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Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Liljan-Kukka Runolinna

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§ 63
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
23.5.2022 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana
arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Liljan-Kukka
Runolinna.
Käsittely:
Iltakouluasioina ennen kokousta käsiteltiin seuraavat asiat:
Akuuttiosastojen palveluverkkomuutoksen seuranta, sairaalapalvelujen päällikkö
Katariina Korhonen
TPE 2022 ja talouden tasapainottamisen toimenpiteet, rahoitus- ja talousjohtaja
Päivi Tarsia
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 64
Jäsenkuntaraportointi 1-3/2022
KEUDno-2022-10071
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Jäsenkuntaraportointi 1-3_2022
2 HUS Talous ja toiminta tammi-maaliskuu 2022
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella
kuukausittain tammi-, helmi- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Raportointi sisältää sekä
talouden että toiminnan raportointia kuntayhtymä- ja jäsenkuntatasoisesti.
Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina
raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään
kuukausittainen yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja
kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen
jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityisekohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-31.3.2022 olivat n. 179,0 Me (valmistus omaan
käyttöön 0,3 Me vähennetty). Tästä henkilöstökuluja oli n. 43,6 Me. Toimintatuottoja
vastaavana ajankohtana oli n. 175,4 Me. Toimintakate oli näin ollen -3,6 Me.
Raportointiajalla on kirjanpitoon kirjattu koronakustannuksia n. 6,6 Me, joista
suurimmat erät ovat laboratoriopalvelujen ostot n. 3,3 Me, henkilöstökustannukset n.
1,4 Me, työvoiman vuokraus n. 0,8 Me sekä asiakaspalvelujen ostot n. 0,6 Me.
Omassa toiminnassa on palvelualueiden tilinpäätösennusteiden mukaan ylitysuhkaa
n. 33,6 Me talousarvioon verrattuna.
Yhtymän johdossa ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa
ylitysuhka on n. 4,5 Me. Talousarvio sisältää tuottavuusohjelman läpileikkaavien
toimenpiteiden lähes 3 Me:n kohdentamattoman säästötavoitteen ja ennuste on tehty
pessimistisimmän arvion mukaan sillä oletuksella, ettei säästötavoite toteudu. On
kuitenkin todennäköistä, että tavoite toteutuu ainakin osittain ja tämä tarkentuukin
tulevissa ennusteissa. Hyvinvointialueelta laskutettavan työpanoksen suuruus on
arvioitu ennusteessa talousarviota pienemmäksi. Tuottoa kertynee kuitenkin
tilinpäätösennusteessa arvioitua enemmän. Asiakasohjauksessa
toimeentulotukimenojen ennustetaan ylittyvän lähes 0,4 Me.
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysuhka on n. 15,7 Me. Vuoden 2022
talousarvio on n. 9 Me pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös ja palvelutarve kasvaa
koko ajan. Ympärivuorokautisissa palveluissa ylitysuhka on n. 7 Me. Asumispalvelujen
ostojen lisäys on 23 paikkaa. Sairaalapalvelujen henkilöstöhaasteet ja paikkojen sulut
näkyvät paineena ikäihmisten palveluissa. Henkilöstön saatavuusongelmat ja
koronapoissaolot ovat lisänneet työvoiman vuokrausta ja omalle henkilstölle
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maksettavia ylityökorvauksia. Vammaispalveluissa ylitysuhka on lähes 9 Me.
Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tulossa 5 %:n hinnankorotus. Asiakasmäärä
kasvaa henkilökohtaisessa avussa, omaishoidossa ja kuljetuspalveluissa.
Terveyspalvelut ja sairaanhoito -palvelualueella ylitysuhka on n. 8,8 Me.
Koronakustannuksia arvioidaan kertyvän n. 10 Me, mutta niihin on arvioitu saatavan
valtiolta avustusta edellisen vuoden tapaan ja siksi koronan osuus onkin ennusteessa
0 euroa.Ylitystä aiheuttaa henkilöstön saatavuusongelmat, jotka ovat lisänneet
palkkioita, ylityökorvauksia, vuoronvaihtokorvauksia ym. omalle henkilöstölle.
Henkilöstön saatavuusongelmasta johtuen työvoimaa on jouduttu vuokraamaan ja
lääkäripalveluja ostamaan.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluiden sekä lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden palvelualueella ylitysuhka on n. 4,6 Me. Palvelualueen
talousarvio on n. 1,6 Me pienempi kuin vuoden 2021 tilinpäätös. Mielenterveys- ja
päihdepalveluiden asumispalvelujen kilpailutuksen myötä hinnat nousivat
merkittävästi (keskimäärin 15 %:n korotukset). Uusien asiakaskohtaisten sopimusten
laadinta on työllistänyt asumispalvelukoordinaattoreita ja asiakastyö on jäänyt
vähemmälle, mikä näkyy tuottavuustoimenpiteiden toteutumisen hidastumisena.
Lastensuojelussa pienten lasten suojeluntarve on lisääntynyt ja avohoidon
tukipalvelujen, laitosmuotoisen perhekuntoutuksen ja lastensuojelun laitoshoidon
kustannukset ovat kasvaneet. Avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijöissä on ollut
suuri vaihtuvuus ja sosiaalityöntekijöiden vajetta on jouduttu paikkaamaan
ostopalvelusosiaalityöllä. Vuokrakustannusten ennustetaan ylittyvän n. 0,8 Me.
Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Yhtymähallitus hyväksyi keväällä tuottavuusohjelman jatkoksi uuden talouden ja
toiminnan kehittämisen ohjelman, jolla tavoitellaan menojen kasvun hillintää vuoteen
2026. Ohjelman vaikutus kuluvaan vuoteen on kuitenkin vielä melko vähäinen.
Kokouksessa esitellään mahdollisia toimenpiteitä, joilla ylitysuhkaa olisi mahdollista
saada kurottua pienemmäksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2022 tammi-
maaliskuun raportoinnin ja antaa ohjeita jatkovalmistelua varten.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Jäsenkuntien kirjaamot

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
17.05.2022

7/2022

7 (42)

§ 65
Potilasasiamiehen selvitys 2021
KEUDno-2022-9766
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Busi
laura.busi@keusote.fi
asiantuntija
Liitteet

1 Potilasasiamiehen selvitys 2021
2 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Keusote 2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Sosiaali-ja potilasasiamiehen selvitykset Keusote 2021_tiivistelma
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (laki potilaan asemasta ja oikeuksista)
1992/785 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä
potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelut keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle. Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymä ostaa potilasasiamiespalvelun Länsi- ja Keski-Uudenmaan
sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:ltä. Kuuden kunnan potilasasiamiehen
tehtävien hoitamisen lisäksi Sosiaalitaito Oy tuottaa alueen
sosiaaliasiamiespalvelun. Sosiaalitaito tuottaa riittävän asiamiesresurssin Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.
Potilasasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella
yhdenmukaisesti. Potilasasiamiehen toiminta on olennainen osa terveydenhuollon
oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Potilasasiamiehen tehtävänä on mm. antaa tietoa ja
neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi
ja toteuttamiseksi.
Potilasasiamiehen selvityksen aineisto muodostuu potilasasiamiehelle tulleiden
terveydenhuoltoa koskevien yhteydenottojen sisällöistä, potilasasiamiehen työssään
tekemistä havainnoista, potilasasiamiehen tietoon tulleista terveydenhuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisista muistutuksista. Raportin
tarkoituksena on antaa tietoa potilasasiamiestoiminnasta, yhteydenottojen syistä,
potilaiden tai heidän omaisten/läheisten kokemista epäkohdista ja
kehittämiskohteista. Epäkohdat ja kehittämiskohteet ovat tärkeä tuoda esille, jotta
epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata ja
palvelujen laatua kehittää. Selvitys antaa tietoa potilaan näkökulmista ja
ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja
ilmiöistä. Tilastoista ei voi päätellä potilasasiamiehen työmäärää tai kunnan
terveydenhuoltopalvelujen tilaa.
Liitteenä potilasasiamiehen selvitys 2021.
Potilasasiamies kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin:
Yhteydenottajana useimmin terveydenhuollon asiakas
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Potilasasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen määrä on lisääntynyt edelliseen
vuoteen verrattuna. Tyytymättömyys on selvästi lisääntynyt ja yleinen tiedustelu
on vähentynyt merkittävästi. Tyytymättömyys kohdistuu erityisesti palvelun
tuottamiseen, jonotus- ja käsittelyaikaan, potilasvahinkoepäilyihin, tietosuojaan
sekä asiakkaan kohteluun.
Potilasvahinkoepäilyihin liittyvien yhteydenottojen määrä on noussut
merkittävästi. Suurinta suhteellista kasvua on jonotus- ja käsittelyaikaa, palvelun
tuottamista ja itsemääräämisoikeutta koskevissa yhteydenotoissa. Kuntoutusta
koskevat yhteydenotot ovat vähentyneet suhteellisesti eniten.
Yhteydenottojen perusteella kehitettävää:
Ajanvarauksen sujuvoittaminen ja takaisinsoittojärjestelmän toimivuus.
Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy ajallaan. Hoidon viivästymisestä aiheutuvien
haittojen vähentäminen. Potilasturvallisuus.
Henkilöstön tavoitettavuus, soittopyyntöihin vastaaminen.
Viivästyksistä tiedottaminen. Potilaalle annettujen lupausten osalta olisi
toivottavaa, että asian käsittelyyn/selvittämiseen liittyvistä viivästyksistä
tiedotettaisiin potilasta
Kohtelu. Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen merkittävässä roolissa
potilaan kokemuksessa saamastaan hoidosta ja palvelusta sekä
oikeuksiensa toteutumisesta.
Kun potilasasiamiehen yhteydenottojen määriä tarkastellaan suhteessa
asiakasmääriin, muutosta edellisvuoteen ei juurikaan ole havaittavissa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
merkitä tiedoksi selvityksen potilasasiamiehen toiminnasta vuonna 2021.
Käsittely:
Asiantuntija Laura Busi esitteli potilasasiamiehen selvitystä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 66
Sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
KEUDno-2022-9743
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Busi
laura.busi@keusote.fi
asiantuntija
Liitteet

1 Hyvinkää sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
2 Järvenpää sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
3 Mäntsälä sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
4 Nurmijärvi sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
5 Pornainen sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
6 Tuusula sosiaaliasiamiehen selvitys 2021
7 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Keusote 2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
8 Sosiaali-ja potilasasiamiehen selvitykset Keusote 2021_tiivistelma
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (asiakaslaki) 2000/812
24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiespalvelut
keskitettiin vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän järjestämis- ja
tuottamisvastuulle. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ostaa
sosiaaliasiamiespalvelun Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus
Sosiaalitaito Oy:ltä. Kuuden kunnan sosiaaliasiamiestehtävien hoitamisen lisäksi
Sosiaalitaito Oy tuottaa alueen potilasasiamiespalvelun. Sosiaalitaito tuottaa riittävän
asiamiesresurssin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä ja toiminta toteutuu kuntayhtymän alueella
yhdenmukaisesti. Sosiaaliasiamiehen toiminta on olennainen osa sosiaalipalveluiden
oikeusturva- ja laatujärjestelmää. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on mm. seurata
asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain
kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehen selvityksen aineisto muodostuu sosiaaliasiamiehelle tulleiden
sosiaalipalveluja koskevien yhteydenottojen sisällöistä, sosiaaliasiamiehen työssään
tekemistä havainnoista, sosiaaliasiamiehen tietoon tulleista sosiaalihuollon asiakaslain
mukaisista muistutuksista ja toteutetun kuntakyselyn vastauksista. Selvityksen
tarkoituksena on antaa tietoa asiakkaiden tai heidän omaisten/läheisten kokemista
epäkohdista ja kehittämiskohteista. Epäkohdat ja kehittämiskohteet ovat tärkeä tuoda
esille, jotta epäselvyydet on mahdollista selvittää, virheellinen toiminta voidaan korjata
ja palvelujen laatua kehittää. Selvitys antaa tietoa asiakkaan näkökulmista ja
ongelmalliseksi koetuista tilanteista sekä viitteitä ajankohtaiseksi nousseista asioista ja
ilmiöistä. Tilastoista ei voi päätellä sosiaaliasiamiehen työmäärää tai kunnan
sosiaalipalvelujen tilaa.
Sosiaaliasiamies on laatinut lain edellyttämät selvitykset. Liitteenä sosiaaliasiamiehen
kuntakohtaiset selvitykset 2021.
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Sosiaaliasiamies kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin:
Yhteydenottajana on yleisimmin asiakkaan edustaja
Yhteydenottomäärä kasvanut hieman. Aiempaa enemmän yhteydenottoja
koskien toimeentulotukea, aikuissosiaalityötä, kotipalvelua, päivähoitoa ja
perheoikeudellisia palveluita
Yhteydenotoissa syynä useimmin edellisen vuoden tapaan palvelun
tuottamiseen liittyvät seikat. Tietosuojaoikeudet entistä useammin esillä.
Tyytymättömyys kohdistuu erityisesti palvelun tuottamiseen, päätöksiin
/sopimuksiin, kohteluun sekä tietosuojaan
Sosiaaliasiamiehelle saapuneiden yhteydenottojen perusteella kehitettävää:
Asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kuulluksi tuleminen asiassaan
Riittävä neuvonta ja asiakkaan informointi jatkosuunnitelmasta
Työntekijöiden tavoitettavuus
Tietosuojaoikeuksien toteuttaminen (tietopyynnöt, rekisteritiedon
korjauspyynnöt)
Monialainen yhteistyö (erityisesti monissa palveluissa asioivan asiakkaan
asiassa)
Päätöksenteon, muistutusmenettelyn ja oikaisuvaatimusten käsittelyn
viivytyksettömyys
Asiakasmaksun alentamisen/perimättä jättämisen yhdenmukaiset ohjeet
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
merkitä tiedoksi kuntakohtaiset selvitykset sosiaaliasiamiehen toiminnasta sekä
sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä vuonna 2021.
Käsittely:
Asiantuntija Laura Busi esitteli sosiaaliasiamiehen selvitystä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 67
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti
2021
KEUDno-2022-10034
Valmistelija / lisätiedot:
Minna-Maarit Immonen
minna-maarit.immonen@keusote.fi
laatupäällikkö
Liitteet

1 Laapo-raportti 2021_esittely
2 Laatu asiakas- ja potilasturvallisuusraportti 2021_yhtymähallitus
Terveydenhuoltolaki 1326/2010, sen perusteella annetut asetukset, Sosiaalihuoltolaki
(1301/2014), laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1346
/2016) ovat tärkeimmät säädökset, jotka ohjaavat asiakas- ja potilasturvallisuutta
Suomessa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä ja sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksessa (341/201) edellytetään, että organisaation on laadittava suunnitelma
laadunhallinnasta, asiakas- ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta.
Keusoten suunnitelmallinen laadunhallinta-, asiakas- ja potilasturvallisuustyö
pohjautuu yhtymähallituksen 11.5.2021 hyväksymään Laatu, asiakas- ja
potilasturvallisuussuunnitelmaan 2021–2022.
Laatu, asiakas- ja potilasturvallisuusraportti 2021 on ensimmäinen Keusotessa
moniammatillisesti laadittu katsaus laadunhallinnan, asiakas- ja
potilasturvallisuustyön toteutumisesta. Raportti laaditaan vuosittain laatu- sekä
asiakas- ja potilasturvallisuustyöryhmien yhteistyönä. Raportissa kuvataan Keusoten
vuoden 2021 laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden tilaa ja kehittämistä, valittujen
toimenpiteiden ja mittarien valossa. Tietoja hyödynnetään eri toiminnoissa sekä
yhtymätasolla asetettaessa laadun ja turvallisuuden toiminnallisia
kehittämistavoitteita. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyy laadun, asiakas- ja
potilasturvallisuusraportin ja keskeisistä poikkeamista nostetut vuoden 2022
kehittämiskohteet.
Turvallinen ja laadukas asiakas- ja potilastyö ovat Keusoten toiminnan tärkeimpiä
periaatteita. Suunnitelmallinen työ laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi jatkuu
edelleen aktiivisesti osana jokaisen ammattilaisen perustehtävää.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden
raportti 2021 on päätöksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportin vuodelta 2021.
Käsittely:
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Laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen esitteli raporttia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden
palvelut; palvelujohtaja ja päälliköt, ikäihmisten ja vammaisten palvelut; palvelujohtaja
ja päälliköt, terveyspalvelut ja sairaanhoito; palvelujohtaja ja päälliköt,
integraatiojohtaja, laatupäällikkö, kehityspäällikkö.
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Yhtymähallitus, § 197,21.12.2021
Yhtymähallitus, § 3,18.01.2022
Yhtymähallitus, § 12,08.02.2022
Yhtymähallitus, § 68, 17.05.2022
§ 68
Vuoden 2022 asiakasmaksut
KEUDno-2021-22097
Yhtymähallitus, 21.12.2021, § 197
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään
asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin mukaan
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun
enimmäismäärä. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia
suurempaa maksua.
Kuntayhtymässä on peritty kulloinkin voimassa olevat maksimimaksut. Palveluista,
joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä kuntayhtymän
päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen
mukaisesti. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus
tehtiin vuosille 2020-2021.
Asiakasmaksuhinnastossa on huomioitu 1.1.2022 voimaan tulevat lakisääteiset
indeksitarkistukset sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 ilmoituksen mukaisesti.
Asiakasmaksulain osittaisuudistuksessa päätetyt 1.1.2022 voimaan tulevat
terveydenhuollon maksukattoasioiden muutokset on myöskin huomioitu. Maksukatto
on 1.1. 2022 alkaen 692 euroa.
Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on sosiaali- ja terveysministeriön
11.11.2021 antaman ilmoituksen mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja
pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 euroa kuukaudessa ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalla vähintään 112 euroa kuukaudessa.
Uusina maksuina esitetään seuraavat päivätoiminnan maksut ikäihmisten palveluihin:
• Toimintakerho, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
kuljetuskustannuksista
16,00 € Kerta
• Päiväkäynti perhekodissa, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
kuljetuskustannuksista
16,00 € Kerta
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• Päiväkäynti lyhytaikaishoidon yksikössä, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
kuljetuskustannuksista 16,00 € Kerta
• Kuntouttava toimintatuokio asiakkaan kotona 2
tuntia
12,00 € Kerta
Tarkemmin asiakasmaksujen muutoksia on esitelty liitteenä olevassa
asiakasmaksudokumentissa, jossa on punaisella merkitty muutokset sekä yliviivattu
vuoden 2021 maksut ja muutetut tekstit.
Hyväksyessään palvelusetelin käytön, yhtymähallitus on päättänyt, että säännöllisen
kotihoidon, kotiapupalvelun, omaishoidon lakisääteisen vapaan, pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelien arvot sekä
kotiapupalvelun tulo- ja varallisuusrajat päätetään kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2022 asiakasmaksut 1.1.2022
alkaen. Säännöllisen kotihoidon, kotiapupalvelun, omaishoidon lakisääteisen vapaan,
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelien
arvot sekä kotiapupalvelun tulo- ja varallisuusrajat säilyvät ennallaan.
Käsittely:
Reetta Nick teki Jaana Syrjäsen ja Marqita Winqvistin kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen:
Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä koskevan kappaleen ensimmäinen
kohta muutetaan velvoittavaan muotoon asiakasmaksulain hengessä:
Asiakasmaksu tulee alentaa tai jättää perimättä mikäli yksiköllinen tarve- ja tilannearvio
sitä edellyttää.
Lisäksi lisätään em. virkkeen perään tieto tarve- ja tilannearvion tekemisestä vastaavasta
tahosta sekä tiedoksiantovelvoitetta koskeva virke, esim. ”Asiakkaalle annetaan tieto
mahdollisuudesta hakea maksujen alentamista tai perimättä jättämistä mahdollisuuksien
mukaan ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, mutta viimeistään
maksun perimisen yhteydessä.”
Päätös
Hyväksyttiin muuten esityksen mukaan mutta hyväksyttiin yksimielisesti Reetta Nickin
tekemä muutosehdotus ohjeen tekstiin.

Yhtymähallitus, 18.01.2022, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
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rahoitus- ja talousjohtaja
Yhtymähallitus käsitteli 21.12.2021 § 197 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
1.1.2022 voimaan tulevat asiakasmaksut, joihin oli tehty mm. indeksien mukaiset
korjaukset. Käsittelyn jälkeen havaittiin, että kyseiseen asiakasmaksudokumenttiin oli
jäänyt muutama virhe, jotka on syytä oikaista.
Kohdassa 3.1. Maksuttomat terveyspalvelut, on virheellisesti mainittu, että
maksuttomuus koskee diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoitoa. Jalkahoidot ja
jalkaterapiat ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, josta peritään asiakasmaksuna 11,60
euroa / käynti.
Kohdasta 4.1. Vaativa osastokuntoutus on virheellisesti teksti, Vaativa
osastokuntoutus ja sen kohdalla asiakasmaksuna on 17,10 euroa / päivä. Tässä
kohdassa tulisi lukea teksti Laitoskuntoutus (terveydenhoitolaki (1326/2010) 29 §:n 1
mom. 7. kohta), asiakasmaksu 17,10 euroa / hoitopäivä.
Kohdasta 4.1. puuttuu lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu 33,40 euroa /
hoitopäivä sekä maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu 22,80 euroa / hoitopäivä.
Keusoten kuntoutuskeskus tuottaa pääsääntöisesti kuntouttavaa osastohoitoa, jonka
maksu määräytyy lyhytaikaisen laitoshoidon maksujen mukaisesti. Tarvittaessa
tuotetaan terveydenhoitolain (1326/2010) 29 §:n 1 mom. 7. kohdassa tarkoitettua
laitoskuntoutusta, joka on vammaiselle henkilölle annettavaa kuntoutusta sekä
kehitysvammaisten erityishuoltona annettavaa kuntoutushoitoa ja jonka
asiakasmaksu on 17,10 euroa / hoitopäivä.
Kohdassa 7.4. Perhehoito, Kehitysvammaisten ja vammaisten pitkäaikainen
perhehoito, asiakkaalle jätettävä käyttövara (toimeentulotuen perusosa vähennettynä
ruokakustannuksilla) on virheellisesti 257,07 euroa, oikea summa on 262,56 euroa.
Edellä esitetyt muutokset ja muutama teknisluonteinen korjaus on merkitty punaisella
liitteenä olevaan asiakasmaksudokumenttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
- hyväksyä edellä esitetyt muutokset ja liitteessä olevat teknisluonteiset korjaukset
yhtymähallituksen 21.12.2021 § 197 päättämiin asiakasmaksuihin.
- että tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkistus suoritetaan kokouksessa ja
muutokset tulevat voimaan 19.01.2022 alkaen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 08.02.2022, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
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rahoitus- ja talousjohtaja
Asiakasmaksuihin on tarpeen tehdä vielä pieni teknisluonteinen tarkennus.
Ikäihmisten asumispalvelut -kohdassa 7.7.1 (liitteen sivu 15) olevaa
ateriavuorokausipaketti-kohtaa esitetään muutettavaksi siten, että
ateriavuorokausipaketti koskee kaikkia omia yksiköitä, ei vain Aurinkomäkeä
ja Tammistokotia.
Lisäksi lisätty maininta:
Ateriavuorokausipaketti, asumispalveluyksiköt, ostopalvelut
Palveluntuottajan kilpailutukseen liittyvän hinnan mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 asiakasmaksuihin esitetyt teknisluonteiset
korjaukset.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 17.05.2022, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Asiakasmaksut_2022_yhtymähallitus_ver_4
Asiakasmaksuihin on tarpeen tehdä muutoksia johtuen Arviointi- ja
kotikuntoutuspalvelun aloittamisesta 18.4.2022 alkaen ja tarkennuksia
Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetyn asumispalvelun maksujen osalta.
Terveyspalvelut ja sairaanhoitopalvelualueella on 18.4.2021 aloittanut Arviointi- ja
kotikuntoutuspalvelut (Arki). Palvelu on muodostettu Ikäihmisten palvelualueen
kotihoidon Kotiutumisen tuesta sekä Kuntoutuspalvelujen terapeuttipalveluista. Arki-
palvelun tavoitteena on moniammatillisen tiimin toimesta tuottaa kotiutuksen tukena
kuntoutus- ja hoitopalveluita kaikenikäisille matalalla kynnyksellä niin, että
arviointijakson jälkeen asiakas pärjää kotona ilman palvelu, siirtyy säännölliseen
kotihoitoon tai kotikuntoutukseen. Toiminnan muutoksesta johtuen asiakasmaksut on
määriteltävä uudelleen.
Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetystä asumispalvelujen ateriamaksuista on
poistettu osapäiväateria ja eriytetty ateriat, välipalat sekä aamu- ja iltapalat erillisiksi
maksuiksi, lisäksi määritelty erillinen ylläpitomaksu
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus hyväksyy vuoden 2022 asiakasmaksuihin esitetyt muutokset.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
myyntilaskutustiimi, talouspäällikkö Ikva ja Tepasa
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Yhtymähallitus, § 164,10.11.2020
Yhtymähallitus, § 69, 17.05.2022
§ 69
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun hankinta dynaamisessa
toimittajarekisterissä, dynaamisen toimittajarekisterin 1. avaaminen
KEUDno-2020-6822
Yhtymähallitus, 10.11.2020, § 164
Valmistelijat / lisätiedot:
Erja Pentti, Olli-Pekka Alapiessa, Tuija Anttila
erja.pentti@keusote.fi, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi, tuija.anttila@keusote.fi
palvelujohtaja, vammaisten palvelujen päällikkö, johtava hankinta-asiantuntija
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut pääsääntöisesti kehitysvammaisille
henkilöille asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa. Hankinnan
kohteen optiona ovat asumispalveluihin kohdistuvat kehittämispalvelut.
Dynaamisen toimittajarekisterin perustaminen ja hankintamenettely
Kyseessä on kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun hankinta dynaamisessa
toimittajarekisterissä.
Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta,
johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja lain 3 §:n mukaisia hankintojen
yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa
myös toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain
periaatteiden mukaista, kaksivaiheista menettelyä hankinnan kohteena olevien
palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama
puitejärjestely. Toimittajarekisterin toteutuksessa hyödynnetään sähköisenä
järjestelmänä dynaamista hankintajärjestelmää varten toteutettua järjestelmää.
Kyseessä ei kuitenkaan ole hankintalain 49 §:n tarkoittama dynaaminen
hankintajärjestelmä.
Hankintayksikkö julkaisi 15.5.2020 hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön
KEUDno-2019-1276 sekä osallistumispyyntöön tehdyt korjausilmoitukset 8.6.2020 ja
18.8.2020 ilmoituskanavissa Hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi.
Hankintailmoituksilla perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri, jossa hankinnan
kohteena ovat
1. Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa)
2. Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa
3. Asumispalvelu asumisryhmässä
4. Asumispalvelu erillisessä asunnossa
5. Kehittämispalvelut / optio
Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa
olevan asiakasryhmän erityistarpeet ja palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen
palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat
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asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut.
Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus,
kattavuus ja asiakkaan tarpeita vastaavuus.
Toimittajarekisteri perustetaan ja sitä täydennetään kaksivaiheisella, rajoitetun
menettelyn kaltaisella menettelyllä. Palveluntuottajat voivat hakeutua
toimittajarekisteriin sen perustamisvaiheessa ja myöhemmin sopimuskaudella.
Sopimuskaudella uusien palveluntuottajien hakeutuminen toimittajarekisteriin on
mahdollista kunkin sopimusvuoden tammikuussa, jolloin toimittajarekisteri on auki
noin kuukauden ajan. Toimittajarekisterin avautuessa hankintayksikkö voi tehdä
toimittajarekisterin ehtoihin muutoksia ja lisätä toimittajarekisteriin uusia osia
tarkemmin osallistumispyynnössä kuvatulla tavalla. Samaan aikaan aiemmin
toimittajarekisteriin hyväksytyt palveluntuottajat voivat hakeutua toimittajarekisterin
uusiin osiin. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus
osallistumispyynnön ehtojen mukaisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta poistua
toimittajarekisteristä sen voimassaoloaikana.
Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin
perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka. Toimittajarekisteri on voimassa
kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa
sen voimassaoloa kolmella (3) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa
voimassaolon jatkamisesta viimeistään ennen kolmannen sopimusvuoden
päättymistä. Tilaaja voi edellä sanotun lisäksi jatkaa toimittajarekisteriä uudella
hankintailmoituksella.
Hankintajärjestelmän ehdot ja toiminta on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä
ja sen liitteessä ”Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteet”.
Hankintayksikkö pyysi hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa
osallistumishakemuksia toimittajarekisterin osiin 1 – 5.
Asiakasosallisuus ja tekninen vuoropuhelu
Asiakkaiden osallisuus hankintamenettelyssä toteutettiin asiakkaille tehdyn
asiakaskyselyn, info-/työpajatilaisuuden avulla. Asiakastyöpajaan osallistui 20
henkilöä. Asiakastyöpajasta tiedotettiin asiakaskohtaamisissa sekä paikallislehdissä
julkaistulla ilmoituksella. Lisäksi toteutettiin webropol-kysely alueen
vammaisneuvostoille ja -järjestöille.
Ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytiin teknistä vuoropuhelua.
Markkinakartoitustilaisuus pidettiin Hyvinkäällä ja tilaisuuteen osallistui 20
palveluntuottajan edustajaa.
Saadut osallistumishakemukset
Hankintayksikkö sai osallistumispyynnössä asetettuun määräaikaan 22.6.2020
mennessä 21 osallistumishakemusta. Korjausilmoituksessa jatkettiin hankinnan osien
3 ja 4 osalta määräaikaa 3.9.2020 saakka. Määräaikaan mennessä tuli 2 uutta
osallistumishakemusta. Osallistumishakemukset ovat liitteiden 1A ja 1B ”
Osallistumishakemusten avauspöytäkirja” mukaiset.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
17.05.2022

7/2022

20 (42)

Tarjouskilpailussa käytetyn sähköisen kilpailutusjärjestelmän mukaan
osallistumispyyntöön kävi tutustumassa 36 yritystä. Osallistumispyyntöön
tutustuneista yrityksistä 64 % jätti tarjouksen.
Osallistumishakemuksen jättäneistä yrityksistä 39 % (9 kpl) oli PK-yrityksiä. PK-
yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka henkilöstömäärä on alle 250 ja jonka
vuosiliikevaihto on enintään 50 milj.€.
Osallistumispyynnön mukaisesti dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään
kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuus- ja
vähimmäisvaatimukset. Soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja muut ehdokasta
koskevat vähimmäisvaatimukset oli määritelty hankintailmoituksessa ja
osallistumispyynnössä.
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.
Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi
Kaikki saadut osallistumishakemukset täyttivät hankintailmoituksessa asetetut
tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset ja muut ehdokasta koskevat vaatimukset.
Tarjouspyynnön lähettäminen ja saadut tarjoukset
Hankintavaiheen käynnistyttyä hankintayksikkö lähetti kaikille osallistumispyynnön
mukaisille ja yleiset vähimmäisvaatimukset täyttäville ehdokkaille osakohtaiset
tarjouspyynnöt. Tarjouspyynnöt lähetettiin 2.7.2020 ja korjatut tarjouspyynnöt
11.9.2020.
Tarjousten jättämisen määräaikaan 12.10.2020 klo 10.00 mennessä saatiin 47
tarjousta. Saadut tarjoukset ovat liitteiden 2A, 2B, 2C ja 2D ”Tarjousten
avauspöytäkirja” mukaiset. Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun
määräaikaan mennessä.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
OSA 1 Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa)
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) palveluluokat 2-6”
saatiin yhteensä 21 tarjousta
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) palveluluokat 2-3”
saatiin yhteensä 3 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 2 Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko
enintään 8 asuntoa palveluluokat 2-6” saatiin yksi tarjous
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- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko
enintään 8 asuntoa palveluluokat 2-3” ei saatu yhtään tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että saatu tarjous oli tarjouspyynnön mukainen
ja täytti tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Se hyväksytään
tarjousvertailuun.
OSA 3 Asumispalvelu asumisryhmässä
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisryhmässä palveluluokat 1-6” saatiin yhteensä
5 tarjousta
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisryhmässä palveluluokat 1-3” saatiin yhteensä
7 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 4 Asumispalvelu erillisessä asunnossa
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa palveluluokat 1-6” saatiin
yhteensä 1 tarjous
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa palveluluokat 1-3” saatiin
yhteensä 9 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että Sivukadun Avopalvelu Oy oli jättänyt
päällekkäisen tarjouksen sekä osa-alueelle ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa
palveluluokat 1-6” ja osa-alueelle ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa palveluluokat 1-
3”. Tarjouspyynnön mukaan päällekkäisen tarjouksen jättäminen ei ollut sallittua.
Jälkimmäiselle osa-alueelle jätetty tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.
Tarjoajalle lähetetään lisäksi tarjoajakohtainen kirje (liite 5), jossa tarjouskilpailusta
sulkemisen perusteet on kuvattu tarkemmin. Sivukadun Avopalvelu Oy:n
ensimmäiselle osa-alueelle jätetty tarjous hyväksytään tarjousvertailuun.
Kaikki muut saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät
tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 5 Kehittämispalvelu / optio
Osaan 5 Kehittämispalvelu / optio saatiin yksi tarjous.
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että Sivukadun Avopalvelu Oy:n tarjous ei
täyttänyt kehittämispalvelulle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnön
mukaan tarjoukseen oli liitettävä esimerkkikuvaus kehittämisprojektista, jolle oli
asetettu sisällöllisiä vaatimuksia. Saadun tarjouksen kehittämispalvelun
esimerkkikuvauksessa asetetut vaatimukset eivät täyttyneet. Se suljetaan
tarjouskilpailusta. Tarjoajalle lähetetään lisäksi tarjoajakohtainen kirje (liite 5), jossa
tarjouskilpailusta sulkemisen perusteet on kuvattu tarkemmin.
Tarjousten vertailu
Tarjousvertailu suoritettiin erikseen kussakin hankinnan osassa ja osa-alueessa
tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjousten kesken.
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Hankinnan osissa 1 – 4 Palveluntuottajan 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 hankinnan osissa 1 – 4 olivat
1) Asumisyksikön tai asumisryhmän osallisuutta edistävä sijainti
2) Asiakkaille lisäarvoa tuovat tilat ja piha-alue
3) Hyödylliset lisäkoulutukset
Laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.
Hankinnan osissa 1 – 4 tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin
tarjoajan kokonaispisteet. Hankinnan osassa 5 ratkaisuperusteena olivat tarjoajan
hintavertailuun saamat kokonaispiteet. Palveluntuottajien ja tarjousten etusijajärjestys
toimittajarekisterin osissa ja osa-alueissa muodostuu tarjousvertailun lopputuloksen
mukaisesti.
Tarjousvertailun lopputulos on liitteiden 3A, 3B, 3C ja 3D ”Vertailutaulukot” mukainen.
Toimittajarekisteriin valittavat palveluntuottajat ja tarjoukset sekä etusijajärjestys
kussakin hankinnan osassa ja osa-alueessa on liitteen 4 ”Hyväksytyt tarjoukset ja
palveluntuottajat” mukainen.
Valituista tarjoajista kymmenen (10) käyttää alihankintaa. Alihankintaa käyttävät
seuraavat yritykset: Attendo Oy, Esperi Care Oy, KVPS Tukena Oy, Mehiläinen
Hoivapalvelut Oy, Mehiläinen Omakoti Ravuri Oy, Mehiläinen Oy, Narikka Erja Birgit
Oy, Perhekoti Jääskeläinen Oy, Provesta Oy ja Uudenmaan vammaispalvelusäätiö sr.
Alihankinnan kohteina ovat seuraavat palvelut: vuokratyövoimapalvelu, ateria-,
siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelu, lääkkeiden annosjakelupalvelu, lääkehoidon
vastuupalvelu sekä rajoitustoimenpiteiden käytön arviontiin ja seurantaan tarvittavat
lausuntopalvelut.
Taloudelliset vaikutukset
Koko hankinnan ennakoitu laskennallinen arvo on enimmillään 22 milj.€/vuosi (88 milj.
€/ nelivuotiskausi), alv 0 %. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin
hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kustannukset maksetaan vammaisten
palvelujen kustannuspaikalta kehitysvammaisten asumispalvelut 390 453 01.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Palveluntuottajalta tullaan pyytämään hankintamenettelyssä toimitettavaksi
edellytetyt ja tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät selvitykset ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
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Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus
ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua
koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.
Hankintamenettelyä koskeva kertomus
Tämä päätös on myös hankintalain 124 §:n mukainen hankintamenettelyä koskeva
kertomus. Hankintayksikön yhteystiedot ovat seuraavat: Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä, Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää, sähköposti: kirjaamo@keusote.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1. valita dynaamiseen toimittajarekisteriin liitteen 4 ”Hyväksytyt palveluntuottajat ja
tarjoukset” mukaiset palveluntuottajat liitteen mukaisessa etusijajärjestyksessä ja
2. hylätä tarjouspyynnön vastaisena Sivukadun Avopalvelu Oy:n tarjouksen
kokonaisuudessaan hankinnan osassa 5 kehittämispalvelu / optio ja osittain
päällekkäisen tarjouksen osalta osan 4 osa-alueessa 2. Ulossulkemisen perusteet
on kuvattu tarkemmin tarjoajakohtaisessa kirjeessä.
3. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan
allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puheenjohtaja totesi, että asiakirjojen ja liitteiden
julkisuus ja niiden esilläolo esityslistoissa ja pöytäkirjoissa tarkistetaan lakeihin
ja julkisuusperiaatteeseen nähden.

Yhtymähallitus, 17.05.2022, § 69
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen, Olli-Pekka Alapiessa
tiina.salminen@keusote.fi, olli-pekka.alapiessa@keusote.fi
palvelujohtaja, vammaisten palvelujen päällikkö
Liitteet

1 Asumispalvelu asumisyksikössä avauspöytäkirja Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Asumispalvelu asumisryhmässä avauspöytäkirja Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Asumispalvelu erillisessä asunnossa avauspöytäkirja Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
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4 Päivitetty vertailutaulukko 2022 KV asumisyksikkö Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Päivitetty vertailutaulukko 2022 KV asumisyksikkö max 8 Ei vielä julkinen
Julkisuuslaki 6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
6 Päivitetty vertailutaulukko 2022 KV asumisryhmä Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
7 Päivitetty vertailutaulukko 2022 KV erillisasunto Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta.pdf
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
8 Hankintamenettelyn kuvaus Julkinen Julkisuuslaki 6§1mom. 2-kohta.pdf
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut pääsääntöisesti kehitysvammaisille
henkilöille asumisyksikössä, asumisryhmässä ja erillisessä asunnossa. Hankinnan
kohteen optiona ovat asumispalveluihin kohdistuvat kehittämispalvelut.
Hankintamenettely
Hankinta on toteutettu dynaamisena toimittajarekisteristerinä (jatkossa
toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain
periaatteiden mukaista, kaksivaiheista 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 perustettiin 15.5.2020 julkaistulla osallistumispyynnöllä ja sitä on
täsmennetty 15.12.2021 julkaistulla osallistumispyynnöllä. Palveluntuottajat voivat
hakeutua toimittajarekisteriin sen perustamisvaiheessa ja myöhemmin
sopimuskaudella (varsinainen sopimuskausi 31.12.2023 asti ja tilaaja voi halutessaan
jatkaa sen voimassaoloa kolmella optiovuodella 31.12.2026 asti).
Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa
olevan asiakasryhmän erityistarpeet ja palveluiden toteuttaminen ja asiakaskohtaisen
palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat
asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut.
Toimittajarekisterin tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus,
kattavuus ja asiakkaan tarpeita vastaavuus.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 164 § 10.11.2020, toimittajarekisteriin valittiin
15 palveluntuottajaa ja 41 asumispalveluyksikköä. Tuolloin valittujen
palveluntuottajien kanssa on laadittu sopimukset ajalle 1.1.2021-31.12.2023.
Toimittajarekisterin perustamisvaiheen jälkeen rekisteri avataan kerran vuodessa,
tammikuussa. Tällöin uudet palveluntuottajat voivat jättää osallistumishakemuksia. Jo
aiemmin toimittajarekisteriin hyväksytyt palveluntuottajat voivat hakea uusiin osiin.
Toimittajarekisteri avattiin ensimmäisen kerran tammikuussa 2022.
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Dynaamisen toimittajarekisterin periaatteiden kuvaus on esitetty tarkemmin liitteessä
8.
Tekninen vuoropuhelu
Ennen osallistumispyynnön julkaisemista käytiin teknistä vuoropuhelua.
Markkinakartoitustilaisuus toteutettiin videon välityksellä Microsoft Teams-
ympäristössä 7.12.2021 ja tilaisuuteen osallistui 16 palveluntuottajan edustajaa.
Dynaamisen toimittajarekisterin 1. avaaminen
Dynaaminen toimittajarekisteri avattiin perustamisvaiheen jälkeen uusille tarjouksille
ensimmäisen kerran 17.3.2022 julkaistuilla sisäisillä tarjouspyynnöillä.
Hankintayksikkö lähetti kaikille osallistumispyynnön mukaisille ja yleiset
vähimmäisvaatimukset täyttäville ehdokkaille osakohtaiset tarjouspyynnöt.
Palveluntuottajilla oli mahdollista päivittää aiemmin jättämäänsä tarjousta seuraavasti:
- jättää tarjous uusiin palveluluokkiin,
- muuttaa aiemmin tarjoamaansa palvelun hintaa,
- muuttaa aiemmin tarjoamaansa palvelun laatua ja
- täydentää aiemmin tarjottujen palveluluokkien erityisosaamisia uusilla
erityisosaamisilla ja lisäresursseilla.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 1.4.2022 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 6.4.2022.
Tarjousten jättämisen määräaikaan 14.4.2022 klo 10.00 mennessä saapui yhteensä 41
asumisyksikkökohtaista tarjousta 17 eri palveluntuottajalta. Saapuneista tarjouksista
11 oli kokonaan uusia asumisyksikköjä koskevia tarjouksia ja 30 tarjousta oli aiempien
tarjousten päivittämistä. Saadut tarjoukset ovat liitteiden 1-3 ”Avauspöytäkirjat”
mukaiset.
Osissa 1 asumispalvelu asumisyksikössä ja 2 asumispalvelu erillisasunnossa nykyiset
palveluntuottajat korottivat sopimusehtojen (Palvelujen tuottajahintaindeksi Q
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut) mukaisesti palvelun hintaa noin 5 %:lla. Sen
sijaan osassa 3 asumispalvelu asumisryhmässä palveluntuottajat pitivät hinnan
ennallaan tai jotkut jopa laskivat hintoja. Kahdessatoista (12) tarjouksessa tarjottiin
parempaa laatua aiempaan tarjoukseen verrattuna.
Uutena palvelutuotteena osaan 1 asumispalvelu asumisyksikössä lisättiin
lyhytaikainen huolenpito, johon saatiin yhteensä 16 tarjousta viideltä
palveluntuottajalta.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
OSA 1 Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa)
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) palveluluokat 2-6”
saatiin yhteensä 24 tarjousta
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) palveluluokat 2-3”
saatiin 1 tarjous
- Osa-alueeseen ” Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) lyhytaikainen
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huolenpito palveluluokat 2-6” saatiin yhteensä 14 tarjousta
- Osa-alueeseen ” Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa) lyhytaikainen
huolenpito palveluluokat 2-3” saatiin yhteensä 2 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 2 Asumispalvelu asumisyksikössä (ryhmäkodissa), jonka koko enintään 8 asuntoa
- Osan 2 kumpaankaan osa-alueeseen ei saatu yhtään tarjousta
OSA 3 Asumispalvelu asumisryhmässä
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisryhmässä palveluluokat 1-6” saatiin yhteensä
5 tarjousta
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu asumisryhmässä palveluluokat 1-3” saatiin yhteensä
4 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 4 Asumispalvelu erillisessä asunnossa
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa palveluluokat 1-6” ei saatu
yhtään tarjousta
- Osa-alueeseen ”Asumispalvelu erillisessä asunnossa palveluluokat 1-3” saatiin
yhteensä 7 tarjousta
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että kaikki saadut tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut
vähimmäisvaatimukset. Ne hyväksytään tarjousvertailuun.
OSA 5 Kehittämispalvelu / optio
Osaan 5 ei saatu yhtään tarjousta.
Tarjousten vertailu
Tarjousvertailu suoritettiin erikseen kussakin hankinnan osassa ja osa-alueessa
tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjousten kesken. Hankinnan osissa 1 – 4
Palveluntuottajan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan
painoarvo oli 70 % ja laadun painoarvo 30 %.
Laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöissä.
Hankinnan osissa 1 – 4 tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen, jolloin saatiin
tarjoajan kokonaispisteet. Tarjousvertailun lopputulos ja tarjousten etusijajärjestys on
liitteiden 4-7 ”Vertailutaulukot” mukainen.
Valituista tarjoajista kaksitoista (12) käyttää alihankintaa. Alihankinnan kohteina ovat
seuraavat palvelut: vuokratyövoimapalvelu, ateria-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelu,
lääkkeiden annosjakelupalvelu, lääkehoidon vastuupalvelu sekä
rajoitustoimenpiteiden käytön arviontiin ja seurantaan tarvittavat lausuntopalvelut.
Taloudelliset vaikutukset
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Koko hankinnan ennakoitu laskennallinen arvo on enimmillään 22 milj.€/vuosi (88 milj.
€/ nelivuotiskausi), alv 0 %. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin
hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kustannukset maksetaan vammaisten
palvelujen kustannuspaikalta kehitysvammaisten asumispalvelut 390 453 01.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Palveluntuottajalta tullaan pyytämään hankintamenettelyssä toimitettavaksi
edellytetyt ja tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät selvitykset ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus
ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua
koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.
Hankintamenettelyä koskeva kertomus
Tämä päätös on myös hankintalain 124 §:n mukainen hankintamenettelyä koskeva
kertomus. Hankintayksikön yhteystiedot ovat seuraavat: Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä, Sandelininkatu 1, 05800 Hyvinkää, sähköposti: kirjaamo@keusote.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1. valita palveluntuottajat tuottamaan asumispalveluja osa-alueittain, liitteiden 4-7
”Päivitetty vertailutaulukko” mukaisessa etusijajärjestyksessä,
2. todeta, että edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa tehdään
asumispalvelusta sopimus 1.5.2022 – 31.12.2023 väliselle ajalle, jonka
perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti,
3. todeta, että ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen
allekirjoitusvaiheessa, ohitetaan etusijajärjestyksessä ja sopimuksen perusteella
tehtävistä asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes kyseinen yksikkö on
saanut kaikki tarvittavat luvat kyseisen palvelun tuottamiseen,
4. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan
allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa sopimukset,
5. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan
päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan
hankintaoikaisuvaatimuksen,
6. oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan
tekemään hankintapäätöksen dynaamisen puitejärjestelyn avautuessa toisen
kerran keväällä 2023 ja
7. tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Tarjoajat
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§ 70
Toimen muuttaminen viraksi 17.05.2022
KEUDno-2021-20862
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Toimen muuttaminen viraksi 17.05.2022
Hallintosäännön luku 6 § 29 kohdan 1 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva
henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä
lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu
tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyiset toimenhaltijat voidaan
nimittää esitettyihin virkoihin.
Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut toimen muutoksesta viraksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimen muuttamisen viraksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset.
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§ 71
Viranhaltijapäätökset
aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 14 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan tuetusta asumisesta
/Ykköskoti Kajava 1-1, 08.04.2022
asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Asiakassihteerin virka, työikäisten asiakasohjaus , 14.04.2022
hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Lumikellon päiväkerhon ateriat vuodelle 2022, 10.05.2022
henkilöstöjohtaja
Hallintopäätös:
§ 9 Nimikemuutokset 01.05.2022, 01.05.2022
ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 3 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 09.05.2022
integraatiojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Asiakasohjauksen esimies, lapsiperheiden ja nuorten palvelut, 12.05.2022
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, geriatrinen keskus
§ 1 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Nurmijärvi, 27.04.2022
§ 2 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Nurmijärvi, 25.04.2022
§ 3 Sosiaaliohjaajan virka, omaishoito Tuusula, 25.04.2022
§ 4 Sosiaaliohjaajan virka, Geriatrinen keskus Järvenpää, 25.04.2022
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 13 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan toiminnan lopettaminen / Balancia-
palvelut, 06.04.2022
§ 14 Kotiapupalvelun palveluselituottajan toiminnan lopettaminen / Helmiina
Kotihoiva Oy, 11.04.2022
§ 15 Kotihoidon palvelusetelituottajan hakemuksen hylkääminen / Lumina Care Oy,
11.04.2022
kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 41 Irtisanominen / Hoiwa Oy sopimus henkilöstönvuokrauspalveluista, 22.04.2022
kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 5 Toimien perustamainen 24.01.2022, 25.01.2022
§ 16 Toimien perustaminen 01.02.2022, 01.02.2022
§ 27 Toimien perustaminen 01.03.2022, 28.02.2022
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§ 45 Toimien perustaminen 01.04.2022, 31.03.2022
§ 51 Toimien perustaminen 01.05.2022, 28.04.2022
Hankintapäätös:
§ 47 Asiantuntijapalvelut projektitoimiston (PMO) työn tukemiseen ja teknisiin ICT-
projektipäällikköpalveluihin sekä kokonaisarkkitehtuurityön (KA) tukemiseen,
06.04.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 48 Tutkimuslupahakemus/ Tukea hyvinvointiin ja terveyteen: Keusoten ja
kolmannen sektorin yhteistyö Keski-Uudellamaalla, 07.04.2022
§ 49 Tutkimuslupahakemus/ Työnimu ja etäjohtaminen koronajäljittäjien kokemana,
27.04.2022
§ 50 Tutkimuslupahakemus/ Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän
lastensuojelun välineenä, 27.04.2022
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Perheneuvolan esimiehen avoimen viran sijaistaminen, 20.01.2022
lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
§ 4 Viran täytämättä jättäminen, 05.12.2019
lastensuojelun päällikkö
§ 10 Sosiaalityöntekijän virka, lastensuojelun avohuolto Tuusula, 19.04.2022
§ 14 Sosiaalityöntekijä virka, Tuusulan avohuolto, 26.04.2022
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies
§ 2 Neuvolatyön esimiehen sijaistaminen, 06.04.2022
§ 3 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimiehen sijaistaminen, 12.04.2022
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 25 Päätös tehtyyn hankintaoikaisuvaatimukseen, 19.04.2022
§ 26 IKVA varahenkilöstön sijoittelupalvelun hankinta Seure henkilöstöpalvelut Oy,
13.08.2019
palvelujohtaja, MIELA
Hankintapäätös:
§ 6 Hankintaoikaisu/ Keski-Uudenmaan sote Sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja
päivätoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan hankinta, joustavan
toimittajarekisterin 1. avaaminen, 03.05.2022
palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 3 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 11.04.2022
§ 6 Päätös oikeudesta osallistua ulkomaan konferenssiin osana ammatillista
jatkokoulutusta, 02.05.2022
§ 7 Alkuvaiheen lähihoitajaopiskelijan osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen
poikkeustilanteessa kotihoidossa, 02.05.2022
Hankintapäätös:
§ 4 Päätös Keusoten sairaalapalveluiden Hyvinkään H-sairaalan osastoille
sairaanhoitajien hankinnasta Sote-alan henkilöstövuokraus 2021-202- Dynaamisen
hankintajärjestelmän kilpailutuksella, 13.04.2022
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Henkilöstöpäätös:
§ 5 Ylilääkärin virka, laatutiimi, avopalvelut, 02.05.2022
§ 8 Ylilääkärin virka vastaanottopalvelut, 04.05.2022
perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 18 Ilmoitus Nuorten verkkoauttamisen pienhankinnasta suorahankintana 2022 /
Zoturi Oy, 06.05.2022
rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 3 Keusoten laskujen hyväksyjät , 11.04.2022
§ 4 Tilapäislainan ottaminen ajalle 20.4.-3.6.2022, 02.05.2022
§ 5 Suostumus pitkäaikaisen lainan lyhennysten aloittamisen siirtämisestä vuodelta
2022 vuodelle 2023/Oy Apotti Ab, 03.05.2022
sairaalapalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 11 Ostopalvelusopimus terveyskeskuslääkärin palveluista: Medistar Oy, 08.04.2022
tieto- ja digijohtaja
§ 1 PSOP palvelusetelin irtisanominen, 13.01.2022
§ 14 Esiselvitys HVA-muutoksista Tieto Finland Oy:n asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin, 21.04.2022
§ 15 Perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut -hankinnan optioiden käyttö,
05.05.2022
§ 16 Konsultointityöt ja Muutossopimus 6771/2022 Tiera KVH ja IGA sopimukseen 3092
/2019, 05.05.2022
§ 17 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Tiera Tiedonhallinta -ratkaisun eSignature
hankinta / Kuntien Tiera Oy, 05.05.2022
tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 4 Sähköisen allekirjoituspalvelun hankinta Sarastia Oy:lta, 26.04.2022
§ 5 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS-tietojen poimintatyökalujen käyttöoikeus,
09.05.2022
§ 6 Sähköisen asioinnin integraatioiden suunnittelu, 09.05.2022
tilahallintapäällikkö
§ 3 Pop Up koronarokotuspiste Torikatu 7, Hyvinkää, 08.04.2022
vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
§ 8 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista
tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, CARE APU oy, 11.04.2022
vammaispalvelujen koordinoiva esimies (yli 25-vuotiaat)
Hallintopäätös:
§ 1 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi
hyväksyminen / Arjen Aurinko Osuuskunta, 07.01.2022
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 72
Tiedonantoja
KEUDno-2022-776
Oheismateriaali
1 20220503 Valviran päätös 3.5.2022 Dnro V/12197/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito Oy
2 20220404 Valviran päätös 4.4.2022 Dnro V/5517/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen Terveystalo Oy
3 20220426 Valviran ilmoitus 26.4.2022 Dnro V/9329/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Mehiläinen Oy
4 20220502 Valviran päätös 2.5.2022 Dnro V/8865/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Smart Diagnostiikka Oy
5 20220506 Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätös 6.5.2022 ESAVI/9822/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
Terveysvirta Oy
6 20220427 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 27.4.2022 ESAVI/13472/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen,
Järvenpään Fysioterapia Oy
7 20220413 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.4.2022 ESAVI/14769/2022
Ilmoitus toimintakunnan lisäyksestä, Fysioterapia Johanna Markula Oy
8 20220330 Valviran ilmoitus 30.3.2022 Dnro V/6155/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Kuuleva Oy
9 20220427 Valviran päätös 26.4.2022 Dnro V/8745/2022 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, SCS Holding Oy
10 29032022 Valviran päätös 29.3.2022 Dnro V/6461/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Liiketila
KokoNaisuus Oy
11 20220413 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/4056/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, ProNeuron Oy
12 20220427 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.4.2022 ESAVI/2839/2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Gyntiko Oy
13 20220420 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 20.4.2022 ESAVI/12991/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen,
Rhinion Oy
14 20220413 Valviran ilmoitus 13.4.2022 Dnro V/8376/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, OmaPartners oy
15 20220505 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.5.2022 ESAVI/4979/2022
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ProMentis Oy
16 20220404 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 4.4.2022 ESAVI-12354-2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikkojen lopettaminen, Sy medivision oy
17 20220505 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.5.2022 ESAVI/4794/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
Fysikaalinen Hoitolaitos Matin Kunto Oy
18 20220411 Valviran päätös 11.4.2022 Dnro V/33322/2021 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Suomen Punainen Risti Tampereen osasto
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19 20220505 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.5.2022 ESAVI/4797/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
Martin Kunto Oy
20 20220404 Valviran päätös 4.4.2022 Dnro V/7460/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Live-säätiö sr
21 20220505 Valviran päätös 5.5.2022 Dnro V/13529/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Sataseudun
Ambulanssipalvelu Oy
22 20220330 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.3.2022 ESAVI/3274/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
Trideco Oy
23 20220509 Valviran päätös 9.5.2022 Dnro V/4167/2022 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Lahden Ensihoitopalvelu Oy
24 20220509 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 9.5.2022 ESAVI/12349/2022
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan
nimenmuutoksesta sekä palvelujen tuottajan postiosoitteen muutoksesta,
Toimintaterapia Neuroni Oy
25 20220330 Valviran päätös 30.3.2022 Dnro V/7160/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria
Fysioterapia Oy
26 20220503 Valviran päätös 3.5.2022 Dnro V/12661/2022 yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito
Oy
27 20220404 Valviran ilmoitus 4.4.2022 Dnro V/4970/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Esperi
Lääkäripalvelut Oy
28 20220505 Valviran päätös 5.5.2022 Dnro V/6525/2022 Lupa yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamiseen, PlusTerveys Hammasklinikat Oy
29 20220421 Valviran ilmoitus 21.4.2022 Dnro V/11116/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito
Oy
30 20220412 Valviran päätös 12.4.2022 Dnro V/9280/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Suomen
Rokotepalvelu oy
31 20220421 Valviran ilmoitus 21.4.2022 Dnro V/9520/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, OmaPartners Oy
32 20220506 Valviran päätös 6.5.2022 Dnro V/511/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Lääkärikeskus Aava Oy
Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§63, §64, §65, §66, §67, §72
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
§68, §70, §71
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

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
17.05.2022

7/2022

37 (42)

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 §).
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Oikaisuvaatimus
§69
Oikaisuvaatimusohje
Muutoksenhakuohjeet – Kynnysarvon ylittävät hankinnat
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS – JULKINEN HANKINTA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2020 lähtien:
-
-
-
-
-

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

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä
vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle ja sen ratkaisee
hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, PL 46, 05801 Hyvinkää, kirjaamo@keusote.fi
Puhelinvaihde: 019 711 0000
Käyntiosoite: Sandelininkatu 1 B, 05800 Hyvinkää
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Hankintalain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön
ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa
tärkeää; tai
2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
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Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808
/2019) 15 §:n mukaisesti:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi tuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 16 §:n
mukaisesti:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
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tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun
lain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n
mukaisesti.
Valituksen maksut
Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.
Markkinaoikeudessa peritään riita-asiassa, muutoksenhakuasiassa ja muussa
lainkäyttöasiassa oikeudenkäyntimaksua 2.120 (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

