltuusto, § 15,06.05.2021
Yhtymähallitus, § 57, 12.04.2022
§ 57
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021
KEUDno-2019-2066
Yhtymähallitus, 10.12.2019, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
Liitteet

1 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025_Hallitus 10.12.2019
Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote
kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma
kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja
terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien
omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keski-
Uudenmaan sote kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueen hyvinvointisuunnitelman valmistelusta
vastaa ulkoinen integraatiotiimi. Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu
yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän tulosyksiköiden ja päättäjien sekä
alueen eri toimijoiden kanssa, mm. kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
työn vastaavat, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset. Hyvinvointisuunnitelman
raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä alueellisessa
hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa.
Nykytilan perusteella voi todeta, että keski-uusimaalainen voi keskimäärin hyvin.
Kuntien välillä kuitenkin on eroja esimerkiksi toimeentulon niukkuudessa ja
osallisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta yhteisiä
alueellisia haasteita ovat väestön liikkumattomuus, ylipainoisten ja diabeteksen (2
tyyppi) määrän kasvu, mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käytön lisääntyminen.
Näihin haasteisiin vastaa alueellinen hyvinvointisuunnitelma tavoitteillaan ja
toimenpiteillään. Laajempana näkökulmana on ehkäistä ongelmia ennen niiden
syntymistä.
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neljä (4)
tavoitetta ovat:
Sähköisen omahoidon ja asioinnin lisääminen
Kansansairauksien ennaltaehkäisy
Hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen
Osallisuuden lisääminen
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Alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa painotetaan näistä tavoitteista
kansansairauksien ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista
siten, että sähköinen omahoito ja asiointi sekä osallisuus ovat em. tavoitteissa
mukana. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sairastavuus vähenee
Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
Yksinäisyyden kokemus vähenee
Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
Mielenterveysongelmien määrä vähenee
Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee

Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti
toimijoiden vastuut ja aikataulut. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan ilmiötyöpajoja,
joiden avulla tunnistetaan, määritellään ja identifioidaan ilmiöön (esim. yksinäisyys)
liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut. Ensimmäinen ilmiötyöpaja järjestetään
tammikuussa 2020. Jokaisen tavoitteen konkreettiset toimenpiteet pyritään
kohdentamaan huomioiden erityisesti riskiryhmiin kuuluvat henkilöt (positiivinen
kohdentaminen).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy alueellisen
hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä, että suunnitelman päivittämiseen
palataan syksyllä 2020.

Yhtymävaltuusto, 19.12.2019, § 50
Liitteet

1 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025_Valtuusto 19.12.2019

Ehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän Alueellisen
hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 ja päättää, että suunnitelman päivittämiseen
palataan syksyllä 2020.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, 23.03.2021, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2020
2 Erillinen liite 1. Asukaskehittäjätoiminnan raportti 2020
3 Erillinen liite 2. Järjestämissuunnitelman indikaattorit
Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä tekee omana toimintanaan sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden
vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka
tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille.
Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan.
Alueellisella hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyöllä on merkitystä syntymässä
olevien kustannusten ennaltaehkäisyssä sekä tuottavuuden parantamisessa. Keski-
Uudenmaan sote- kuntayhtymän alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020-2025
hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa 19.12.2019, §50.
Hyvinvointisuunnitelman raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä
alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa.
Terveydenhuoltolain (1326/2010/12§) mukaan laaja hyvinvointikertomus tulee tehdä
valtuustokausittain. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän alueellinen
hyvinvointikertomus 2020 on tehty suppeana ja laaja hyvinvointikertomus tuodaan
päätöksentekoon v. 2022.
Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaepidemiasta, joka vaikutti laajasti myös
keskiuusimaalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Vuoden aikana jouduttiin tekemään
muutoksia palvelutuotantoon ja esimerkiksi toimintoja keskitettiin epidemian hoidon
kannalta tärkeisiin palveluihin. Näillä toimenpiteillä oli vaikutusta myös alueelliseen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Toisaalta epidemian aikana toimijoiden
välinen yhteistyö syveni ja toimijat tulivat enemmän tietoisiksi toistensa tekemästä
työstä. Toisaalta taas monet suunnitellut toimenpiteet lykkääntyivät ja niiden toteutus
siirtyi tulevaisuuteen. Koronaepidemian negatiivisista vaikutuksista kuntalaisten
hyvinvoinnille on jo jotain näyttöä, mutta pitkäkestoisiin vaikutuksiin tulee varautua
tulevaisuuden alueellisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä.
Koronaepidemiaan liittyviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta
merkittäviä huomioita ovat mm. liikunnan lisääntyminen osalla ja osalla taas
väheneminen, osalla päihteiden käyttö kasvoi ja osalla väheni, koettu yksinäisyys sen
sijaan lisääntyi eri ikäryhmissä, taloudelliset haasteet kasvoivat esimerkiksi
työllisyystilanteen muutosten vuoksi ja hoitovelka sosiaali- ja terveyspalveluissa (ml.
erikoissairaanhoito) on kasvanut koronaepidemian aikana.
Hyvinvoinnin tilan kehittyminen alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden
suhteen on vuoden 2020 osalta haasteellista johtuen valtakunnallisen
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indikaattoritiedon päivittymisen puutteesta ja Koronaepidemian vaikutuksista
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Jatkossa Keusoten tietoaltaasta
saatava tieto tulee merkittävästi täydentämään ja nopeuttamaan tiedonkeruuta.
Alueellisen hyvinvointikertomuksen kautta raportoidaan myös kuntayhtymän
Osallisuusohjelman 2020-2025 toteutumista. Osallisuusohjelmaa on toimeenpantu
kuntayhtymän sisällä eri menetelmin. Osallisuuden edistämiseen kehitettiin v. 2020
aikana Osallisuuspeli työyhteisöjen käyttöön. Kuntien työntekijöille suunnattuja
Kohtaamisen tueksi -koulutustilaisuuksia järjestettiin kevään aikana ja niihin osallistui
yhteensä noin 100 henkilöä. Kohtaamisen tueksi -koulutukset oli tarkoitettu erityisesti
niille kuntien työntekijöille, jotka tekivät koronaepidemian alkuvaiheessa ikääntyneille
suunnattuja puhelinsoittoja. Vuonna 2020 aloitettiin erityisesti ”osallisuus palvelujen
kehittämisessä”- osa-alueeseen kohdistuva asukaskehittäjätoiminta. Vuoden aikana
asukaskehittäjäksi ilmoittautui yli 200 alueen kuntalaista, joista iso osa pääsi heti
mukaan palvelujen kehittämiseen. Osallisuuden toteutumisessa keskeistä on
kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen palvelutilanteessa. Kuulluksi tulemista turvaamaan
Keusotessa on mahdollista järjestää dialogisia verkostopalavereita.
Osallisuusohjelman toimeenpanoon vaikutti koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset ja
useampi suunniteltu tilaisuus jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän hallitus osaltaan hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja
vie sen edelleen kuntayhtymän valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymävaltuusto, 06.05.2021, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomus 2020
2 Erillinen liite 1. Asukaskehittäjätoiminnan raportti 2020
3 Erillinen liite 2. Järjestämissuunnitelman indikaattorit

Ehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020.
Päätös
Integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä esitteli asiaa.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, 12.04.2022, § 57
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Liitteet

1 Alueellinen hyvinvointikertomus 2020-2021.pdf
2 Asukaskehittäjätoiminta 2021 raportti.pdf
3 Indikaattoriliite 2020-2021.pdf
Alueellinen hyvinvointikertomus määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan
sote- kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kertomus ja sen
suunnitelmaosa (alueellinen hyvinvointisuunnitelma) kuvaavat kuntayhtymän toimia
ja yhteistyötä kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa eli alueellista yhteistyötä, jonka
tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Arjen
turvallisuus ja osallisuus ovat osia tätä kokonaisuutta. Hyvinvointisuunnitelma
täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen
hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus on yksi Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän
strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.
Alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa miten hyvin alueellisessa
hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu
saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet. Alueellisen
hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden sairastavuus
vähenee, liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa, ylipainoisten ja
lihavien määrä laskee, yksinäisyyden kokemus vähenee, sähköinen omahoito ja
asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy, mielenterveysongelmien
määrä vähenee sekä päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee.
Tarkastelun näkökulmana on hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen pitkäntähtäimen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden seuranta.
Konkreettisesti alueellinen hyvinvointikertomus (2020–2021) kuvaa Keski-Uudenmaan
alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen johtamisen rakenteita sekä tavoitteita, resursseja ja alueellista
toimintaa. Nyt käsillä oleva laaja hyvinvointikertomus raportoidaan
valtuustokausittain.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella, kuten myös muualla maailmassa, on
vuosien 2020 ja 2021 aikana vahvasti vaikuttanut koronaepidemia, jolla on ollut
laajasti vaikutusta alueen kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Koronaepidemian
aikana on jouduttu tekemään muutoksia palvelutuotantoon ja toimintoja
keskittämään sosiaali- ja terveydenhuollon sen hetkisiin palvelutarpeisiin vastaamaan.
Näillä toimenpiteillä on ollut vaikutusta myös alueelliseen ja paikalliseen hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen työhön. Toisaalta korona-aikana eri toimijoiden välinen
yhteistyö asukkaiden parhaaksi on syventynyt, toimijat ovat tulleet enemmän
tietoisiksi toistensa tekemästä työstä, ja useita uusia yhdyspintatyön mahdollisuuksia

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
12.04.2022

6/2022

44 (68)

ja muotoja on syntynyt. Toisaalta korona on siirtänyt monia suunniteltuja
toimenpiteitä ja niiden toteutusta tulevaisuuteen. Koronan vaikutukset näkyvät
laajasti alueen hyvinvoinnin tilaa kuvaavissa indikaattoreissa.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelut aloitettiin v. 2021 aikana ja ovat olleet
vaikuttamassa myös alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön.
Hyvinvointialueen valmistelujen myötä mm. yhdyspintatyön uudelleen
organisoituminen ja kehittäminen on alkanut. Hyvinvoinnin, terveyden ja arjen
turvallisuuden yhdyspinnat ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Tulevilla
hyvinvointialueellakin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkuvaa toimintaa,
jossa tunnistettuihin haasteisiin aloitetaan ja suunnitellaan vastatoimenpiteitä sekä
välittömästi että pitkällä aikavälillä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alueellisella
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumisella on merkitystä syntymässä
olevien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ennaltaehkäisyssä sekä
tuottavuuden parantamisessa sen tärkeiden asukasvaikutusten lisäksi.
Alueellinen hyvinvointikertomus 2020–2021 sisältää kaksi liitettä; Asukaskehittäjien
toiminnan raportin sekä indikaattoriliitteen.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto hyväksyy alueellisen
hyvinvointikertomuksen 2020-2021 liitteiden mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat
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Yhtymähallitus, § 36,15.03.2022
Yhtymähallitus, § 58, 12.04.2022
§ 58
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen
päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen
KEUDno-2022-8616
Yhtymähallitus, 15.03.2022, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite 17.2.2022
Yhtymävaltuusto 17.2.2022 § 4
Laura alkula jätti valtuustoaloitteen koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta
koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä:
"Nuorisoasemapalvelut vastaavat osaltaan ehkäisevän päihdetyön antamisesta (laki
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015) sekä Keusoten nuorten
mielenterveystyön palveluketjun mukaisesti työskentelystä. Nuorisoaseman
resurssilla on pystyttävä vastaamaan oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään arviointi-
ja hoitotyöhön nuorten osalta.
Nuorisoasemat toimivat matalan kynnyksen olohuoneena, johon voi tulla hakemaan
tukea ja vastauksia moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin: vaikkapa sosiaali- ja
terveydenhuoltoviidakossa kahlaamiseen, tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten
tekemiseen ja niin edelleen. Tarvittaessa Nuorisoasemien työntekijät tarjoavat apua
ajanvarauksiin ja sitä kautta lähetteen eri alojen ammattilaisille.
Keusoten hallitus on 16. kesäkuuta 2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan
kuntayhtymän alueen Nuorisoasemien toiminta yhdenmukaistetaan. Näkyvimmin
tämä ilmenee ikärajoissa: kaikki nuorisoasemat palvelevat jatkossa ainoastaan 13-18 -
vuotiaita.
Nykyisin nuorisoasemien ikärajat ovat:
• Hyvinkää 13–22 vuotta,
• Järvenpää 13–18 vuotta,
• Mäntsälä ja Pornainen 13–18 vuotta,
• Nurmijärvi 13–17 vuotta sekä
• Tuusula 13–21 vuotta.
Käytännössä muutos tarkoittaa, että Tuusulan ja Hyvinkään nuorisoasemilla ei
vastaanoteta yli 18-vuotiaita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden asiakkaita
kahden vuoden siirtymäajan, eli (oletettavasti) kesäkuun 2022 jälkeen.
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Päätöstekstissä mainitaan, että: "Hyvinkään nuorisoaseman asiakkaista yli 40 % ja
Tuusulan nuorisoaseman asiakkaista n. 25 % on yli 18-vuotiaita."
Tämä tarkoittaisi, että lähes puolet hyvinkääläisistä ja noin neljännes tuusulalaisista
avuntarvitsijoista joutuisi jatkossa turvautumaan työikäisten mielenterveyspalveluihin,
jotka ovat tällä hetkellä suurelta osin puutteelliset ja olemassa olevin osin pahoin
ruuhkautuneet.
Selvitystyöni mukaan työikäisten palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa
ajassa. Palveluohjaustiimi käsittelee tällä hetkellä kuulemma lokakuussa saapuneita
yhteydenottoja. Parikymppiselle viikko tai kuukausi on pitkä aika, toisin kuin tällaiselle
keski-ikäiselle, jonka silmien edestä vuodet viuhuvat salamannopeasti.
Palveluntarpeen arviointia odottaa tällä hetkellä yli kaksi sataa ihmistä.
Nuorten palvelunsaannin varmistamiseksi hallitus on toiminnan yhtenäistämisen
ohella päättänyt, että "aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin
perustetaan erillinen nuorten aikuisten palvelujen tiimi sen turvaamiseksi, että
nuorten palveluista siirtyvät saavat tarvitsemansa ja riittävän tuen siirtyessään
aikuisten palveluihin".
Viranhaltijoiden mukaan nuorten aikuisten tiimejä ei olla muodostamassa, vaan esitys
on, että apua tarvitsevat tavoitettaisiin koulujen ja etsivän nuorisotyön avulla. Kaikkia
ei kuitenkaan sitä kautta tavoiteta (kaikki eivät opiskele eivätkä hengaa
kauppakeskuksissa), eikä tavoittaminen tietenkään juuri hyödytä, ellei tarjolla ole
tiimiä, joka arkisissa asioissa pitkäjänteisesti auttaisi.
Näin ollen esitän, että koska emme tällä hetkellä voi taata Tuusulan ja Hyvinkään
Nuorisoasemien nykyisten asiakkaiden palveluiden keskeytyksetöntä jatkumista,
Keusote pidättäytyy laittamasta täytäntöön yhtymähallituksen päätöstä KEUDno-2019-
651 (§ 101 Nuorisoasemapalvelujen yhtenäistäminen Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymän alueella) ikärajojen muutoksen osalta, kunnes Nuorisoasemien palvelut
korvaava nuorten aikuisten toiminta on tosiasiallisesti käynnissä ja valmiina
vastaanottamaan asiakkaita.
Esitän lisäksi, että Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava viranhaltija
tuo nuorten aikuisten palveluita koskevaa valmistelutyön vaiheet tiedoksi valtuustolle
säännöllisesti."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien
nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon
lykkäystä valmisteltavaksi aikuisten, mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä
lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Yhtymähallitus, 12.04.2022, § 58
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen, Nina Tommola
tiina.salminen@keusote.fi, nina.tommola@keusote.fi
palvelujohtaja, aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö
Laura Alkula jätti valtuustoaloitteen yhtymävaltuuston kokouksessa 17.2.2022 koskien
nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon
lykkäystä:
"Nuorisoasemapalvelut vastaavat osaltaan ehkäisevän päihdetyön antamisesta (laki
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015) sekä Keusoten nuorten
mielenterveystyön palveluketjun mukaisesti työskentelystä. Nuorisoaseman
resurssilla on pystyttävä vastaamaan oikea-aikaiseen ja ennaltaehkäisevään arviointi-
ja hoitotyöhön nuorten osalta.
Nuorisoasemat toimivat matalan kynnyksen olohuoneena, johon voi tulla hakemaan
tukea ja vastauksia moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin: vaikkapa sosiaali- ja
terveydenhuoltoviidakossa kahlaamiseen, tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten
tekemiseen ja niin edelleen. Tarvittaessa Nuorisoasemien työntekijät tarjoavat apua
ajanvarauksiin ja sitä kautta lähetteen eri alojen ammattilaisille.
Keusoten hallitus on 16. kesäkuuta 2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan
kuntayhtymän alueen Nuorisoasemien toiminta yhdenmukaistetaan. Näkyvimmin
tämä ilmenee ikärajoissa: kaikki nuorisoasemat palvelevat jatkossa ainoastaan 13-18 -
vuotiaita.
Nykyisin nuorisoasemien ikärajat ovat:
• Hyvinkää 13–22 vuotta,
• Järvenpää 13–18 vuotta,
• Mäntsälä ja Pornainen 13–18 vuotta,
• Nurmijärvi 13–17 vuotta sekä
• Tuusula 13–21 vuotta.
Käytännössä muutos tarkoittaa, että Tuusulan ja Hyvinkään nuorisoasemilla ei
vastaanoteta yli 18-vuotiaita matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden asiakkaita
kahden vuoden siirtymäajan, eli (oletettavasti) kesäkuun 2022 jälkeen.
Päätöstekstissä mainitaan, että: "Hyvinkään nuorisoaseman asiakkaista yli 40 % ja
Tuusulan nuorisoaseman asiakkaista n. 25 % on yli 18-vuotiaita."
Tämä tarkoittaisi, että lähes puolet hyvinkääläisistä ja noin neljännes tuusulalaisista
avuntarvitsijoista joutuisi jatkossa turvautumaan työikäisten mielenterveyspalveluihin,
jotka ovat tällä hetkellä suurelta osin puutteelliset ja olemassa olevin osin pahoin
ruuhkautuneet.
Selvitystyöni mukaan työikäisten palveluihin ei tällä hetkellä pääse kohtuullisessa
ajassa. Palveluohjaustiimi käsittelee tällä hetkellä kuulemma lokakuussa saapuneita
yhteydenottoja. Parikymppiselle viikko tai kuukausi on pitkä aika, toisin kuin tällaiselle
keski-ikäiselle, jonka silmien edestä vuodet viuhuvat salamannopeasti.
Palveluntarpeen arviointia odottaa tällä hetkellä yli kaksi sataa ihmistä.
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Nuorten palvelunsaannin varmistamiseksi hallitus on toiminnan yhtenäistämisen
ohella päättänyt, että "aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin
perustetaan erillinen nuorten aikuisten palvelujen tiimi sen turvaamiseksi, että
nuorten palveluista siirtyvät saavat tarvitsemansa ja riittävän tuen siirtyessään
aikuisten palveluihin".
Viranhaltijoiden mukaan nuorten aikuisten tiimejä ei olla muodostamassa, vaan esitys
on, että apua tarvitsevat tavoitettaisiin koulujen ja etsivän nuorisotyön avulla. Kaikkia
ei kuitenkaan sitä kautta tavoiteta (kaikki eivät opiskele eivätkä hengaa
kauppakeskuksissa), eikä tavoittaminen tietenkään juuri hyödytä, ellei tarjolla ole
tiimiä, joka arkisissa asioissa pitkäjänteisesti auttaisi.
Näin ollen esitän, että koska emme tällä hetkellä voi taata Tuusulan ja Hyvinkään
Nuorisoasemien nykyisten asiakkaiden palveluiden keskeytyksetöntä jatkumista,
Keusote pidättäytyy laittamasta täytäntöön yhtymähallituksen päätöstä KEUDno-2019-
651 (§ 101 Nuorisoasemapalvelujen yhtenäistäminen Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymän alueella) ikärajojen muutoksen osalta, kunnes Nuorisoasemien palvelut
korvaava nuorten aikuisten toiminta on tosiasiallisesti käynnissä ja valmiina
vastaanottamaan asiakkaita.
Esitän lisäksi, että Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava viranhaltija
tuo nuorten aikuisten palveluita koskevaa valmistelutyön vaiheet tiedoksi valtuustolle
säännöllisesti."

VASTAUS ALOITTEESEEN:
Nuorten aikuisten siirtymistä on valmisteltu yhtymähallituksen tehtyä päätöksensä
16.6.2020 ja päätös on määrä toteuttaa kahden vuoden siirtymäajalla 16.6.2022
mennessä. Siirtosuunnitelmassa huomioidaan 18-vuotta täyttäneiden
palvelutarpeeseen vastaaminen nuorten ikää vastaavalla tavalla.
Lähtökohtana muutoksen toteutuksessa on asiakaslähtöisen toiminnan periaatteiden
mukaisesti ajatus, että siirtymäajan päättyessä Hyvinkään ja Tuusulan nuorisoasemien
olemassa olevat asiakkuudet hoidetaan nykyisten asiakasta hoitavien tahojen
toimesta loppuun saakka, ellei siirrolle ole muita perusteita. Mikäli kuitenkin jonkun
asiakkaan edun mukaisen erityisperusteen vuoksi nuorisoaseman asiakkuudessa
olevaa asiakasta ei enää voida hoitaa nuorisoasemalla, hänet siirretään suoraan
aikuisten palveluihin ilman asiakasohjausyksikköä, ikään kuin saattaen vaihdettuna.
Tällaisissa tapauksissa nuorisoasemilta otetaan yhteyttä alkuvaiheessa ensin
mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimiehiin tarpeenmukaisen siirtopalaverin
järjestämiseksi. Asiakkaiden hoitokontaktien ei pidä lisääntyä tässäkään yhteydessä
organisaation toiminnan vuoksi.
Uudet hyvinkääläiset ja tuusulalaiset 18 vuotta täyttäneet asiakkaat siirtyvät
käyttämään keskitetyn asiakasohjausyksikön palvelua kuten jo Järvenpään,
Nurmijärven, Mäntsälän ja Pornaisten 18 vuotta täyttäneet tekevät. Asiakasohjauksen
työtä on nimenomaan kehitetty nopeaan hoidontarpeen arvion tekemiseen ja
alkuvaiheen palvelun antamiseen. 16.6.2022 lähtien 18 vuotta täyttäneet uudet
asiakkaat ottavat yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden
asiakasohjaukseen hoidontarpeen arvioimiseksi.
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Asiakasohjausyksikön neuvonta palvelee koko kuntayhtymän alueen asukkaita joka
arkipäivä puhelimitse ja sähköisen yhteydenottokanavan välityksellä 24/7.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukseen on oma neuvontanumero,
joka palvelee kaikkia 18 vuotta täyttäneitä. Neuvonnassa puheluihin pyritään
vastaamaan seuraavana päivänä. Yhteydenoton perusteella selvitetään nuoren
tilannetta ja pyritään löytämään hänelle oikea palvelu myös muista kuin Keusoten
omista palveluista. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös Omaolon kautta.
Terveyspalveluiden vastaanotto sulkee ensin pois somaattiset sairaudet ja tämän
jälkeen ohjaa yhteydenoton aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakasohjauksen jonoon. Tämän hetken tilanne tässä jonossa on 2–3 viikkoa.
Koska kaikkia 18 vuotta täyttäneitä nuoria ei ole järkevää ohjata päihde- ja
mielenterveyspalveluihin, hyvien palvelupolkujen löytämiseksi keskitytään myös
organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön, kolmas sektori mukaan lukien. Tällöin on
selvitettävä ohjaamoiden, etsivän nuorisotyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
sekä oppilas ja opiskeluhuollon psykologien rooli ko. asiakasryhmän palveluissa ja
niiden osana. Apua esimerkiksi tukien hakemiseen, työpaikkahakemusten tekemiseen
ym. asioihin saa Keusoten keskitetystä asiakasohjausyksiköstä, kuntien
nuorisopalveluista ja Ohjaamo-toiminnasta sekä Kelasta.
Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin nimettiin vuoden 2021 alkupuolella
nuorten aikuisten tiimi, jossa on yksi päihdepalvelujen sosiaalityöntekijä,
päihdehoidon koordinaattori, avopäihdekuntoutuksen vastaava ohjaaja, kolme
sairaanhoitajaa sekä yksi lähihoitaja. Tiimin tarkoituksena on valmistautua ottamaan
vastaan Hyvinkään ja Tuusulan nuoret aikuiset ja huomioimaan tämän asiakasryhmän
erityistarpeet palvelutoiminnassa. Tiimi osallistuu nuorten asiakkaiden hoitoon ja
koordinoi nuorten aikuisten päihdepalvelujen toimintaa, sen kehittämistä, hoitoa,
osaamista ja koulutustarpeita omissa yksiköissään. Tiimi tekee yhteistyötä muiden
tahojen kanssa sekä osallistuu tarvittaessa yhteistyöpalavereihin nuoren asiakkaan
hoidon osalta. Tavoitteena on, että nuoren aikuisen palvelupolku aikuisten
mielenterveys- ja päihdepalveluissa on valmiina, kun siirtyminen tapahtuu.
Nuoren aikuisen palvelupolku mielenterveys- ja päihdepalveluissa mukailee aikuisten
palvelupolkua. Nuori voi ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asiakasohjaukseen sähköisen Omaolo palvelun avulla, puhelimitse tai
asiakasohjauksen lähitulevaisuudessa perustettavan lähipalvelupisteen kautta. Nuori
tekee yhdessä asiakasohjaajan kanssa hoidon tarpeen arvion, jota ennen nuoren
tilanne on arvioitu terapianavigaattorin avulla. Mikäli nuorella todetaan hoidon tarve,
ohjaa asiakasohjaaja nuoren palvelutoimintaan hoidon porrastusmallin mukaisesti.
Palvelutoiminnassa pyritään siihen, että hoito alkaa oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Nuorten aikuisten kohdalla korostuu kokonaisvaltainen palvelun suunnittelu siten,
että otetaan huomioon, mitä kaikkia toimijoita nuoren asian edistämiseksi tarvitaan.
Näitä yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi Ohjaamo, etsivä nuorisotyö,
aikuissosiaalityö, oppilaitokset ja terveyspalvelut. Aikuissosiaalityö voi esimerkiksi
tarjota ammatillisen tukihenkilön nuoren aikuisen tueksi.
Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen henkilöstö on saanut lisäkoulutusta
menetelmäosaamiseen. Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen menetelmä Hot
(myös ohjaamoissa) sekä Etulinjan lyhytterapeutti -koulutukset antavat henkilöstölle
valmiudet kohdata ja hoitaa nuoria aikuisia. Aikuisten mielenterveyspalvelut ovat jo
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nuorisoaseman palvelua pidemmällä terapianavigaattorin kehittämisessä,
varhaisvaiheen palvelussa ohjatun omahoidon, nettiterapian ja Hot-terapiaryhmien
osalta, jotka antavat asiakkaalle lisäarvoa palvelussa. Mielenterveys- ja
päihdepalveluissa suunnitellaan lisä- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä
nuorisoasemapalvelujen kanssa osaamisen kehittämiseksi nuorten asiakkaiden
erityistarpeiden huomioimiseksi. Molempien tahojen osaamista vahvistetaan tarpeen
mukaan. Tämä koulutustarve on huomioitu STM:n rahoittaman Tulevaisuuden sote-
keskus -hankkeen suunnittelussa.
Keusote osallistuu myös tulevan Kestävä kasvu -hankkeen (RRF) rahoitushakuun ja
siinä yhdeksi hankkeen tavoitteeksi on kirjattu helposti saavutettavat, tehokkaat
nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tavoitteena on kehittää nuorten
aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakasohjaukselle oma palvelumuoto,
joka voisi sisältää sekä lähitapaamisia että tapaamisia etäyhteyksin. Nuorille aikuisille
olisi hyvä kyetä tarjoamaan omana palveluna neuvontaa, ohjausta sekä 1–5 kerran
lyhytterapiapalveluita, minkä odotetaan olevan riittävä apu suurelle osalle nuorista.
Nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistamalla pyritään
vaikuttamaan myös ESH-tasoisten psykiatrian palvelujen vähenemiseen.
Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa asiakasmäärä per työntekijä on
matalampi kuin nuorisoasemalla ja siten palvelutaso ei vaikuta heikkenevän Tuusulan
ja Hyvinkään 18 vuotta täyttäneillä nuorilla asiakkailla. Hyvinkään nuorisoasemalla
vuoden 2021 aikana oli 94 asiakasta/työntekijä ja Tuusulan nuorisoasemalla oli 113
asiakasta/työntekijä. Aikuisten palveluissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa
asiakasmääristä ei ole saatavissa tilastotietoa asiakas- ja potilastietojärjestelmän
kautta. Esimiesten arvion mukaan aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on
keskimäärin n. 50 asiakasta/työntekijä tällä hetkellä. Aikuisten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen käyntimäärät sensijaan ovat tiedossa. Hyvinkäällä vuonna 2021 oli
keskimäärin 1620 käyntiä/työntekijä/vuosi, eli 135 käyntiä/työntekijä/kk ja 6,75 käyntiä
/työtenkijä/pv. Tuusulassa vastaavat luvut olivat 1238 käyntiä/työntekijä/vuosi, eli 103
käyntiä/työntekijä/kk ja 5,15 käyntiä/työntekijä/päivä.
Aikuisten palveluissa asiakkaan tarve määrittelee palvelun samalla tavalla kuin
nuorisoasemillakin. Palvelu ja hoito on yksilöllistä, noudattaa aikuisten palveluiden
normaalia kaavaa, mutta huomioi mahdolliset nuorten erityistarpeet. Nuorisoasemien
työ koostuu psykiatristen sairaanhoitajien ja sosiaaliohjaajien asiakasvastaanotoista
mielenterveys- ja päihdeasioilla oireileville nuorille ja heidän vanhemmilleen.
Keusoten nuorisoasemilla ei ole matalankynnyksen olohuonetoimintaa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelussa suunnitellaan vuoden 2022 aikana 18–24 vuotiaille
nuorille aikuisille suunnattu avopäihdekuntoutuspiste, joka on tarkoitus avata vuonna
2023. Tavoitteena on tarjota vaikeasti riippuvuusoireisille nuorille
toipumisorientaatioon perustuvaa yhteisömuotoista pitkäkestoista avokuntoutusta.
Tämä toiminta myötäilee aikuisten vastaavaa toimintaa.
Kevään 2022 aikana mielenterveys- ja päihdepalvelujen nuorten aikuisten tiimi
suunnittelee, kuvaa ja toteuttaa Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja
Pornaisissa nuorten aikuisten palvelupolun aikuisten palveluissa. Tämä tarkoittaa sitä,
että mielenterveys- ja päihdepalvelujen nuorten tiimi kouluttaa, valmentaa ja tukee
muita mielenterveys- ja päihdetiimejä nuorten vastaanottamiseen.
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Nuorten edustuksen mukana olo on tärkeää nuorille suunnattujen palveluiden
suunnittelussa ja kehittämisessä. Nuorten osallistuminen voidaan toteuttaa mm.
nuorisovaltuustojen, Ohjaamoiden asiakkaiden ja asiakasraatien avulla.
Nuorille aikuisille kohdennettu mielenterveys, päihde - ja sosiaalipalveluiden
palvelukokonaisuus tulee arvioida huolellisesti myös resurssoinnin ja siihen tehtyjen
investointien näkökulmasta. Asianmukaisen viestinnän varmistamiseksi
palvelualueelta on nimetty kaksi henkilöä, jotka vastaavat yhteydenpidosta Keusoten
viestintätiimiin.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Yhtymävaltuusto
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§ 59
Vastaus valtuustoaloitteeseen: Järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen sote-
uudistuksen toimeenpanovaiheessa
KEUDno-2022-1644
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Liitteet

1 SDP Valtuustoaloite 16.12.
Valtuustoaloite Keski-Uudenmaan soten valtuustolle 16.12.2021: Järjestöjen
toimintaedellytysten varmistaminen sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen
toimintaan. Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä
hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Järjestöjen toiminnalla edistetään ja
vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta.
Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi
kohdentua asukasyhteisöihin sekä yksilöihin ja perheisiin, ja se voi olla esimerkiksi
vertaistukea osana sote-asiakkaiden palveluketjua tai -kokonaisuutta. Järjestöjen
toimintaedellytysten tukeminen on myös kunnan asukkaiden palvelujen kannalta
merkityksellistä, onhan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kuntien keskeisin
kuntalain mukainen tehtävä.
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja alueelliset verkostojärjestökumppanit
toteuttivat järjestöjen sote-muutostukea selvittävän kyselyn. Sen mukaan noin
kolmasosa kunnista ei tiedä miten mm. järjestöavustukset jatkuvat
hyvinvointialueiden käynnistyessä.
Kun Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa perustivat vuoden 2018 alusta käynnistyneen
vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän, tuolloin todettiin, että järjestöjen toiminnan
tukeminen on edelleen kuntien toimintaa. Kun nyt siirrytään lakisääteiseen sosiaali- ja
terveydenhuollon hallinnolliseen ratkaisuun, on tärkeää, että yhteistyön
toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, että yhteistyön
tarpeet ja edellytykset tunnistetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen
käyttöä, järjestöavustuksia sekä kuntien ja hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta
sopimista koskien järjestöyhteistyötä. Parhaillaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelua tehdään useissa ryhmissä, joista yksi on Yhdyspintaryhmä.
Valtuustoaloite:
Keusote laatii yhdessä kuntien kanssa toimintaperiaatteet järjestöjen kanssa
toteutuvasta yhteistyöstä koskien myös taloudellista tukemista
Keusote päivittää hyvinvointialueen strategiaa toimenpanevia suunnitelmia
järjestöyhteistyön kehittämiseksi hyvinvointialueen, kunnan ja erilaisten järjestöjen
kesken
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Vastine:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämisen (v.2018) ja tuotannon (v.2019)
toimintojen siirtymävaiheissa kuntayhtymä ja alueen kunnat sopivat työnjaosta
järjestöjen toimintaedellytysten tukemisen ja avustusten suhteen aloitteessa kuvatulla
tavalla, järjestöavustukset jäivät kuntiin. Tämän jälkeen alueen kukin kunta ja
kuntayhtymä ovat sekä itsenäisesti että yhdyspinnoilla kehittäneet omaa
kumppanuustoimintaansa omien painopisteidensä mukaisesti. Tiivistä yhteistyötä
alueen kuntien ja kuntayhtymän välillä on tehty aloitteeseen liittyen erityisesti
kuntayhtymän osallisuusohjelman suunnittelussa ja toimeenpanossa, alueellisessa
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä sekä Hyte-allianssi
kumppanuusmallin kehittämisessä. Mukana tässä yhteistyössä on ollut 3. ja 4.sektorin
toimijoita laajasti, kuten myös muita alueellisia kumppaneita esim. ev.lut- seurakuntia
sekä kansallisia järjestötoimijoita.
Osana hyvinvointialuevalmisteluja on myös nähty tarpeellisena muodostaa yhteinen
näky Keski-Uudenmaan alueen järjestöjen toiminnan tukemisen periaatteisiin ja
avustamiskäytäntöihin. Kuntien, kuntayhtymän ja järjestöjen kesken on tässä
kokonaisuudessa suunniteltu yhteistapaaminen kesäkuussa 2022. Osaltaan
keskustelujen/neuvottelun tarkempaan ajankohtaan on vaikuttamassa alueen
järjestöjen yhteishanke järjestöjen neuvottelukunnasta, jonka tavoitteena on koota
alueen järjestöjä saman sateenvarjon alle ja osaksi Hyte-allianssi kumppanuusmallia.
Keski-Uudenmaan alueen järjestöjen neuvottelukunta on alueen järjestöjen
itsenäisesti johtama ja koordinoima kokonaisuus, johon he ovat saaneet kansallisesti
tukea SOSTE (Suomen Sosiaali- ja terveys ry) -kattojärjestöltä, työtä alueella on
johtanut Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto alueen muiden 3. sektorin toimijoiden
kanssa.
Järjestöyhteistyön kehittäminen on ollut tärkeä osa Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän strategiaa ja sitä toimeenpanevia suunnitelmia koko sen toiminnan
ajan. Kuntayhtymä aloitti tavoitteellisen ja suunnitelmallisen yhteistyön alueen
järjestöjen kanssa HYTE-allianssi hankkeen kautta, jossa luotiin avoimessa
yhteistyössä ja tasavertaisina kumppaneina kuntien, kolmannen sektorin ja yhteisöjen
kanssa yhteinen toimintamalli. Toimintamallin edelleen kehittäminen ja käytäntöön
vieminen jatkuu osana hyvinvointialuevalmisteluja. Hyte-allianssi kumppanuusmallin
osa-alueet ovat:
1. Yhdessä sovitut toimintatavat. Kolmannen ja neljännen sektorin yhteistyö on
vakioitu hyvinvointialueen palveluprosesseihin. Kunnat ja järjestöt tukevat asukkaiden
hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta omilla palveluillaan ja toiminnoillaan,
erityisosaamisellaan. Hyte-allianssi kumppanuusmallissa on kuvattu järjestöjen
toiminnan tuen ja avustamisen periaatteet. Tarvittaessa sopimukset tukevat tätä
yhteistyötä. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma asettaa yhteiset tavoitteet ja on
ohjaamassa yhteistyötä.
2. Yhteistyö ja kehittäminen. Vuoropuhelun edelleen vahvistaminen säännöllisten
yhteistyötapaamisten kautta. Muun muassa yhteisten ilmiötyöpajojen avulla syntyy
uusia kokeiluja, hankkeita ja innovaatioita, kyse on jatkuvasta
parantamisesta. Järjestötoimijoiden yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueelle
perustetaan järjestöneuvottelukunta.
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3. Yhdyshenkilöt. Keusote on nimennyt omilta palvelualueiltaan yhdyshenkilön
järjestö, kunta ja muille toimijoille. Yhteistyöalustaa kehitetään yhdessä Toimeksi.fi:n
kanssa – toiminta muuttaa nimeä kevään aikana lähellä.fi. Alustaa markkinoidaan ja
toivotaan muiden toimijoiden kirjaavan tietonsa alustaa, mistä tiedot olisivat helposti
saatavilla koko alueella.
4. Kohtaamispaikat. Selvitämme tämän vuoden aikana Keusoten mahdollisuutta
tarjota järjestöjen kohtaamispaikoiksi maksutta Keusoten toimitiloja.
Hyte-allianssi kumppanuusmallin edelleen kehittämistä on sovittu jatkettavan
tasavertaisessa kumppanuudessa kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden
kanssa ja kiinteänä osana hyvinvointialuevalmisteluja. Tälle työlle on haettu myös
erillistä hankerahaa Kestävän kasvun ohjelmasta (RFF-rahoitus).
Hyte-allianssi kumppanuusmallin tavoitteena on, että alueen asukkaiden hyvinvointi,
terveys sekä arjen turvallisuus edistyy yhteistyössä kuntien, yhteisöjen, yritysten ja
asukkaiden kanssa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (hyvinvointialueen) yhtenä
palvelutehtävänä on tukea ja parantaa asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja
turvallisuutta. Kuntayhtymässä on tehty tavoitteellisesti ja systemaattisesti alueellisten
järjestöjen kanssa yhteistyötä sen toiminnan alusta lähtien. Alueelliset järjestöjen
edustukset tässä ovat olleet Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry ja Hyvinkää
yhdistykset ry, joiden järjestökattavuus on 95 sotejärjestöä. Mukana yhteistyössä on
myös itsenäisiä alueellisia toimijoita sekä kansallisia kattojärjestöjä. Kuntien
yhteistyökumppaneina ovat lisäksi vahvasti alueen harrastejärjestöt (noin 2400) ja
niiden kautta tehtävä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö.
Keusote päivittää parhaillaan hyvinvointialueen strategiaa sekä sitä toimenpanevia
suunnitelmia kuten esim. osallisuusohjelmaa ja järjestöyhteistyön kehittäminen on
kiinteä osa näitä kokonaisuuksia. Keusoten suunnitelmat ja niiden toimenpiteet
tukevat järjestötoimintaa omalta osaltaan. Hyvinvointisuunnitelmien toimeenpanon
tueksi on kehitetty erilaisia työkaluja mm. kuntakortit (toimintakortit), jonka
tavoitteena on konkretisoida (yhteiset toimenpiteet) kuntien, erilaisten yhteisöjen sekä
järjestöjen paikallisesti tekemä arvokas ja tärkeä työ asukkaiden hyvinvoinnin,
terveyden sekä arjen turvallisuuden edistämiseksi.
Yhteistyön vahvistaminen on jatkuvaa toimintaa myös hyvinvointialueella niin kuntien,
erilaisten yhteisöjen sekä järjestötoimijoiden kanssa. Tätä vastinetta on valmisteltu
myös alueen yhdyspintaryhmässä, jossa on edustus alueen kunnista, järjestöistä,
palvelutuottajista ja Keusotesta.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 60
Virkojen lakkauttaminen 12.04.2022
KEUDno-2021-20862
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Virkojen lakkauttaminen 12.04.2022
Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan
ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen lakkauttamiseksi.

Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen lakkauttamiset.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 61
Viranhaltijapäätökset
avopalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Apulaisylilääkärinvirka vastaanottopalvelut, 22.03.2022
hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös Nurmijärven kohteiden lisäämisestä Palmian sopimukseen, 24.03.2022
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Geriatrisen keskuksen työaikamuotojen harmonisointi, 30.03.2022
ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 31.03.2022
Hankintapäätös:
§ 2 Työnohjaus suorahankinta MielenPeili Tmi, 31.03.2022
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 9 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Rva Smith kotiapu,
25.03.2022
§ 10 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen
/Premium Hoiva Oy, 25.03.2022
§ 11 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Premium Hoiva Oy, 25.03.2022
§ 12 Kotiapupalvelun palvelustelituottajaksi hyväksyminen/Gare-Apu Oy, 25.03.2022
kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 33 Geriatrisen keskuksen työnohjauksen suorahankintapäätös ajalle 2.3.-30.11.2022,
Työhyvinvointikaista/Seija Strömberg, 29.03.2022
kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 43 Henkilökohtaisen avun palkkojen harmonisointi , 30.03.2022
Hankintapäätös:
§ 40 Jatkotöiden hankinta yli 70 vuotiaiden palveluiden ja palvelutarpeen analysointiin,
28.03.2022
§ 46 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TKIO-
EKOSYSTEEMIN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN,
01.04.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 35 Päällikön virka, ikäihmisten palvelualue, 23.03.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 36 Tutkimuslupahakemus/ Paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden tarpeet ja
tuki perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa Suomessa, 23.03.2022
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§ 37 Tutkimuslupahakemus / Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
vammaispalveluiden alle 25-vuotiaiden omaishoidettavien hoitajille suunnattu kysely,
23.03.2022
§ 38 Tutkimuslupahakemus/ Perheen sisäisten kiintymyssuhteiden vahvistaminen
perheneuvolan lyhytterapeuttisessa perheterapiaprosessissa, 23.03.2022
§ 41 Tutkimuslupahakemus/ Instrumentit ja aseptiikka pientoimenpiteissä, 30.03.2022
§ 42 Tutkimuslupahakemus/Aikuispotilaan CV-katetrin käyttöohje, 30.03.2022
§ 44 Tutkimuslupahakemus/ Kohtaamispaikkaverkoston yhteiskehittäminen Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueella, 30.03.2022
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Lastenvalvojan virka perheoikeudellinen yksikkö, 22.03.2022
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 19 Hinnankorotusesitys Yrjö ja Hanna Kodit Oy, 24.03.2022
Hankintapäätös:
§ 20 Päätös Keusoten Kotihoidon Hoitajien hankinnasta Sote-alan henkilöstövuokraus
2021-2025 - Dynaamisen hankintajärjestlmän sisäisellä kilpailutuksella , 29.03.2022
§ 21 Päätös Kouvolan Hansa-Apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen lääkkeiden
annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue A / Hyvinkää., 04.04.2022
§ 22 Päätös Vantaan 4. Tikkurilan uuden apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen
lääkkeiden annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue B /Järvenpää, 04.04.2022
§ 23 Päätös Mäntsälän 2 apteekin hankintaoikaisuvaatimukseen lääkkeiden
annosjakelun tarjouskilpailussa, osa-alue E / Mäntsälä, 04.04.2022
§ 24 Oppiportti VR-harjoituksien käyttööoikeus, 05.04.2022
palvelujohtaja, MIELA
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Paajasen ja Vuolasteen palkkariita, 05.04.2022
tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
Hankintapäätös:
§ 2 Dicom-lisenssien hankinta, 22.03.2022
§ 3 Keusoten kuntoutussairaalan hoitajakutsujärjestelmän päivitys, 22.03.2022
vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
§ 7 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista
tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, Seniori IloA, 31.03.2022
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 62
Tiedonantoja
KEUDno-2022-776
Oheismateriaali
1 20220323 Valviran ilmoitus 23.3.2022 Dnro V/5288/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen,
Puheterapia Heion Oy
2 20220323 Valviran päätös 23.3.2022 Dnro V/7742/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen terveystalo Oy
3 20220404 Valviran päätös 4.4.2022 Dnro V/5517/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy
4 20220324 Valviran päätös 24.3.2022 Dnro V/8610/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Sivupersoona Oy
5 20220328 Valviran päätös 25.3.2022 Dnro V/8876/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Saaristolääkärit Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
6 20220218 Valviran päätös 18.2.2022 Dnro V/5158/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy
7 20220321 Valviran ilmoitus 21.3.2022 Dnro V/6022/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Fysios Oy
8 20220328 Valviran ilmoitus 28.3.2022 Dnro V/9043/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen,
Saaristolääkärit Oy
9 20220404 Valviran päätös 4.4.2022 Dnro V/7460/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Live-säätiö sr
10 20220222 Valviran päätös 22.2.2022 Dnro V/1591/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Lääkärikeskus
Aava Oy
11 20220309 Valviran päätös 9.3.2022 Dnro V/4052/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Silmäasema Optiikka Oy
12 20220222 Valviran päätös 22.2.2022 Dnro V/1434/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Pikkujätti lasten
ja nuorten lääkäriasema Oy
13 20220308 Valviran päätös 8.3.2022 Dnro V/4700/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, iRad Oy
14 20220322 Valviran päätös 22.3.2022 Dnro V/4121/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, OmaPartners Oy
15 20220324 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 24.3.2022 ESAVI/11523/2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan osoitteenmuutoksesta,
MehiHome Oy
16 20220210 Valviran ilmoitus 10.2.2022 Dnro V/4662/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, 9Lives Oy
17 20220404 Valviran ilmoitus 4.4.2022 Dnro V/4970/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Esperi
Lääkäripalvelut Oy
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18 20220302 Valviran ilmoitus 2.3.2022 Dnro V/6300/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Fysios Oy
19 20220222 Valviran päätös 22.2.2022 Dnro V/5296/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Lanupe Oy
20 20220404 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.4.2022 ESAVI-12354-2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikkojen lopettaminen, Sy medivision oy
21 20220325 Valviran päätös 25.3.2022 Dnro V/8032/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medishare Oy
22 20220310 Valviran päätös 10.3.2022 Dnro V/4068/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Silmäasema
Sairaala Oy
23 20220222 Valviran päätös 22.2.2022 Dnro V/2640/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Luona Oy
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Tiina Salminen, palvelujohtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§52, §56, §57, §58, §59, §62
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
§55
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.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
12.04.2022

6/2022

63 (68)

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 2.120 (kaksituhatta sata kaksikymmentä)
euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa
hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.240 (neljätuhatta
kaksisataa neljäkymmentä) euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa, käsittelymaksu on 6.350 (kuusituhatta kolmesataa viisikymmentä) euroa.
Hankinta-asioissa peritään 2.120 (kahdentuhannen sadan kahdenkymmenen), 4.240
(neljäntuhannen kahdensadan neljänkymmenen) tai 6.350 (kuudentuhannen
kolmensadan viidenkymmenen) 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
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valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
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
§53, §54, §60, §61
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 §).

