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Saapuvilla olleet jäsenet
Tapio Havula, 1. varapuheenjohtaja
Virpi Räty, 2. varapuheenjohtaja
Aki Korpela
Heini Liimatainen (poissa § 31 klo 17.15-17.28)
Jaana Syrjänen
Jari Räsänen
Kallepekka Toivonen
Lauri Kämäri
Mari Valve
Mia Rundgren
Pirjo Vainio
Sari Tammilehto
Tea Nieminen
Tuija Reinikainen
Tiia Lintula
Mikko Taavitsainen, varajäsen
Marko Heinonen, varajäsen
Erkki Laukkanen (§ 31), varajäsen, saapui 17:15, poistui 17:29
Mika Mäki-Kuhna
Jaakko Rainio, puheenjohtaja
Heta Ravolainen-Rinne
Muut saapuvilla olleet
Petja Harakka, va. hallintojohtaja, sihteeri
Jouni Maijala, yhtymävaltuuston pj
Sirkka Rousu, yhtymävaltuuston 1. vpj
Leni Pispala, yhtymävaltuuston 2. vpj
Outi Mäkelä, kuntajohtajien neuvottelukunnan puheenjohtaja, saapui 17:13
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja
Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, saapui 17:15, poistui 17:29
Erja Pentti (§ 31), palvelujohtaja, poistui 17:46
Poissa

Liljan-Kukka Runolinna
Onni Rostila
Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Jaakko Rainio

Petja Harakka
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Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Syrjänen

Pirjo Vainio
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§ 30
Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen
pöytäkirjantarkastajien valinta
Todetaan, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous on
laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan
21.03.2022 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 Jaana Syrjänen ja Pirjo Vainio.
Käsittely:
Iltakouluasioina käsiteltiin seuraavat asiat:
Ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutus, hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen
HUS-katsaus, Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtaja Raija Kontio ja
hallintopäällikkö Petri Moisio
Laajaan maahantuloon varautuminen, palvelujohtaja Tiina Salminen
Talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelma, kuntayhtymän johtaja Pirjo
Laitinen-Parkkonen, tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko, rahoitus- ja talousjohtaja
Päivi Tarsia, henkilöstöjohtaja Monica Hostio
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 31
Valvonnan vuosikertomus 2021 ja valvontaohjelma jakaminen vuodelle 2022
KEUDno-2022-8325
Valmistelija / lisätiedot:
Terhi Toikka
terhi.toikka@keusote.fi
valvontakoordinaattori
Liitteet

1 Valvonnan vuosikertomus 2021
2 Valvontaohjelma 2022
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa ohjaa
valvontaohjelma, jonka toteutumisesta raportoidaan vuosittain valvonnan
vuosikertomuksella. Valvontaohjelman 2020-2021 päivitetty versio on hyväksytty
kuntayhtymän hallituksessa 9.3.2021 § 25. Valvonnan vuosikertomukseen kootaan
yhteenveto valvonnan toimenpiteistä ja toteutumisesta sekä arvioidaan
valvontaohjelmassa määriteltyjen valvonnan kehittämistavoitteiden toteutumista.
Sosiaalipalvelujen ohjausta ja valvontaa on toteutettu palveluntuottajien kanssa
vuorovaikutuksellisessa, kannustavassa ja kehittämismyönteisessä yhteistyössä.
Ennakoivan ohjauksen ja valvonnan ensisijaisina keinoina on palveluntuottajien
ohjaus ja neuvonta, jota toteutetaan monin eri tavoin. Toiminnan aikaiset
valvontakäynnit toteutuivat suunnitelman mukaisesti lähes kaikkiin
ympärivuorokautisten palvelujen yksiköihin. Määrällisesti valvontakäyntejä toteutettiin
lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Valvonnan resurssit ovat
olleet edellistä vuotta paremmat. Reaktiivisia tarkastuskäyntejä on tehty
asiakaspalautteisiin, epäkohtailmoituksiin, muistutuksiin ja kanteluihin liittyen aina
tarvittaessa. Määrällisesti niitä on tehty edellistä vuotta vähemmän, mutta selvityksiä
on tehty paljon puhelinkeskusteluin, kirjallisesti ja dokumenttien perusteella.
Valvontaohjelman mukaiset kehittämistavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena
hyvin. Kehittämistavoitteita on edistetty valvonnan yhteistyöryhmässä, joka
kokoontuu säännöllisesti. Valvonnan yhteistyöryhmällä vahvistetaan myös valvonnan
osaamista jakamalla tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Omien sosiaalipalvelujen
omavalvontaa on vahvistettu ja valvontaan luotu vakiintuneet toimintatavat.
Ohjauksen ja valvonnan suunnitteluun ja raportointiin on luotu tulosalueille
yhtenäiset toimintatavat ja työkalut. Yhteistyötä tulosalueiden välillä on kehitetty,
mutta ohjausta ja valvontaa toteutetaan jokaisella tulosalueella pitkälti erillisesti.
Ohjausta ja valvontaa johdetaan ja resurssit määritellään tulosalueittain.
Sopimusvalvonnan tilasta ei ole vielä kattavaa kokonaiskuvaa. Sopimusvalvonnan
käytännöt kehittyvät kilpailutusten myötä, mm. palveluntuottajien säännöllisen
raportoinnin ja palveluntuottajien yhteistapaamisten kautta seuranta, ohjaus ja
valvonta on jatkuvaa.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaohjelman
2020-2021 voimassaoloaikaa pidennetään vuoden 2022 loppuun. Valvontaohjelmaan
on päivitetty muutamia tietoja ajan tasalle ja valvonnan kehittämistavoitteet vuodelle
2022. Vuoden aikana keskitytään valmistelemaan tulevalle hyvinvointialueelle
omavalvontaohjelma, joka tulee laatia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
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annetun lain (612/2021) mukaisesti. Nykyisen valvontaohjelman keskeiset sisällöt
tullaan yhdistämään hyvinvointialueen omavalvontaohjelmaan.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi valvonnan vuosikertomuksen 2021 ja
hyväksyy nykyisen valvontaohjelman voimassaoloajan pidentämisen vuoden 2022
loppuun
Käsittely:
Heini Liimatainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
esteellisenä "yleislausekejäävi" (HallintoL 28 § 1 mom. 7 kohta).
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Palvelujohtaja, tulosalueiden päälliköt, valvontakoordinaattori, laatupäällikkö,
kehittämispäällikkö
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Yhtymähallitus, § 5,21.01.2020
Yhtymähallitus, § 13,08.02.2022
Yhtymähallitus, § 32, 15.03.2022
§ 32
Hankintaoikaisu Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta - dynaamisen puitejärjestelyn
avaaminen 2022
KEUDno-2020-102
Yhtymähallitus, 21.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Klami, Erja Pentti
erja.pentti@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Avauspöytäkirja.pdf
2 Tarjoajat Ikäihmisten asumispalvelut kilpailutus 2019
3 Ikääntyneiden asumispalvelut tarjouspyynto_253700
4 Tarjouspyyntö Palvelukuvaus
5 Tarjouspyyntö Prosessi- ja kustannusvastuutaulukko
6 Tarjouspyyntö Vuokrataulukko
7 Tarjouspyyntö Sopimusluonnos
8 Tarjouspyyntö Sopimus henkilötietojen käsittelystä
9 Tarjouspyyntö Liite sopimukseen_ Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus
10 Tarjouspyyntö Hankintamenettelyn kuvaus
11 Tarjouspyyntö Henkilöstömitoitusohje
12 Tarjouspyyntö siivouksen vähimmäistaso
13 Sopimuspohja_Ikaihmisten_asumispalvelut Keusote
Taustaa
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 7.5.2019 § 64 Ikäihmisten asumispalvelujen
hankinnan kilpailutuksen käynnistämisestä. Kilpailutus on nyt käyty ja päätettävänä
on hankintapäätös jossa valitaan palvelutuottajat. Kyseessä oli Keravan kaupungin,
Sipoon kunnan ja Keusoten yhteinen kilpailutus. Kerava ja Sipoo tekevät valinnasta
omat päätöksensä. Keusoten hallintosäännön (11§) mukaan yhtymähallitus päättää
hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 6 000 000
euroa.
Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi
Yhteisen kilpailutuksen kohteena olivat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän,
Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan ikäihmisten asumispalvelut dynaamisessa
puitejärjestelyssä. Osatarjoukset olivat sallittuja siten, että tarjoaja on voinut tarjota
yhtä tai useampaa seuraavista viidestä osa-alueesta:
A. Tehostettu palveluasuminen
B. Palveluasuminen
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C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen
D2. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen
Hankinnan ennakoitu kokonaishinta sopimuskaudella (1.3.2020-28.2.2026) Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän osalta on n. 240 000 000 €.
Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on maaliskuussa 2020. Sopimuskauden
pituudeksi on tässä hankinnassa määritelty kuusi (6) vuotta, jotta palveluiden
toteuttamisessa voidaan hankintalain 108 §:n mukaisesti huomioida ja turvata
palvelun käyttäjien yksilölliset ja pitkäaikaiset hoitotarpeet. Lisäksi halutaan varmistaa
palveluiden asianmukainen jatkuvuus palvelun käyttäjien kannalta.
Dynaamisen puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti uusia Palveluntuottajia on
mahdollista ottaa mukaan hankintakauden aikana, aina järjestelmän avaamisen
yhteydessä.
Hankintamenettely
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Kyseessä on hankintalain liitteen E
mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen
hankinta. Hankintamenettelyssä sovellettiin lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Hankinta toteutetaan
dynaamisena puitejärjestelynä, joka tarkoittaa hankintayksikön itsensä
suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena
olevien palveluiden hankkimiseen.
Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa.
Hankintamenettely on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä.
Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöaineistoa ja kilpailutusta koskevia
kysymyksiä Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Hankintayksikkö sai lukuisia kysymyksiä,
joihin se lähetti vastauksensa
Saadut tarjoukset
Tarjouspyynnössä asetettuun määräaikaan (9.12.2019 klo 12:00) mennessä tarjouksia
jätettiin seuraavasti:
1. Tehostettu palveluasuminen, 102 tarjousta
2. Palveluasuminen, 40 tarjousta
3. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä, 71 tarjousta
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen, 18 tarjousta
D2. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen,
37 tarjousta. Lista tarjoajista on liitteenä 2.

Tarjoajien soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten tarkastaminen
Kyse oli puitejärjestelyhankinnasta, jossa puitejärjestelyyn valitaan kaikki
soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat.
Kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään puitejärjestelystä sopimus,
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jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti etusijajärjestykseen perustuen
sekä hankintamenettelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyn kaikki
ehdot vahvistetaan etukäteen, eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta
tilausvaiheessa.
Soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Tarjoajien
soveltuvuus on tarkistettu ennen hankintapäätöksen tekemistä. Kaikki tarjoajat
täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Hankintayksikkö tarkistaa tarjouskilpailun voittajilta ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista ajantasaiset asiakirjat, joiden perusteella voidaan todeta, että
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä.
Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat
asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.
Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö havaitsi muutamia
ristiriitaisuuksia ja puutteita joidenkin tarjoajien tarjouksissa. Ristiriitaisuudet ja
puutteet koskivat asukkaalta perittävää vuokraa sekä sitä, milloin tarjoajien
tarjouksissaan ilmoittamat perustettavat asumispalveluyksiköt ovat valmiita
palvelukäyttöön.
Tarjoajat olivat tarjousta antaessaan sitoutuneet noudattamaan tarjouspyynnössä
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tästä johtuen hankintayksikkö lähetti
täsmennyspyynnöt yleisesti kaikille tarjoajille, joilla ristiriitaisuuksia ilmeni.
Tarjousten ja saapuneiden täsmennysten tarkastamisen jälkeen lähes kaikki
tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi seuraavin poikkeuksin:
Tarjouspyynnön mukaan asukkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää kulloinkin voimassa
olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä kohtuullisia asumismenoja.
Vuokran hintaan ei sisälly palvelujen kustannuksia. Tarjoajan ja asukkaan välisen
vuokrasopimuksen ehdoissa vuokran hinnan määrittelyssä ja tarkistamisessa tarjoaja
huomioi edellä mainitut valtioneuvoston määrittelemät enimmäismäärät ja lain
asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995). Myös sopimusluonnoksessa on maininta
tästä enimmäismäärästä.
Muutamassa tarjouksessa poissuljettiin sellaiset tarjotut asunnot, jotka eivät
täyttäneet mainittua vähimmäisvaatimusta, jonka mukaan asukkaalta perittävä vuokra
ei saa ylittää kulloinkin voimassa olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia
eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä
kohtuullisia asumismenoja. Tarjouspyynnössä ei esitetty mitään minimivaatimusta
tarjottujen asuntojen määrää koskien, joten yhtäkään tarjoajaa ei poissuljettu
tarjouskilpailusta tällä perusteella. Tarjoajan tarjouksen kokonainen poissulku sen
vuoksi, että pieni osa tarjotuista asunnoista ylittää vuokrahinnan, olisi suhteetonta.
Tämän vuoksi vain liian korkean vuokran johdosta vähimmäisvaatimuksen vastaisia
asuntoja ei hyväksytä palvelun piiriin.
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Tarjouksen on voinut jättää myös perustettavan tai juuri perustetun yhtiön lukuun.
Viranomaistodistukset on saanut toimittaa vasta ennen toiminnan aloittamista.
Tarjousvertailu
Tarjousten valintaperuste oli halvin hinta. Hankinnassa on käytetty
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan halvinta hintaa, koska
hankintayksikkö on määritellyt hankinnan kohdetta koskevat korkeat
laatuvaatimukset ehdottomina vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat
haluttua ja lainsäädännön edellyttämää laatutasoa. Hankintalain 115 §:n
edellyttämänä perusteluna voidaan siten todeta, että koska korkea laatutaso on jo
muutoin huomioitu hankinnassa, kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena voi
olla pelkkä hinta.
Hankintayksikkö vertaili hinnat tarjouspyynnön hintalomakkeen mukaisesti. Jokainen
osa-alue (A., B., C., D1. ja D2.) vertailtiin erikseen. Hintalomake on hankintapäätöksen
liitteenä 2.
Sopimustoimittajiksi valittiin palveluiden tarjonnan turvaamiseksi kaikki soveltuvat ja
tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneet tarjoajat.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät kaikki
soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset.
Valintaehdotus
Puitejärjestelyyn valitaan osa-alueittain;
A. Tehostettu palveluasuminen (102 tarjousta)
B. Palveluasuminen (40 tarjousta)
C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä (71tarjousta)
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen (18 tarjousta)
D2. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen (
37 tarjousta)
Puitejärjestelyyn valitaan palveluntuottajat osa-alueittain liitteen Hintavertailutaulukko
mukaisesti. Hintavertailutaulukosta ilmenee palveluntuottajien etusijajärjestykset osa-
alueittain (A. tehostettu palveluasuminen, B. Palveluasuminen, C. Ikäihmisten
lyhytaikaishoito asumispalveluyksiköissä, D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen, D2.
Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen).

Ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen allekirjoitusvaiheessa,
ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn sopimuksen perusteella tehtävistä
asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes kyseinen yksikkö on saanut kaikki
tarvittavat luvat kyseisen palvelun toimittamiseen. Edellä tarkoitetut perustettavat
yksiköt ovat seuraavat:

Uudenmaan Seniorikodit Oy, VILLA AMANDA
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Uudenmaan Seniorikodit Oy, NIITTYHOVI
Attendo Oy, Attendo perustettava Hyvinkää
Avanna Oy, Villa Sahis
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Uusi perustettava yksikkö, Elim-
rakennus, 1.kerros
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Järvenpään Hyvinvointikampuksen
hoivakoti
Attendo Mi-Hoiva Oy, Attendo perustettava Porlammi
Mehiläinen Oy, Uusi perustettava yksikkö 2
Mehiläinen Oy, Uusi Perustettava yksikkö 5
Norlandia Care Oy, Norlandia Care Tuusula Oy
Plus Hoivakiinteistöt Oy, Lahelan Palvelukoti
Tutoris Oy Keusote, Tutoris uusi
Hoivamme Satakunta (perustettavat yksiköt Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula,
Mäntsälä)
Hankintasopimus
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU-
kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14
päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen
perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
valita palveluntuottajat puitejärjestelyyn osa-alueittain, liitteen
Hintavertailutaulukko mukaisesti
todeta, että edellä mainittujen toimittajien kanssa tehdään puitejärjestelystä
sopimus, jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti.
todeta, että ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen
allekirjoitusvaiheessa, ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn
sopimuksen perusteella tehtävistä asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes
kyseinen yksikkö on saanut kaikki tarvittavat luvat kyseisen palvelun
toimittamiseen.
oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimukset
oikeuttaa palvelujohtajan tekemään sopimuksiin vähäisiä teknisluonteisia
korjauksia.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan kokouksessa tehdyillä teknisluonteisilla tarkennuksilla
esittelytekstiin.

Yhtymähallitus, 08.02.2022, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Tiina Salminen
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tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Liite_Hankintamenettelyn_kuvaus
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on ikäihmisten asumispalvelut:
A. Tehostettu palveluasuminen
B. Palveluasuminen
C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen
D2. Ikääntyneiden päihde-ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen.
Hankinta yhteistyö
Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta on toteutettu Keravan kaupungin, Sipoon
kunnan ja Keusoten yhteishankintana. Kukin tilaaja tekee tarjouskilpailun tuloksen
perusteella omat hankintapäätöksensä ja - sopimuksensa.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan
perustamisen jälkeen uusille tarjouksille joka toinen vuosi. Samassa yhteydessä
dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa
olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty
tarkemmin liitteessä 7.
Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.11.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 5 § 21.1.2020, puitejärjestelyyn valittiin 37
palveluntuottajaa ja 117 asumispalveluyksikköä. Tuolloin valittujen palveluntuottajien
kanssa on laadittu sopimukset ajalle 1.3.2020-28.2.2026.
Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran
29.10.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri
palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät
dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 22.11.2021 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 25.11.2021.
Tekninen vuoropuhelu
Ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytiin teknistä
vuoropuhelua. Markkinakartoitustilaisuus toteutettiin videon välityksellä Microsoft
Teams-ympäristössä ja tilaisuuteen osallistui 39 palveluntuottajan edustajaa.
Saadut tarjoukset
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Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 13.12.2021 saapui yhteensä 23
asumisyksikkökohtaista tarjousta 10 eri palveluntuottajalta. Saapuneista tarjouksista
21 oli kokonaan uusia asumisyksikköjä koskevia tarjouksia. Kahdessa tarjouksessa
nykyinen palveluntuottaja laski palvelun hintaa 5-6 %. Uusien tarjousten hintahajonta
oli suuri. Uudet tarjoukset sijoittuivat etusijajärjestyksessä hinnan perusteella sijoille 6-
67/68 (tehostettu palveluasuminen), sijoille 20-26/29 (palveluasuminen), sijoille 8-39
/48 (ikäihmisten lyhytaikaishoito), sijoille 4-5/14 (psykogeriatrinen palveluasuminen).
Jätetyt tarjoukset jakaantuivat osa-alueisiin seuraavasti:
A. Tehostettu palveluasuminen, 18 tarjousta
B. Palveluasuminen, 15 tarjousta
C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä, 15 tarjousta
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen, 2 tarjousta
D2. Ikääntyneiden päihde-ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen, ei
tarjouksia
Tarjoajien soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten tarkastaminen
Kyse oli puitejärjestelyhankinnasta, jossa puitejärjestelyyn valitaan kaikki
soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat.
Kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään puitejärjestelystä sopimus,
jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti etusijajärjestykseen perustuen
sekä hankintamenettelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyn kaikki
ehdot vahvistetaan etukäteen,eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta
tilausvaiheessa.
Soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Tarjoajien
soveltuvuus on tarkistettu ennen hankintapäätöksen tekemistä. Kaikki tarjoajat
täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Hankintayksikkö tarkistaa tarjouskilpailun voittajilta ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista ajantasaiset asiakirjat, joiden perusteella voidaan todeta,että
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä.
Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat
asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.
Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö havaitsi muutamia
ristiriitaisuuksia ja puutteita joidenkin tarjoajien tarjouksissa. Ristiriitaisuudet ja
puutteet koskivat asukkaalta perittävää vuokraa.
Tarjoajat olivat tarjousta antaessaan sitoutuneet noudattamaan tarjouspyynnössä
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tästä johtuen hankintayksikkö lähetti
täsmennyspyynnöt yleisesti kaikille tarjoajille, joilla ristiriitaisuuksia ilmeni.
Tarjousten ja saapuneiden täsmennysten tarkastamisen jälkeen kaikki tarjoukset
todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi seuraavin poikkeuksin:
Tarjouspyynnön mukaan asukkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää kulloinkin voimassa
olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä kohtuullisia asumismenoja.
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Vuokran hintaan ei sisälly palvelujen kustannuksia. Tarjoajan ja asukkaan välisen
vuokrasopimuksen ehdoissa vuokran hinnan määrittelyssä ja tarkistamisessa tarjoaja
huomioi edellä mainitut valtioneuvoston määrittelemät enimmäismäärät ja lain
asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995). Myös sopimusluonnoksessa on maininta
tästä enimmäismäärästä.
Muutamassa tarjouksessa poissuljettiin sellaiset tarjotut asunnot, jotka eivät
täyttäneet mainittua vähimmäisvaatimusta, jonka mukaan asukkaalta perittävä vuokra
ei saa ylittää kulloinkin voimassa olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia
eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä
kohtuullisia asumismenoja. Tarjouspyynnössä ei esitetty mitään minimivaatimusta
tarjottujen asuntojen määrää koskien,joten yhtäkään tarjoajaa ei poissuljettu
tarjouskilpailusta tällä perusteella. Tarjoajan tarjouksen kokonainen poissulku sen
vuoksi, että pieni osa tarjotuista asunnoista ylittää vuokrahinnan, olisi suhteetonta.
Tämän vuoksi vain liian korkean vuokran johdosta vähimmäisvaatimuksen vastaisia
asuntoja ei hyväksytä palvelun piiriin.
Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan
halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty
ehdottomina vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat hankintayksiköiden
määrittelemää ja lainsäädännön edellyttämää laatutasoa.
Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa
järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko dynaamisen puitejärjestelyn osalta, josta
ilmenee etusijajärjestys 1.3.2022 alkaen, on esitetty liitteissä 2-6.
Palvelun tilaaminen sopimuskaudella
Sopimuskauden aikana tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia
sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden
yksilölliset tarpeet. Jos asiakkaan tarve ei muuta edellytä, tilaaja valitsee
palveluntuottajan etusijajärjestystä noudattaen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
tilaa palvelua tarpeen mukaan.
Ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen allekirjoitusvaiheessa,
ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn sopimuksen perusteella tehtävistä
asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes kyseinen yksikkö on saanut kaikki
tarvittavat luvat kyseisen palvelun toimittamiseen.
Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 40 miljoonaa euroa
vuodessa (alv 0 %). Sopimuskaudella (1.3.2022-28.2.2026) kokonaishinta on n. 160
miljoonaa euroa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin
hankintamääriin sopimuskauden aikana.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hyväksyttyjen tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset
1.3.2022 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 28.2.2026 saakka. Aiemmin
puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina aiemmin
laadituilla sopimuksilla.
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny
tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusoikeuden tiedoksi.
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
hyväksyä kuntayhtymän osalta ikäihmisten asumispalvelujen dynaamiseen
puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 ” Avauspöytäkirja” mukaiset tarjoukset,
valita palveluntuottajat puitejärjestelyyn osa-alueittain, liitteiden 2-6 ”Päivitetty
vertailutaulukko” mukaisesti,
todeta, että edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa tehdään
puitejärjestelystä sopimus, jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti,
todeta, että ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen
allekirjoitusvaiheessa, ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn
sopimuksen perusteella tehtävistä asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes
kyseinen yksikkö on saanut kaikki tarvittavat luvat kyseisen palvelun
tuottamiseen,
oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen
palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa
sopimukset,
oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen
palvelujohtajan tekemään hankintapäätöksen dynaamisen puitejärjestelyn
avautuessa toisen kerran syksyllä 2024 ja
tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 15.03.2022, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
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palvelujohtaja
Liitteet

1 Liite Allekirjoitettu_avauspoytakirja_Ei vielä julkinen Julkisuuslaki 6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, julkisuuslaki § 6
2 Liite A päivitetty_vertailutaulukko_korjattu 21.2.22 Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, julkisuuslaki § 6
3 Liite B päivitetty_vertailutaulukko_korjattu 21.2.22 Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, julkisuuslaki § 6
4 Liite C päivitetty_vertailutaulukko_korjattu 21.2.22 Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki 6 § 1 mom 3
5 Liite D1 päivitetty_vertailutaulukko_korjattu 21.2.22 Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, julkisuuslaki § 6
6 Liite D2 Päivitetty vertailutaulukko 2022 päihde ja mt Ei vielä julkinen Julkisuuslaki
6§1mom. 3-kohta
Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen, julkisuuslaki § 6
7 Liite Hankintamenettelyn kuvaus
Hankintaoikaisu
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 8.2.2022 §13 hyväksynyt
päätöksen Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta - dynaamisen puitejärjestelyn
avaaminen 2022. Päätöksenteon jälkeen hankintayksikkö on todennut, että
hankintapäätöksen liitteinä olleissa vertailutaulukoissa: A Päivitetty vertailutaulukko
2022 tehostettu palveluasuminen, B Päivitetty vertailutaulukko 2022
palveluasuminen, C Päivitetty vertailutaulukko 2022 lyhytaikaishoito sekä D1 Päivitetty
vertailutaulukko 2022 psykogeriatrinen on ollut virhe.
Tällä päätöksellä oikaistaan ko. päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti
hankintayksikön itseoikaisuna yllämainittujen liitteiden hintatietojen osalta.
Korjatuissa liitteissä korjaukset näkyvät korostettuina.
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on ikäihmisten asumispalvelut:
A. Tehostettu palveluasuminen
B. Palveluasuminen
C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen
D2. Ikääntyneiden päihde-ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen.
Hankinta yhteistyö
Ikäihmisten asumispalvelujen hankinta on toteutettu Keravan kaupungin, Sipoon
kunnan ja Keusoten yhteishankintana. Kukin tilaaja tekee tarjouskilpailun tuloksen
perusteella omat hankintapäätöksensä ja - sopimuksensa.
Hankintamenettely
Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa puitejärjestely avataan
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perustamisen jälkeen uusille tarjouksille joka toinen vuosi. Samassa yhteydessä
dynaamiseen puitejärjestelyyn jo valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa
olevaa tarjoustaan. Dynaamisen puitejärjestelyn periaatteiden kuvaus on esitetty
tarkemmin liitteessä 7.
Dynaaminen puitejärjestely perustettiin 5.11.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Yhtymähallituksen hankintapäätöksellä 5 § 21.1.2020, puitejärjestelyyn valittiin 37
palveluntuottajaa ja 117 asumispalveluyksikköä. Tuolloin valittujen palveluntuottajien
kanssa on laadittu sopimukset ajalle 1.3.2020-28.2.2026.
Dynaamisen puitejärjestelyn avaaminen
Dynaaminen puitejärjestely avattiin uusille tarjouksille ensimmäisen kerran
29.10.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että eri
palveluille asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat yhtenevät
dynaamisen puitejärjestelyn perustamisessa julkaistujen vaatimusten kanssa ja niiden
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.
Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä
tarjouspyyntöön liittyen 22.11.2021 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin
julkisesti 25.11.2021.
Tekninen vuoropuhelu
Ennen hankintailmoituksen julkaisemista käytiin teknistä
vuoropuhelua. Markkinakartoitustilaisuus toteutettiin videon välityksellä Microsoft
Teams-ympäristössä ja tilaisuuteen osallistui 39 palveluntuottajan edustajaa.
Saadut tarjoukset
Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 13.12.2021 saapui yhteensä 23
asumisyksikkökohtaista tarjousta 10 eri palveluntuottajalta. Saapuneista tarjouksista
21 oli kokonaan uusia asumisyksikköjä koskevia tarjouksia. Kahdessa tarjouksessa
nykyinen palveluntuottaja laski palvelun hintaa 5-6 %. Uusien tarjousten hintahajonta
oli suuri. Uudet tarjoukset sijoittuivat etusijajärjestyksessä hinnan perusteella sijoille 6-
67/68 (tehostettu palveluasuminen), sijoille 10-25/28 (palveluasuminen), sijoille 8-40
/49 (ikäihmisten lyhytaikaishoito), sijoille 4-9/15 (psykogeriatrinen palveluasuminen).
Jätetyt tarjoukset jakaantuivat osa-alueisiin seuraavasti:
A. Tehostettu palveluasuminen, 18 tarjousta
B. Palveluasuminen, 15 tarjousta
C. Ikäihmisten lyhytaikaishoito asumispalveluyksikössä, 15 tarjousta
D1. Psykogeriatrinen palveluasuminen, 2 tarjousta
D2. Ikääntyneiden päihde-ja mielenterveysasiakkaiden tehostettu palveluasuminen, ei
tarjouksia
Tarjoajien soveltuvuuden ja vähimmäisvaatimusten tarkastaminen
Kyse oli puitejärjestelyhankinnasta, jossa puitejärjestelyyn valitaan kaikki
soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat.
Kaikkien valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään puitejärjestelystä sopimus,
jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti etusijajärjestykseen perustuen
sekä hankintamenettelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestelyn kaikki
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ehdot vahvistetaan etukäteen,eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta
tilausvaiheessa.
Soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Tarjoajien
soveltuvuus on tarkistettu ennen hankintapäätöksen tekemistä. Kaikki tarjoajat
täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Hankintayksikkö tarkistaa tarjouskilpailun voittajilta ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista ajantasaiset asiakirjat, joiden perusteella voidaan todeta,että
tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttyvät.
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen
Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä.
Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat
asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.
Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö havaitsi muutamia
ristiriitaisuuksia ja puutteita joidenkin tarjoajien tarjouksissa. Ristiriitaisuudet ja
puutteet koskivat asukkaalta perittävää vuokraa.
Tarjoajat olivat tarjousta antaessaan sitoutuneet noudattamaan tarjouspyynnössä
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tästä johtuen hankintayksikkö lähetti
täsmennyspyynnöt yleisesti kaikille tarjoajille, joilla ristiriitaisuuksia ilmeni.
Tarjousten ja saapuneiden täsmennysten tarkastamisen jälkeen kaikki tarjoukset
todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi seuraavin poikkeuksin:
Tarjouspyynnön mukaan asukkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää kulloinkin voimassa
olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia eläkkeensaajan asumistuen
määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä kohtuullisia asumismenoja.
Vuokran hintaan ei sisälly palvelujen kustannuksia. Tarjoajan ja asukkaan välisen
vuokrasopimuksen ehdoissa vuokran hinnan määrittelyssä ja tarkistamisessa tarjoaja
huomioi edellä mainitut valtioneuvoston määrittelemät enimmäismäärät ja lain
asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995). Myös sopimusluonnoksessa on maininta
tästä enimmäismäärästä.
Muutamassa tarjouksessa poissuljettiin sellaiset tarjotut asunnot, jotka eivät
täyttäneet mainittua vähimmäisvaatimusta, jonka mukaan asukkaalta perittävä vuokra
ei saa ylittää kulloinkin voimassa olevan Valtioneuvoston asetuksen mukaisia
eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteiden vuosittain määrittelemiä
kohtuullisia asumismenoja. Tarjouspyynnössä ei esitetty mitään minimivaatimusta
tarjottujen asuntojen määrää koskien,joten yhtäkään tarjoajaa ei poissuljettu
tarjouskilpailusta tällä perusteella. Tarjoajan tarjouksen kokonainen poissulku sen
vuoksi, että pieni osa tarjotuista asunnoista ylittää vuokrahinnan, olisi suhteetonta.
Tämän vuoksi vain liian korkean vuokran johdosta vähimmäisvaatimuksen vastaisia
asuntoja ei hyväksytä palvelun piiriin.
Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos
Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena ainoastaan
halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty
ehdottomina vähimmäisvaatimuksina, siten että ne vastaavat hankintayksiköiden
määrittelemää ja lainsäädännön edellyttämää laatutasoa.
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Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä hinnan mukaisessa
järjestyksessä. Päivitetty vertailutaulukko dynaamisen puitejärjestelyn osalta, josta
ilmenee etusijajärjestys 1.3.2022 alkaen, on esitetty liitteissä 2-6.
Palvelun tilaaminen sopimuskaudella
Sopimuskauden aikana tilaaja tekee valituilta palveluntuottajilta tilauksia
sopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti ottaen huomioon asiakkaiden
yksilölliset tarpeet. Jos asiakkaan tarve ei muuta edellytä, tilaaja valitsee
palveluntuottajan etusijajärjestystä noudattaen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
tilaa palvelua tarpeen mukaan.
Ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen allekirjoitusvaiheessa,
ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn sopimuksen perusteella tehtävistä
asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes kyseinen yksikkö on saanut kaikki
tarvittavat luvat kyseisen palvelun toimittamiseen.
Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on kuntayhtymän osalta noin 40 miljoonaa euroa
vuodessa (alv 0 %). Sopimuskaudella (1.3.2022-28.2.2026) kokonaishinta on n. 160
miljoonaa euroa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin
hankintamääriin sopimuskauden aikana.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hyväksyttyjen tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa sopimukset
1.3.2022 alkaen dynaamisen puitejärjestelyn päättymiseen 28.2.2026 saakka. Aiemmin
puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat jatkavat normaalisti tuottajina aiemmin
laadituilla sopimuksilla.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny
tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet
asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua
siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusoikeuden tiedoksi.
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
hyväksyä kuntayhtymän osalta ikäihmisten asumispalvelujen dynaamiseen
puitejärjestelyyn lisättäväksi liitteen 1 ” Avauspöytäkirja” mukaiset tarjoukset,
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valita palveluntuottajat puitejärjestelyyn osa-alueittain, liitteen 6 ”Päivitetty
vertailutaulukko” mukaisesti,
korjata liitteissä 2-5 tapahtuneet virheet ja valita palveluntuottajat
puitejärjestelyyn liitteiden 2-5 "Päivitetty vertailutaulukko, korjattu 21.2.2022"
mukaisesti
todeta, että edellä mainittujen palveluntuottajien kanssa tehdään
puitejärjestelystä sopimus, jonka perusteella tilataan palvelu asiakaskohtaisesti,
todeta, että ne perustettavat yksiköt, jotka eivät ole valmiit sopimuksen
allekirjoitusvaiheessa, ohitetaan etusijajärjestyksessä ja puitejärjestelyn
sopimuksen perusteella tehtävistä asiakaskohtaisista palvelutilauksista, kunnes
kyseinen yksikkö on saanut kaikki tarvittavat luvat kyseisen palvelun
tuottamiseen,
oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen
palvelujohtajan allekirjoittamaan valittujen palveluntuottajien kanssa
sopimukset,
oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelujohtajan
päättämään mahdollisen hankintapäätöstä koskevan
hankintaoikaisuvaatimuksen,
oikeuttaa kuntayhtymän ikäihmisten ja vammaisten palvelujen
palvelujohtajan tekemään hankintapäätöksen dynaamisen puitejärjestelyn
avautuessa toisen kerran syksyllä 2024
kumota ja poistaa aikaisempi hankintapäätös 8.2.2022 § 13 ja antaa tämä päätös
edellä mainitun päätöksen sijaan ja
tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Käsittely:
Teknisenä korjauksena merkittiin liite hankintamenettelyn kuvaus julkiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.
Tiedoksi
Palveluntuottajat (kaikki toimittajarekisterissä olevat, myös aiemmin hyväksytyt),
ostolaskut ja hankintapalvelut
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§ 33
Virkojen perustaminen sekä viran lakkauttaminen 15.03.2022
KEUDno-2021-20862
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Virkojen perustaminen 15.03.2022 Liite 1
2 Viran lakkauttaminen 15.03.2022 Liite 2
Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan
ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi sekä viran
lakkauttamiseksi

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
Liitteen 1 mukaisten virkojen perustamiset.
Liitteen 2 mukaisen viran lakkauttamisen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 34
Vastaus valtuustoaloitteeseen/lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan
kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)
KEUDno-2021-18886
Valmistelija / lisätiedot:
Suvi Salin, Tiina Salminen
suvi.salin@keusote.fi, tiina.salminen@keusote.fi
lastensuojelun päällikkö, palvelujohtaja
Petri Kolmonen (Keskusta) jätti valtuustoaloitteen yhtymävaltuuston kokouksessa
7.10.2021. Aloitteessa esitetään, että lastensuojelun on puututtava lapseen ja
vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)
ALOITE:
Nykytila
Pitkittyneet huoltoriidat ovat yleistyneet, ja niiden määrä kasvoi huomattavasti
vuosina 1995-2005. Sen jälkeen määrä on pysynyt suunnilleen samana. Vuosina 2015-
2016 käräjäoikeudessa käsiteltiin 2 582 riitaista huolto- ja tapaamisasiaa, ja
sosiaalilautakunnilta pyydettiin 1 179 olosuhdeselvitystä.
Vieraannuttamista esiintyy noin 10 %:ssa kaikista eroista ja 20-27 %:ssa pitkittyneistä
huoltoriidoista. Osassa tapauksista kyse on jo liiton aikana alkaneesta prosessista,
mutta useimmissa tapauksissa vieraannuttaminen alkaa eron tapahduttua. Joskus
tilanne eskaloituu eron jälkeen taisteluksi, jossa otetaan käyttöön yhä voimakkaampia
keinoja.
Huoltoriitoja käyvistä perheistä 67 prosenttia on lastensuojelun asiakkaita. Vähintään
neljä vuotta jatkuneissa kiistoissa asiakkuus on käyt. katsoen kaikilla perheillä.
20 prosenttia lapsista on sijoitettu tai otettu huostaan (OTT Anja Hannuniemen
tutkimus 2015).
Koska vieraannuttaminen johtaa ajan oloon otteiden kovenemiseen ja sekä lasten että
aikuisten mielenterveyden järkkymiseen, parasta hoitoa on ehkäisy tai ainakin
mahdollisimman nopea tilateeseen puuttuminen. Tämä edellyttää sitä, että
oikeusoppineet, lasten mielenterveystyön ammattilaiset ja lastensuojelun
työntekijät tuntevat ilmiön ja sen vahingollisuuden. Vanhemmille jo alkuvaiheessa
suunnatulla informaatiolla, tietoiskulla, vieraannuttamisen vahingollisista seurauksista
lapselle voi olla suuri merkitys, vaikka lapsi ei vielä oireilisikaan.
"Sosiaalityöllä on usein avainasema huoltoriidoissa, mutta isien kokemukset
sosiaaliviranomaisista ovat pääosin negatiivisa ja myös muiden viranomaisten
toiminta koettiin asenteellisena; kiusaamista ei tunnisteta eikä siihen puututa ja äitiä
koettiin suosittavan isän ohitse". - Emilia Kumpusalo, 2018 - Isien kokemuksia
huoltokiusaamisesta. Progradu - tutkielma, sosiaalityö, Lapin yliopisto.
Vieraannuttamisen kriminalisointia on vaadittu vuodesta 2012, kun kansanedustaja
Pauli Kiuru ja Juho Eerola tekivät asiasta lakialoitteen. Pauli Kiurun lakialoitteen
allekirjoitti ennätykselliset 142 kansanedustajaa. Vaikka lakia ei lopulta muutettu ei
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se tarkoita sitä, että vakavaan henkiseen väkivaltaan ei tarvitsisi viranomaisten
puuttua.
Vieraannuttamisen määritelmä
Vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii
vaikeuttamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan manipuloimalla lasta eri tavoin
ja estämällä tapaamisia sekä yhteydenpitoa. Vieraannuttaminen alkaa tyypillisesti
vanhempien eron jälkeen.
Vieraannuttaminen ei perustu todelliseen tai perusteltuun pelkoon siitä, että lapsi
joutuisi väkivallan tai seksuaalisen riiston kohteeksi ollessaan toisen vanhemman
luona.
Vieraanuttamisen vaikutukset lapseen
Vieraannuttamista esiintyy arviolta neljäsosassa oikeuteen päättyneistä eroista.
Taustalla on usein vieraannuttajavanhemman persoonallisuushäiriö (yli 60%).
Vieraannuttamisesta seuraa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä vaikeuksia,
kuten syyllisyyttä, masennusta ja kyvyttömyyttä luottaa kehenkään. Siksi
ilmiön tunnistaminen ja siihen varhain puuttuminen ovat tärkeitä. Psykologien
arvion mukaan vieraannuttaminen ilmiönä on vakavuudeltaan verrattavissa lapsen
seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai massiiviseen kaltoinkohteluun.
Kansainvälinen vertailu ja käytännöt
Maailmalla on kehitetty malleja vaikeiden ja pitkittyneiden erotilanteiden
ratkaisemiseksi. Brasiliassa on käytännössä seitsenportainen malli vieraannuttamisen
lopettamiseksi. Brasiliassa maksimi rangaistus vieraannuttamisesta on 10 vuotta
vankeutta.
Ensin vieraannuttavan vanhemman kanssa käydään vakava keskustelu siitä, mitä
hänen käytöksensä aiheuttaa lapselle.
Jos tämä ei auta, muutetaan asumisjärjestelyt toisen vanhemman hyväksi.
Seuraavaksi vieraannuttajaa sakotetaan.
Seuraava askel on psykologisen arvion tekeminen vieraannuttajasta.
Sitten arvioidaan yksin- ja yhteishuoltajuutta.
Tämän jälkeen tehdään määräys lapsen asuinpaikasta, jonka ulkopuolelle häntä
ei saa viedä, jos on uhka lapsikaappauksesta.
Viimeinen keino on mitätöidä vieraannuttajavanhemman huoltajuus.
Useissa eri maissa kuten Belgia, Saksa, Kanada tai Austraalia puututaan tiukasti
vieraannuttamiseen tai lapsen tapaamisenestämiseen vanhemman toimesta.
Tapaamisen estävää vanhempaa sakotetaan ja lapsi käydään hakemassa
viranomaisen toimesta.
Esitys
Esitän, että lastensuojelu on velvollinen viipymättä selvittämään ja puuttumaan
vieraannuttamiseen sen havaitessaan. Tarvittaessa sosiaalityöntekijät on koulutettava
tunnistamaan vieraannuttaminen.
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1. Ensisijaisena ja nopeana keinona vieraannuttajavanhemman puhuttelu ja
valistaminen vieraannuttamisen haitallisista vaikutuksista lapseen (avohuolon
toimenpide).
2. Mikäli vieraannuttaminen puhuttelusta huolimatta jatkuu ja/tai tapaamisia
estetään toistuvasti ilman todellista näyttöä tai perustetta lastensuojelu on
velvollinen huostaanottamaan ja sijoittamaan lapsi turvalliselle lähiomaiselle,
kuten lapsen toinen vanhempi (lapseen kohdistuva välitön vaara).
3. Epäselvissä tapauksissa lastensuojelu on velvollinen pyytämään psykiatrista
arviota vanhemmista tai psykiatrin konsultaatiota.
Lastensuojelun tulee aina välttää sellaisia toimia jotka ovat haitallisia lapsen ja
vanhemman väliselle vuorovaikutukselle.
Lähteet:
Tiivistelmä lapsenhuolto-, lastensuojelulainkohdista sekä lapsenoikeuksien-, että
ihmisoikeussopimusten kohdista joihin aloitteessa viitataan
Liite 1
OTT Anja Hannuniemen tutkimus (2015)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154549
Pauli Kiurun lakialoite vuodelta 2012
https://wwwis.fi/kotimaa/art-2000000511273.html
Isät lasten asialla ry - opas viranomaisille vieraannuttamisen tunnistamiseen
https://vieraannuttaminen.files.wordpress.com/2020/10/mita-on-ja-miten-tunnistaa-
vieraannuttaminen_opas_ila-1.10.2020.pdf
IS 17.9.2021 Oikeusministeri myöntää lasten vieraannuttamisen olevan todellinen
ilmiö - asiantuntijat maalaavat karun kuvan huoltajuuskiisotista
https://www.is.fi/kotiaa/art-2000008213036.html?
fbclid=IwAR0nsOgecPqwJWG2rylQda180YdRYeM_p4Suw97MixP7moHov1pa9dMUG2s
Emilia Kumousalo, Progradu - tutkielma.
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63620/Kumpusalo.Emilia.pdf;
sequence=1
Lapsen maailma lehden yhteishaastattelu 9.8.2021
"Sekä Kolmonen että Mattila lähtisivät mielellään pilotoimaan vaikkapa Espoossa
kokeilua, jossa saataisiin kokemuksia moniammatillisen asiantuntijatiimin käytöstä."
https://lapsenmaailma.fi/artikkeli/mista-apua-kun-erokiista-karjistyy/
Tietoa vieraannuttamisesta (duodecim)
https://www.duodecimlehti.fi/duo14203
https://parentalalienation.eu/
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VASTAUS ALOITTEESEEN:
VIERAANNUTTAMINEN KÄSITTEENÄ
Vieraannuttaminen on ilmiönä kompleksinen ja kiistanalainen. Kun puhutaan
vieraannuttamisesta, on tarkasteltava myös vaihtoehtoisia selitysmalleja. Ennen
kaikkea lapsen tilannetta on arvioitava eri näkökulmista silloin, kun lapsen ja toisen
vanhemman suhde on katkennut (kokonaan) tai vahingoittunut.
Uuden lapsenhuoltolain yhtenä tavoitteena on ollut ehkäistä vieraannuttamista. Siinä
korostetaan lapsen ihmissuhteiden vaalimista, mutta myös lapsen osallisuutta ja
suojelua väkivallalta. Molempien vanhempien velvollisuutena on myötävaikuttaa
tapaamisoikeuden toteutumiseen ja välttää haitan aiheuttamista lapsen ja toisen
vanhemman väliselle suhteelle. Vanhemman tulee myös ilmoittaa toiselle
vanhemmalle etukäteen muuttoaikeista. (LHL 190/2019)
Vieraannuttava käyttäytyminen voi olla esim. toisen vanhemman mustamaalaamista
lapselle, perusteettomien pelkojen herättämistä, tapaamisten ja kontaktin
rajoittamista tai lapsen emotionaalista manipulointia. Vieraannuttamisen taustalla on
ajatus siitä, että ennen eroa lapsen ja vieraannuttamista kokevan vanhemman suhde
on ollut ”normaali”, hyvä ja myönteinen. Vieraannuttaminen ei näin ollen koske
esimerkiksi tilanteita, joissa tapaajavanhempi on käyttäytynyt väkivaltaisesti lasta
kohtaan tai lapsi pelkää tapaajavanhempaa. Vieraannuttaminen ei koske myöskään
tilanteita, joissa toinen vanhempi on itse halunnut olla vähemmän vuorovaikutuksessa
lapsensa kanssa tai lapsi haluaa etääntyä vanhemmasta omaehtoisesti. (Häkkänen-
Nyholm, Laajasalo & Tuuri 2013.)
Joskus lähivanhempi voi myös tiedostamattaan toimia tai puhua tavoilla, joka
etäännyttää lasta toisesta vanhemmasta. Lapsilla ilmenee vieraannuttamisen myötä
esimerkiksi psyykkisiä oireita ja kouluvaikeuksia (Häkkänen-Nyholm, Laajasalo & Tuuri,
2013). Vieraannuttaminen heikentää merkittävästi myös torjutun vanhemman
psyykkistä vointia.
Vaikeiden eroriitojen yhteydessä esitetään usein väitteitä lapsen vieraannuttamisesta
tai kaltoinkohtelusta vanhempien tehdessä rikos- ja lastensuojeluilmoituksia
toisistaan. Vieraannuttamiskeskustelun vaikeuteen liittyy, että vieraannuttamista
käytetään myös väkivallan välineenä ja jatkona aiemmissa perhesuhteissa alkaneelle
väkivallalle. Ennen kuin voidaan sanoa, että vieraannuttamista on tapahtunut, tulee
selvittää, onko väkivaltaa ollut ennen eroa ja onko kyse lasten tai toisen vanhemman
suojaamisesta väkivallalta ja vainolta, vai vieraannuttamisesta.
Lapsen edun ja oikeuksien näkökulmasta lapsen turvallisuuden varmistaminen on
aina etusijalla. Huoltoriidan yhteydessä ilmenevää lapsen haluttomuutta pitää
yhteyttä toiseen vanhempaan tai tavata tätä tulee aina tarkastella yksityiskohtaisesti.
Lapsen kielteinen suhtautuminen toiseen vanhempaan voi johtua siitä, että lapsi on
kokenut vanhemman kohdelleen häntä kaltoin tai että toinen vanhempi vieraannuttaa
lasta, tai lapsen ikä- ja kehitystasoon liittyvästä halusta ottaa etäisyyttä vanhempaansa
esimerkiksi murrosiässä. (ks. Laitinen ym. 2017.)
Vanhempien eroriidan alkumetreillä onkin siksi tärkeää pysähtyä lapsen kokemusten
äärelle, jos toinen vanhemmista tuottaa vieraannuttamispuhetta. Myös vanhemmat
tarvitsevat apua oman toimintansa vahingollisuuden tunnistamiseksi. Lapsen
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toivomusten ja mielipiteen selvittäminen erotilanteessa on ensisijaisesti vanhempien
tehtävä. Vanhempien näkemykset lapsen parhaasta ovat joskus kuitenkin hyvin
kaukana toisistaan ja keskinäiset välit niin tulehtuneet, että tarvitaan ammattilaisten
apua lapsen äänen kuulemiseen eroriidan keskellä.
Tutkimusten mukaan pitkittyneen eroriidan keskellä eläminen on vahingollista lapsen
kehitykselle. Vanhempien pitkittyneet konfliktit ero- ja huoltoriidoissa tulisikin siten
tunnistaa lapsen kaltoinkohteluksi. Jokaisella lapsella on vanhempien erotessa oikeus
tulla kuulluksi, säilyttää hänelle tärkeät ihmissuhteet ja kokea olonsa turvalliseksi.
Lapsen turvallinen yhteys hänestä erossa asuvaan vanhempaan voidaan
konfliktoituneissa tilanteissa varmistaa esimerkiksi lapsen ja vanhemman valvotuilla
tai tuetuilla tapaamisilla tapaamispaikassa. (Ensi-ja turvakotien liiton Turvassa-
hankkeen projektipäällikkö Johanna Vaitomaa ja väkivaltatyön
kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen)
EROAUTTAMISEN MUODOT KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄSSÄ
Perheoikeudellinen yksikkö
Perheoikeudellisten palvelujen yksikössä hoidetaan keskitetysti vanhempien
erotilanteessa lastenvalvojien sopimuspalvelut (asumis-, huolto- ja
tapaamissopimukset), olosuhdeselvitykset lapsen huoltoriitatilanteessa, valvotut ja
tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot, perheasioiden sovittelut ja
täytäntöönpanosovitteluiden koordinointi.
Lapsenhuoltolain 2019 uudistuksella on täsmennetty huoltajien velvollisuutta suojella
lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa
tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lapsenhuoltolain 2019 uudistuksella on
täsmennetty huoltajien velvollisuutta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä
ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen
on kirjattu lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä.
Lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn parannetaan.
Mahdollisuuksia sopia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sosiaaliviranomaisen
vahvistamalla sopimuksella laajennetaan.
Muutokset vaikuttavat erityisesti lastenvalvojan tehtäviin, mutta myös esimerkiksi
huoltajien tehtäviä, tehtävänjakoa sekä tiedonsaantioikeuksia koskevat muutokset on
tärkeää tiedostaa muissakin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.
Perheoikeudellisen yksikön lastenvalvojapalvelun saavutettavuutta asiakkaille on
tehostettu lastenvalvojien puhelin ajanvaraus-, ohjaus- ja neuvonta-aikaa lisäämällä
sekä lisäämällä puhelinpalveluun takaisinsoittojärjestelmä. Kaikkiin asiakkaiden
neuvontapuhelin yhteydenottoihin on vastattu saman päivän tai seuraavan päivän
aikana.
Perheoikeudellisesta yksiköstä koordinoidaan perheasioiden sovittelijoiden ns.
sovittelupankkia. Perheasiainsovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea
sovittelupalvelulla, kun perheessä on ristiriitoja. Perheasioiden sovitteluun
hakeudutaan tavallisimmin silloin, kun vanhemmat harkitsevat eroa tai ovat jo
eronneet. Sovittelu on vapaaehtoista.
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Kunnat ovat velvollisia järjestämään tuen lapsen ja vanhemman välisille tapaamisille
tai valvottuihin tapaamisiin ja luovutustilanteisiin. Asiantuntija-avusteinen
tuomioistuinsovittelu on tarkoituksenmukaista silloin, kun muu eropalveluissa tarjottu
apu osoittautuu riittämättömäksi.
Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetaan Puhutaan lapsista ja erosta -iltoja ja
miesten eroryhmä kaksi kertaa vuodessa. Perheasiain neuvottelukeskuksien
perheneuvojia on mukana sovittelijoiden sovittelupankissa. Järjestöt ja seurakunnat
tuottavat myös paljon muita palveluja eroauttamisessa. Kirkon
perheasianeuvottelukeskukset toimivat eri puolella maata ja tarjoavat keskusteluapua
perheille. Järjestöt tarjoavat laajasti erilaisia sekä vastaanotto-, sähköisiä että
kurssimuotoisia palveluja.
Valtion oikeusaputoimistot antavat tietoa avioeroon liittyvissä oikeudellisissa
kysymyksissä.
PERHEIDEN PSYKOSOSIAALINEN TUKI KESKI-UUDENMAAN SOTE-
KUNTAYHTYMÄSSÄ
Perheneuvola antaa Sosiaalihuoltolain 26 § mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa,
mutta se on vapaaehtoista palvelua ja edellyttää molempien vanhempien omaa halua
ja suostumusta.
Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteeksi on laissa säädetty edellytysten luominen
lasten turvallisille kasvuoloille, vanhempien tuleminen heidän kasvatustehtävässään,
perheiden ja perheenjäsenten toimintakyvyn ja psykososiaalisen hyvinvoinnin
lisääminen sekä niitä haittaavien esteiden poistaminen.
Erityisesti eroperheissä ja huolto- ja tapaamiskiistoissa tavoiteltuja asioita ovat lapsen
psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyminen, lapsen ja vanhemman välisen kiintymys- ja
vuorovaikutussuhteen vahvistuminen, vanhemmuustaitojen lisääntyminen ja
yhteistyövanhemmuuden vahvistuminen.
Jotta perheneuvolan palvelut olisivat mahdollisia, kummankin vanhemman – myös
huolto- ja tapaamiskiistoissa – tulisi sitoutua toimivan vuorovaikutuksen ja keskinäisen
ymmärryksen lisääntymiseen, kommunikoinnin parantumiseen ja myönteisten
voimavarojen löytymiseen. Edellytyksenä on, että kummatkin vanhemmat haluavat
tulla tietoisemmiksi oman toimintansa vaikutuksesta lapseen ja toisiinsa ja etsivät
uusia ratkaisuja toimia haastavissakin tilanteissa.
LASTENSUOJELU JA HUOLTORIIDAT
Lastensuojelun toimintaa ohjaa lastensuojelulaki. Lastensuojelulain soveltamista
ohjaa THL:n lastensuojelun käsikirja.
”Lastensuojelun käsikirjassa kiireellisen sijoituksen käytöstä ohjataan seuraavasti:
Kiireelliseen sijoitukseen voi olla monia syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:
Kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa vaarantavat välittömästi lapsen
terveyden tai kehityksen.
Lapsen vanhemmat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan, mikä
välittömästi vaarantaa lapsen terveyden tai kehityksen.
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Lapsen vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsestaan päihteiden tai akuutin
mielenterveysongelman syntymisen takia.
Vanhemmille on tapahtunut onnettomuus tai sairastuminen, joka asettaa
lapsen välittömään vaaraan.
Lapsi on jätetty heitteille tai häntä on kohdeltu kaltoin, ja hänen henkensä ja
hyvinvointinsa on välittömässä vaarassa.
Lapsi käyttäytyy itsetuhoisesti, käyttää päihteitä tai tekee rikoksia.
Lapsen kiireellistä sijoitusta ei saa käyttää vanhempien välisen huoltoriidan
ratkaisukeinona tai tapaamisoikeutta koskevan riidan täytäntöönpanokeinona.”
Lastensuojelun yksilö- ja perhekohtaisessa työskentelyssä lastensuojelun asiakkaana
olevalle lapselle nimetään lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, joka laatii
lapselle asiakassuunnitelman, jossa kuvataan tuen tarve, tarpeeseen vastaavat
tukitoimet ja niiden seuranta. Vanhemmuuden tukeminen ja kotiin annettavat
tukitoimet ovat toiminnan keskiössä. Avohuollon tukitoimet perustuvat
vapaaehtoisuuteen
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä lastensuojelun toimintaa kehitetään
vastaamaan lasten ja perheiden muuttuviin tarpeisiin.
Lastensuojelun sosiaalityössä toteutetaan systeemistä ajattelu- ja
toimintamallia. Systeemisessä toimintamallissa korostuu sosiaalityöntekijän suhde
lapseen ja vanhempaan. Systeemisessä tiimissä pysähdytään ja reflektoidaan;
nopeiden johtopäätösten ja toiminnan sijaan pysähdytään tiimin kanssa pohtimaan
taustalla vaikuttavia tekijöitä, eri näkökulmia ja etenemistapoja asiakkaan läsnä
ollessa. Työtä tukevina menetelminä käytetään mm. sukupuuta ja verkostokarttaa.
Systeemiseen tiimiin kuuluu konsultoiva perheterapeutti, joka tuo oman
koulutukseensa pohjautuen osaamista ja näkökulmia perheenjäsenten
vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen ja tukemiseen.
Lastensuojelulain 14 § mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen asioista
vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen,
terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa
asiantuntemusta. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä moniammatillisen
asiantuntemuksen turvaamisesta on huolehdittu perustamalla moniammatillinen
asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti, noin kahdeksan kertaa vuodessa.
Lastensuojelun asiantuntijaryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti lakisääteistä
viranhaltijatyötä tekevän sosiaalityöntekijän esittämien asiakasasioiden käsittelyyn.
Ennen asian käsittelyä asiantuntijaryhmässä sosiaalityöntekijä toimittaa kaikille
asiantuntijaryhmään kuuluville jäsenille tarpeelliseksi katsomansa asiakasta koskevat
asiakirjat ja päätökset. Lisäksi sosiaalityöntekijä laatii erillisen tiivistelmän tai
yhteenvedon asiakkaan ja asiakasperheen tilanteesta. Yhteenvedon loppuun kirjataan
yhdestä viiteen kysymystä, jotka asiantuntijaryhmälle esitetään ja joihin pyydetään
asiantuntijaryhmältä kannanottoa. Sosiaalityöntekijä pyytää vanhemmilta tai
huoltajilta suostumuksen asian käsittelyyn ryhmässä ja tarjoaa heille mahdollisuuden
oman yhteenvedon toimittamiseen asiantuntijaryhmän jäsenille.
KOULUTUS JA MUU TUKI AMMATTILAISILLE
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä järjestetään ammattilaisille työtä tukevia
koulutuksia koulutusmäärärahojen puitteissa. Koulutusmäärärahat on leikattu
vuosina 2021 ja 2022, joten lastensuojelussa pyritään lisäämään osaamista sisäisen
koulutuksen sekä maksuttomien koulutusten puitteissa.
Vieraannuttaminen on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, se on kompleksinen ilmiö ja
sen tunnistaminen ei ole ongelmatonta. Aiheesta on valitettavan vähän tutkimustietoa
ja esim. lapsen haastattelu / kuuleminen haastavissa erotilanteissa on aihe, josta ei ole
juurikaan tutkittua tietoa. Lastensuojelun työntekijät tarvitsevat ilmiön tunnistamiseen
ja yleensäkin haastavissa erotilanteissa työskentelyyn koulutusta ja työkaluja. Ensi- ja
turvakotien liiton Turvassa-hankkeessa (2019-2021) on kehitetty ammattilaisille
työkaluja käynnistää dialogi tilanteissa, jossa eronneiden vanhempien tilanne on
konfliktoitunut. Ammattilaiset voivat käyttää alku- ja loppukartoitus-lomakkeita
keskustelun ja arvioinnin tukena asiakastyössä eronneiden vanhempien kanssa,
vahvistaen asiakkaan osallisuutta oman tilanteensa määrittelyssä. Kartoituksen
tavoitteensa on saada käsitys eroperheen kokonaistilanteesta, erovanhemmuudesta
ja konfliktia ylläpitävistä tekijöistä, lapsen ja vanhempien hyvinvoinnista ja
turvallisuuden kokemuksesta, vanhempien yhteistyötä tai sen esteitä lapsen asioissa.
Kartoitus tukee myös väkivallan puheeksi ottamista erotilanteissa. Ensi- ja turvakotien
liitto järjestää v. 2022 maksuttomia teams-koulutuksia työkalujen käyttöön. Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaalityöntekijöitä on kannustettu osallistumaan
koulutuksiin. Koulutuksen lisäksi ammattilaisten työtä tuetaan esimiestyön,
työnohjauksen ja konsultaatioiden avulla.
Lähteet:
Häkkänen-Nyholm, H., Laajasalo, T., & Tuuri, T. (2013). Lapsen vieraannuttaminen
vanhemmasta: toimintatavat ja niiden vaikutus lapsen ja vanhemman hyvinvointiin.
Helsinki: PsyJuridica Oy.
Laitinen, Kinnunen ja Hannus (toim.) (2017) Varjosta valoon. Eron jälkeisen vainon
tunnistaminen, katkaisu ja uhrien selviytymisen tukeminen. Ensi- ja turvakotien liiton
julkaisu 41/2017.
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (190/2019)
Lastensuojelulaki (417/2007)
Lastensuojelun käsikirja (THL)
Turvassa-hankkeen esite, Ensi- ja turvakotien liitto.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
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.
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Yhtymähallitus, § 195,21.12.2021
Yhtymähallitus, § 35, 15.03.2022
§ 35
Vastaus valtuustoaloitteeseen/Henkilöstön edustus yhtymähallituksen kokouksissa
KEUDno-2021-22102
Yhtymähallitus, 21.12.2021, § 195
Valmistelijat / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Vastaus SDP:n valtuustoaloitteeseen
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuusto 21.10.2021, valtuustoaloite
Yhtymähallitus 9.11.2021 § 164
Valtuustoaloite Henkilöstön merkitys Keusoten toiminnan menestymiselle on aivan
keskeinen. Henkilöstön näkemykset tarvitaan yhteisten ratkaisujen löytämiseksi myös
henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvä keskusteluyhteys ja
luottamus johtavien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kesken on
menestymisessä välttämätöntä. Tätä tehdään monilla tavoilla mm.
yhteistyötoimikunnassa, palvelualueiden johtoryhmissä ja toimintaa kehittävissä
ryhmissä. Yhteistyötä sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja tiedon saantia voidaan
edelleen syventää. Päivitetyn yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää työnantajan
ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan
tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan
kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan kehittämiseen ja antaa
henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien
päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen
palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. (Laki työnantajan
ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (13.4.2007
/449). Ehdotamme, että selvitetään, miten henkilöstön edustajat voisivat osallistua
Keusoten hallituksen kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa
läsnä- ja puheoikeuksin. SDP-valtuustoryhmä
Kuntayhtymässä on henkilöstön edustajilla useita mahdollisuuksia vaikuttaa
organisaation toiminnan kehittämiseen ja yhteistoimintaan työnantajan ja
työntekijöiden välillä. Olemme kirjanneet yhteistoiminnan tavoitteet ja käytännöt
yhteiseen asiakirjaan, jonka sisältö tarkistettiin yhdessä keväällä 2021. Asiakirjassa
todettiin yhteisesti, että kuntayhtymässä tärkein yhteistoiminnan taso on työpaikka.
Kuntayhtymän työpaikoilla toimivat työpaikkapalaverit työyhteisöjen yhteistoiminnan
ja työsuojelun yhteistoiminnan rakenteina.
Toisena keskeisenä toteuttamisrakenteena kuntayhtymässä on yhteistyötoimikunta
(YTT), joka toimii myös työsuojelutoimikuntana. Kolmas yhteistoiminnan toteuttaja on
henkilöstöfoorumi, joka käsittelee henkilöstön tekemiä esityksiä ja ehdotuksia ja
osallistuu omalta osaltaan kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen.
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Järjestöjen edustajat ovat mukana lukuisissa eri foorumeissa, jossa heillä on
mahdollisuus tuoda henkilöstön näkemys toiminnan kehittämiseen ja myös
mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten
valmisteluun. Viimeksi he ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelemassa henkilöstön
pito- ja vetovoimaan liittyvää toimintasuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2021
lopussa.
Järjestöjen edustajien yhteistoiminnan verkosto, jossa he ovat edustettuna:
- strateginen johtoryhmä
- operatiivinen johtoryhmä
- palvelualueiden johtoryhmät
- tulosalueiden johtoryhmät
- yhteistyötoimikunta
- omat esihenkilöfoorumit mm. Ikvassa
- säännölliset tapaamiset kuntayhtymänjohtajan kanssa
- säännölliset tapaamiset henkilöstöjohtajan kanssa (joka 3 vko)
- viikoittaiset tapaamiset palvelussuhdepäällikön kanssa
- valtuuston ja hallituksen seminaarit
Työnantaja tarvitsee foorumin, jossa voidaan käsitellä keskeneräisiä / valmisteilla
olevia asioita henkilöstöön liittyen yhdessä poliittisten päättäjien kanssa siten, että
keskusteluun voidaan avoimesti tuoda kaikki näkökulmat. Henkilöstön edustajien
läsnäolo toisi usein esiin myös mahdolliset jääviydet valmisteluun liittyen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen, ja
esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi
Käsittely:
Heta Ravolainen-Rinne teki Jaana Syrjäsen ja Lauri Kämärin kannattamana
muutosehdotuksen, että päätösehdotuksen lisätään maininta siitä että yhtymähallitus
päättää jatkossa kutsua henkilöstön edustajia yhtymähallituksen kokouksiin.
Virpi Räty teki Lauri Kämärin, Mari Valveen ja Heini Liimataisen kannattamana
ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja tiedusteltua asiaa, päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen
valmisteltavaksi.

Päätös
Päätettiin yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
15.03.2022

4/2022

33 (50)

Yhtymähallitus, 15.03.2022, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 SDP_ryhmän_valtuustoaloite.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
SDP:n valtuustoaloitte, jossa ehdotettiin henkilöstön edustajien mahdollisuuksia
osallistua Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen
kokouksiin ja hallitustyöskentelyyn seminaareissa ja iltakouluissa läsnä- ja
puheoikeuksin, palautettiin uudelleen valmisteluun (Hallituksen kokous 21.12.2021 §
195).
Päätöksen jälkeen asiaa on käsitelty kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa (24.2.2022
§ 11) ja keskusteltu pääluottamusmiesten kanssa. Esityksenä on se, että järjestöjen
edustajat kutsutaan valtuuston ja hallituksen seminaareihin, jossa heillä on
mahdollisuus nostaa henkilöstölle merkittäviä asioita tiedoksi ja yhteiseen
keskusteluun.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää ehdottaa, että yhtymävaltuusto päättää:
hyväksyä annetun selvityksen valtuustoaloitteeseen
että järjestöjen edustajat kutsutaan hallituksen ja valtuuston seminaareihin ja
heille mahdollistetaan puheenvuoro henkilöstölle tärkeiden asioiden esiin
nostamiseksi
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittely:
Korjattiin asian otsikko muotoon: Vastaus valtuustoaloitteeseen/Henkilöstön edustus
yhtymähallituksen kokouksissa.
Korjattiin päätösehdotuksesta ja listatekstistä ilmaisu "järjestöjen edustajat" muotoon
henkilöstön edustajat.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.
Tiedoksi
Yhtymävaltuusto
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§ 36
Valtuustoaloite koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen
täytäntöönpanon lykkäystä
KEUDno-2022-8616
Valmistelija / 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.
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,
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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.
Tiedoksi
aikuisten, mielesterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden
palvelualue
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§ 37
Yhtymävaltuuston 17.2.2022 päätösten täytäntöönpano
Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 17.2.2022 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä
ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää todeta yhtymävaltuuston 17.2.2022 päätökset lainmukaisessa
järjestyksessä syntyneiksi ja panna ne täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 38
Viranhaltijapäätökset
aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta
/Attendo Viskuri, 14.02.2022
§ 10 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta
/Esperi Koskikoti, 16.02.2022
§ 11 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/
Esperi Palvelukoti Kivipuisto 1-2, 28.02.2022
§ 12 Suorahankintapäätös mielenterveys- ja päihdekuntoutujan asumispalvelusta/
Esperi Palvelukoti Kivipuisto 2-2, 28.02.2022
asiakasohjauksen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Asiakasohjaajan virka, työikäisten asiakasohjaus, 01.03.2022
§ 7 Kriisityöntekijän virka, sosiaali- ja kriisipäivystys, 03.03.2022
hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Päätös kokoustilojen ja kokouspalvelun hankintasopimuksen solmimisesta
vuodelle 2022 Primehotels Oy:n kanssa (Pienhankinta), 01.02.2022
§ 3 Vuokrasopimuksen jatkaminen Lepovilla Oy:n kanssa, 10.02.2022
§ 4 Virve päätelaitteiden hankinta, 04.03.2022
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 3 Kotiapupalvelun palvelusetelituottajan toiminnan lopettaminen/Koti - ja
hoivapalvelut Sirpa Maijanen, 14.02.2022
§ 4 Aarrehoiva Oy:n toiminnan päättäminen Omaishoidon tuen lakisääteisten
vapaiden palvelusetelituottajana, 14.02.2022
§ 5 Aarrehoiva Oy:n toiminnan päättäminen Kotihoidon palvelusetelituottajana,
14.02.2022
§ 6 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Terveydelle Oy, 14.02.2022
§ 7 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen
/Terveydelle Oy, 14.02.2022
§ 8 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/Kivipuiston Palvelukoti Oy,
15.02.2022
kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
§ 17 Rintamaveteraanien ryhmämuotoisesta päivätoiminnasta tehdyn sopimuksen
irtisanominen/Iloinen Mummola, 17.02.2022
Hankintapäätös:
§ 19 Steripolar mTABLET- laitekokonaisuuden suorahankintapäätös, Steripolar Oy,
03.03.2022
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§ 20 Kotiutumisen tuen neljän auton mini -leasing hankinta (12-18kk), 03.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Esihenkilön virka, Geriatrinen keskus, 08.02.2022
kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 22 Muutos Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS-kuntayhtymän HUS
diagnostiikkakeskuksen väliseen yhteistoimintasopimukseen diagnostisten
palveluiden järjestämisestä vuodelle 2022, 15.02.2022
Hankintapäätös:
§ 26 Sote-henkilöstön hankintojen keskeyttämispäätös, 25.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Hankepäälliköiden valinta, 07.02.2022
§ 25 Hankintapäällikön virkavalinta, 25.02.2022
Tutkimuslupapäätös:
§ 20 Tutkimuslupahakemus/ Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa, 08.02.2022
§ 21 Tutkimuslupahakemus/ Wayfinding, 14.02.2022
§ 23 Tutkimuslupahakemus/ äitiyshuollon vertikaalinen integraatio, 18.02.2022
§ 24 Tutkimuslupahakemus/ Hyvinkään kaupungin ja hyvinkääläisten sote-yhdistysten
välisen yhteistyön nykyinen tilanne ja tulevaisuus, 18.02.2022
§ 29 Tutkimuslupahakemus/ Ohjelmateoreettinen tarkastelu, 04.03.2022
§ 30 Tutkimuslupahakemus/ Työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta -
Keusoten aikuissosiaalityöntekijöiden kokemuksia etätyöstä, 04.03.2022
§ 31 Tutkimuslupahakemus/Ikääntyneen kriisiasiakkaan prosessi Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymässä, 04.03.2022
§ 32 Tutkimuslupahakemus/ Pitkäaikaistyöttömien motivaation tarkasteleminen
toimintaterapian menetelmin kuntouttavassa työtoiminnassa, 04.03.2022
§ 33 Tutkimuslupahakemus/ Työntekijöiden kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta -
Keusoten aikuissosiaalityöntekijöiden kokemuksia etätyöstä, 07.03.2022
lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Hankintapäätös:
§ 9 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN
TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, LUOKKA 4 LASTEN
PSYKOTERAPIAPALVELUT, 11.02.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Sosiaalityöntekijän virka, Nurmijärven perhesosiaalityö, 08.03.2022
lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
Hankintapäätös:
§ 1 Humana Oy perhekuntoutusyksikkö Niittypolku, 14.02.2022
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
§ 12 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella F,
Pornainen, 28.02.2022
§ 13 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella E,
Mäntsälä, 28.02.2022
§ 14 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella D,
Tuusula, 28.02.2022
§ 15 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta osa-alueella C,
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Nurmijärvi, 28.02.2022
§ 16 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta, osa-alueella B,
Järvenpää, 28.02.2022
§ 17 Lääkkeiden koneellisen annospussijakelupalvelun hankinta, osa-alueella A
Hyvinkää, 28.02.2022
palvelujohtaja, MIELA
§ 4 HANKINTAPÄÄTÖS: HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄINEN KILPAILUTUS PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUJEN DYNAAMISESSA
HANKINTAJÄRJESTELMÄN LUOKASSA 4 AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA,
17.02.2022
palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 2 Päätös sairaanhoitajan sairauslomatodistuksen kirjoittamisoikeuden
määräaikaisesta laajentamisesta covid-19-virustartunnan saaneen henkilön
tartuttavuusselvitystä varten, 02.03.2022
perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 2 Menetelmäohjaushankinta, suorahankintapäätös / pienhankinta / Shortum Oy,
15.02.2022
rahoitus- ja talousjohtaja
§ 2 Tilapäislainan ottaminen, 09.02.2022
sairaalapalvelujen päällikkö
§ 6 Henkilökohtaisen erityisvastuulisän myöntäminen kotihoidon apulaisylilääkärille,
07.03.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Lääkärin virka, kotiin vietävät palvelut, 14.02.2022
§ 5 Lääkärin virkavalinta, kotiin ja kuntoutuksen annettava lääketieteellinen tuki,
14.02.2022
tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 6 KlinikPro palvelun irtisanominen, 10.02.2022
§ 7 MINIMIRAPORTOINNIN RAKENTAMINEN HYVINVOINTIALUETTA VARTEN, 14.02.2022
§ 8 Tiedotejakelupalvelun pienhankintapäätös, 15.02.2022
§ 9 Mediaseurantapalveluiden pienhankintapäätös 2022, 16.02.2022
§ 10 Palveluportaalin kehittämistyön hankinta 6673/2022 ja muutossopimus koskien
Tiera Palvelunhallinnan sopimusta 3444/2020, 18.02.2022
§ 11 Kuvantamisratkaisun lisäominaisuudet, 25.02.2022
§ 12 Vanhojen tietojen arkistointi - GFS poimintojen asiantuntijatyö, 25.02.2022
§ 13 Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelin hankinta, 07.03.2022
tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 1 Sote Planner kehitystarpeet, 23.02.2022
§ 11 Delfoi sote planner käyttöönotto IKVA palveluissa, 09.12.2021
vammaispalvelujen koordinoiva esimies, tukipalvelut ja henkilökohtainen apu
Hallintopäätös:
§ 2 Päätös ehdokasvalinnasta (Sylvia-koti yhdistys ry) kehitysvammaisten henkilöiden
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asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 3 Päätös ehdokasvalinnasta ( Attendo Orimattila Oy) kehitysvammaisten henkilöiden
asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 4 Päätös ehdokasvalinnasta (Varamummola Oy) kehitysvammaisten henkilöiden
asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 5 Päätös ehdokkaan osallistumishakemuksen poistamisesta kehitysvammaisten
henkilöiden asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 28.02.2022
§ 6 Päätös ehdokasvalinnasta (Folkhälsan Välfärd AB) kehitysvammaisten henkilöiden
asumispalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 08.03.2022
Hankintapäätös:
§ 1 Päätös ehdokasvalinnasta henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista
tukevien palveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, JeTy Oy, 09.02.2022
vammaisten palvelujen päällikkö
§ 2 Hyvinkään palveluliikenteen kutsuliikennepilotti vuonna 2022, 15.02.2022
§ 3 KEUDno-2021-418 Päätös Taksiautoilija Jussi Saukkosen valinnasta sote-
kuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään, 07.03.2022
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava
yhtymähallituksen päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 39
Tiedonantoja
KEUDno-2022-776
Oheismateriaali
1 20220202 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.2.2022 ESAVI/375/2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan toiminnan keskeyttäminen,
FysioProfessionals Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
2 20220208 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.2.2022 ESAVI/4183/2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen, Andent Oy
3 20220225 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2022 ESAVI/294/2022 ESAVI
/295/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan
muuttaminen, Hyrylän Hammaslääkäriasema Oy
4 20220208 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.2.2022 ESAVI/4160/2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen, Andent Oy
5 Valviran päätös 11.2.2022 Dnro V/3051/2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamiseen, Luova Lääkärit Oy
6 Valviran päätös 18.2.2022 Dnro V/5348/2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen
antamista koskeva luvan muuttaminen, Mehiläinen Oy
7 20220228 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 28.2.2022 ESAVI/41445/2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Jani
Vuorialho Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
8 20220228 Valviran päätös 28.2.2022 Dnro V/38578/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Medishare Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
9 20220124 Etelä-suomen aluehallintoviraston ilmoitus 24.1.2022 ESAVI/45837/2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen/
Suomen Silmälasitukku Oy
10 20220208 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 8.2.2022 ESAVI/4157/2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen,
Andent Oy
Verkkojulkisuus rajoitettu,
11 20220208 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 8.2.2022 ESAVI/5015/2022
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen, Andent Oy
12 Valviran päätös 11.2.2022 Dnro V/5094/2022 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, toi minna oy
13 20220224 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 24.2.2022 ESAVI-585-2022
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen,
MediSi Oy
14 20220223 Valviran ilmoitus 23.2.2022 Dnro V/2490/2022 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Medishare Oy
15 20220209 Valviran päätös 9.2.2022 Dnro V/2912/2021 Yksityisen terveydenhuollon
palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Sanapolku Oy
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Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Käsittely:
Käydään läpi ja tarkistetaan, että liitteiden julkisuustiedot ovat oikeat.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§30, §34, §35, §36, §37, §39
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
§32
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
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Oikaisuvaatimus
§31, §33, §38
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 §).

