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§ 189
Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen
pöytäkirjantarkastajien valinta
Liitteet

1 Kotiapupalvelu palvelusetelille
2 21.12.2021 Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu.pdf
3 Tuottavuusohjelma_Hallitus_21122021.pdf
Todetaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen kokous laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan 27.12.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä
tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan
läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan
tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Rostila ja Mika Mäki-Kuhna.
Käsittely:
Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä kuultiin esittelyt seuraavista asioista:
Tuottavuusohjelma, kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen
Hyvinvointilaueen valmistelu, kuntayhtymä Pirjo Laitinen-Parkkonen
Kotiapupalvelu palvelusteli, palvelujohtaja Erja Pentti
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 190
Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kuntayhtymän valtuuston kokouksen 16.12.2021 kokouksen päätöksiin voidaan yhtyä
ja määrätä ne täytäntöönpantaviksi. Valtuuston pöytäkirja julkaistaan 23.12.2021
kuntayhtymän verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus toteaa valtuuston 16.12.2021 päätökset lainmukaisessa järjestyksessä
syntyneiksi ja päättää panna ne täytäntöön.
Käsittely:
Esittelijä täydensi ehdotustaan siten, että siihen lisättiin maininta, että pöytäkirja
tarkastetaan kokouksessa tämän asian osalta.
Päätös
Hyväksyttiin muutoin esityksen mukaan mutta päätettiin lisäksi tarkastaa pöytäkirja
tämän asian osalta kokouksessa.
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Yhtymähallitus, § 186,07.12.2021
Yhtymähallitus, § 191, 21.12.2021
§ 191
Vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen
KEUDno-2021-21092
Yhtymähallitus, 07.12.2021, § 186
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Liite, talousarviomuutokset käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa
2 Liite, maksuosuudet kunnittain oma toiminta ja erikoissairaanhoito
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 17.12.2020 § 51.
Lokakuun toteutuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan
kuntayhtymän oman toiminnan toimintakatteen ylitysuhka on noin 30,6 Me. Poistojen
arvioidaan toteutuvan n. 1,7 Me ja rahoitustuottojen ja -kulujen n. 0,2 Me
talousarviota pienempinä. Näin ollen jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan
toteutuvan omassa toiminnassa n. 28,7 Me talousarviota suurempina. Ennusteessa on
huomioitu valtiolta saatava korona-avustusarvio.
Erikoissairaanhoidon ennusteen mukaan toimintakatteen alijäämä on n. 3,1 Me
talousarviota pienempi. HUS:n hallitus esittää HUS:n valtuustolle vuoden 2019
alijäämän (15 Me) kattamista vuonna 2021, mikä puolestaan kasvattaa
erikoissairaanhoidon kustannuksia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
jäsenkunnissa n. 1,1 Me. Jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan
erikoissairaanhoidossa n. 2 Me talousarviota pienempinä.
Kaiken kaikkiaan jäsenkuntien maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan n. 26,8 Me
talousarviota suurempina.

Ylityksen perustelut
Koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia on lokakuun loppuun mennessä kirjattu
kirjanpitoon n. 31,6 Me. Välittömiä koronakustannuksia ja -tuottomenetyksiä
arvioidaan kertyvän vuoden 2021 loppuun mennessä n. 39,5 Me. Valtio korvaa
koronasta aiheutuvia kustannuksia ja ennusteessa onkin arvioitu, että
koronakorvauksia saataisiin omaan toimintaan n. 47,7 Me. Jäsenkuntien kanssa on
sovittu, että kuntayhtymä hakee koronaan liittyvät valtionkorvaukset jäsenkuntien
puolesta.
Henkilöstön saatavuusongelmat ovat aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia. Koska
henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua, on jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman
käyttöön, mikä on merkittävästi kalliimpaa omaan henkilöstöön verrattuna.
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Työvoiman vuokrauksen ja lääkäripalvelujen ostojen kustannuksia oli kertynyt
lokakuun loppuun mennessä n. 9,2 Me. Talousarviossa näihin kustannuksiin on
varattu n. 2,8 Me eli kustannuksia on toteutunut lokakuun loppuun mennessä n. 6,4
Me talousarvioon varattua enemmän. Lähtökohtaisesti määrärarahavaraus on tehty
henkilöstöpalveluihin, mutta koska henkilöstön saatavuusongelmat ovat johtaneet
myös ylityökorvausten maksamiseen omalle henkilöstölle, ylittyvät
henkilöstömäärärahatkin. Henkilöstökulujen ylitystä selittää myös palkkojen
etupainotteinen harmonisointi, jolla on pyritty parantamaan henkilöstön saatavuutta.
Henkilstön rekrytointiongelmat heijastuvat myös ostopalvelujen hintatasoon.
Yhtymän johto ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylityksen
arvioidaan olevan n. 3,9 Me. Ylitystä selittää pääasiassa lomapalkkavelan muutos,
jonka on arvioitu koko kuntayhtymän osalta toteutuvan n. 2,5 Me talousarviota
suurempana. Lomapalkkavelan muutokseen vaikuttaa paitsi henkilöstömäärän kasvu
ja palkkojen korotukset myös se, ettei erityisesti hoitohenkilöstöllä ole ollut
mahdollisuutta pitää vuosilomia normaaliin tapaan koronasta ja henkilöstön
saatavuusongelmasta johtuen. Lisäksi ylitysuhkaa on tunnistettu vuonna 2021
aloittaneessa keskitetyssä asiakasohjauksessa n. 0,5 Me. Luottotappioita arvioidaan
kertyvän n. 0,9 Me.
Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen ylityksen ennustetaan olevan n. 15,7 Me.
Kotona asumista tukevissa palveluissa ylitys on n. 2,5 Me erityisesti henkilöstön
saatavuusongelmista johtuen. Ympärivuorokautisissa palveluissa ylitys on n. 4 Me,
josta n. 2,5 Me selittyy ikäihmisten asumispalvelupaikkojen kasvaneella tarpeella ja n.
1,4 Me henkilöstökulujen ylittymisellä (saatavuusongelmat, ylityökorvaukset,
palkkaharmonisointi). Vammaisten palveluissa ylitys on n. 9,2 Me. Merkittävin ylitystä
selittävä tekijä on kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteutuminen n. 3,1
Me talousarviota suurempina. Vaikeavammaisten palveluasumisen ostot ylittyvät n.
1,4 Me:lla. Kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan kasvu edelliseen vuoteen
verrattuna johtuu koronatilanteen helpottumisesta ja ylitys on n. 1,6 Me. Alle 65-
vuotiaiden omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut ja sen myötä ylityksen
arvioidaan olevan n. 1,2 Me. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat niin ikään
kasvaneet, mikä aiheuttaa n. 1 Me:n ylityksen. Kuljetuspalvelukriteerit ovat
muuttuneet ja asiakkaiden liikkumisalueet laajentuneet, mikä ylittää talousarvion n. 1
Me:lla.
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitys on n. 50 Me, josta koronasta
johtuvaa ylitystä on n. 34,5 Me. Keskitettyjen palvelujen tulosalueella muusta kuin
koronasta johtuvaa ylitystä selittää puheterapiapalvelujen ostojen ylitys n. 0,5 Me,
hoitotarvikejakelun ylitys n. 1,1 Me, apuvälinepalvelujen ylitys n. 1,2 Me. Lisäksi
Kiljavan kuntoutusosaston käyttöaste oli marraskuussa 2021 n. 67 %, minkä
seurauksena tuottoja jää kertymättä n. 0,9 Me. Avopalveluissa yltiys on n. 11,5 Me ja
sitä selittää vastaanottopalvelujen ylitykset mm. työvoiman vuokrauksessa,
lääkäripalvelujen ostoissa, laboratorio-, kuvantamis- ja siivouspalvelujen ostoissa sekä
potilaskuljetuksissa. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ostojen arvioidaan
toteutuvan n. 0,5 Me talousarviota suurempina. Lisäksi tuottoja jää kertymättä n. 2
Me. Suun terveydenhuollon ylitys on n. 6,1 Me, josta n. 3,3 Me on
henkilöstökustannusten ylitystä. Palvelujen ostoja arvioidaan toteutuvan n. 1,7 Me
talousarviota enemmän. Hoitotarvike- ja lääkekustannukset ylittyvät n. 0,6 Me,
koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut n. 0,3 Me sekä vuokrat vajaa 0,2 Me.
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Sairaalapalvelujen ylitys on n. 1,4 Me, josta kotisairaalatominnan ylitys on n. 1,2 Me ja
kotiin ja kuntoutukseen annettavan lääketieteellisen tuen ylitys n. 0,2 Me.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen ylitys on n. 8,6 Me. Tästä perhekeskuspalvelujen ylitys on n. 0,5
Me. Lastensuojelun palvelujen ylitys on n. 4,4 Me. Lastensuojelun sijaishuollossa on
vaativahoitoisempia nuoria, mikä ylittää talousarvion n. 2,7 Me:lla. Lastensuojelun
asiakasmäärän kasvu on kasvattanut avohuollon tukipalvelujen kustannuksia n. 0,5
Me. Jälkihuollon tukipalvelujen tarpeen kasvu aiheuttaa n. 0,5 Me:n ylityksen.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluissa ylitys on n. 3,7 Me ja siitä 2,6
Me selittyy mielenterveysasumispalvelujen asiakasmäärän kasvulla ja
hinnankorotuksissa ja 0,5 Me kuntouttavan työtoiminnan saamatta jäävillä
korvauksilla.
Erikoissairaanhoidon ennuste perustuu HUS:lta saatuun arvioon, johon on lisätty
kapitaatioerät, muun erikoissairaanhoidon ostot, ensihoidon arvio sekä 1 Me:n
kustannus siirtoviivepäivistä. Erikoissairaanhoitoon arvioidaan saatavan valtion
korona-avustusta n. 1,6 Me. Erikoissairaanhoidon ennusteeseen sisältyy n. 1,1 Me
HUS:n alijäämän kattamista.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvion loppusumma on nolla euroa.
Ylitykset katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla.

Talousarviomuutos käyttötalousosa
Käyttötalousosassa sitovuustasona on oman toiminnan toimintakate ja
erikoissairaanhoidon toimintakate. Oman toiminnan toimintakatteen muutos edellä
esitetyn perusteella on n. -1,8 Me ja erikoissairaanhoidon toimintakatteen muutos n.
-0,007 Me. Poistojen muutos on n. 1,7 Me.

Talousarviomuutos tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelmaosassa sitovuustasona on rahoitustuotot ja -kulut yhteensä.
Talousarviossa rahoitustuottojen ja -kulujen arvioitiin olevan n. -0,13 Me. Ennusteen
mukaan toteutuma on n. 0,15 Me parempi. Korkotuottoja on kertynyt lokakuun
loppuun mennessä lähes 0,05 Me maksuvalmiuden varmistamiseksi otettujen
tilapäislainojen negatiivisesta korosta johtuen. Viivästyskorkotuloja ja muita
rahoitustuottoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä n. 0,03 Me, joten ne tuleva
ylittämään talousarvion. Korkokulut tulevat alittumaan, koska keväällä tehdyn
pankkikilpailutuksen myötä saatiin muutoksia negatiivisen talletuskoron perimisen
ehtoihin. Viivästyskorkomenojen odotetaan toteutuvan alkuperäistä arviota
pienempinä.

Talousarviomuutos rahoitusosa
Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan muutoksilla on vaikutuksia rahoitusosaan
liitteen mukaisesti.
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Jäsenkuntien maksuosuuksien muutos kunnittain
Esitetyt talousarviomuutokset vaikuttavat jäsenkuntien maksuosuuksiin seuraavasti:
Hyvinkää, muutos 8,5 Me
Järvenpää, muutos 9,1 Me
Mäntsälä, muutos 2,3 Me
Nurmijärvi, muutos 3,2 Me
Pornainen, muutos 0,5 Me
Tuusula, muutos 3,2 Me
Yhteensä 26,8 Me
Muutosten vaikutukset kunnittain ovat osittain laskennallisia, koska kaikkia eriä (esim.
lomapalkkavelan muutos) ei ole voitu kohdentaa kustannuspaikkatasolle.

Talousarviomuutokset ja muutosten vaikutukset jäsenkuntien maksuosuuksiin on
esitetty tarkemmin liitteissä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää hyväksyä
liitteessä esitetyt muutokset vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 21.12.2021, § 191
Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Kaukua
sanna.kaukua@keusote.fi
talouspäällikkö, yhtymän johto
Liitteet

1 Liite, vuoden 2021 käyttösuunnitelman muuttaminen YH 21122021
Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2021 käyttösuunnitelman kokouksessaan 19.1.2021 §
11.
Yhtymävaltuusto päätti talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 16.12.2021 § 57.
Talousarvion muuttaminen edellyttää myös käyttösuunnitelman muuttamista.
Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutoksessa on huomioitu
yhtymävaltuuston päättämät talousarviomuutokset. Käyttösuunnitelman
sitovuustasojen (palvelualueet) sisällä on lisäksi voitu tehdä muutoksia, jotka eivät
edellytä yhtymähallituksen päätöstä, mutta jotka ovat mukana tässä esitettävissä
muutoksissa.
Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 käyttösuunnitelman taloudellisten
tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Palvelualueet
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§ 192
Virkojen perustaminen 21.12.2021
KEUDno-2021-11174
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Virkojen perustaminen 21.12.2021
Hallintosäännön luku 6 § 26 mukaan yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan
ja yhtymähallitus muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Liitteessä on kuvattu tarkemmin perustelut virkojen perustamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat virkojen perustamiset.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Asianosaiset.
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Yhtymähallitus, § 43,13.04.2021
Yhtymähallitus, § 193, 21.12.2021
§ 193
Aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut.
KEUDno-2020-527
Yhtymähallitus, 13.04.2021, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Nina Tommola, Tiina Salminen
nina.tommola@keusote.fi, tiina.salminen@keusote.fi
aikuisten päihde-, mielenterveys-, sosiaalipalvelujen päällikkö, palvelujohtaja
Hankinnan kohde ja ennakoitu arvo
Dynaamisessa hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena asumispalvelut ja
asumiseen liittyvät palvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai
Mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve tai muu sosiaalihuoltolain 11 §:n
tarkoittama tuen tarve. Asumiseen liittyvinä muina palveluina voivat tulla
kysymykseen sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä ohjaus ja
neuvonta. Hankinnan kohteena on lisäksi ensisuojapalvelu asunnottomille henkilöille.
Kyseessä on tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu, jonne voi tulla myös päihtyneenä.
Hankintajärjestelmä on perustamisvaiheessa jaettu luokkiin seuraavasti: Luokka 1
Tuettu asuminen, Luokka 2 Palveluasuminen, Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen,
Luokka 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Luokka 5 Ensisuojapalvelu.
Hankintajärjestelmään voidaan lisätä uusia palveluiden luokkia sen
voimassaoloaikana.
Hankinnan kohde hankintajärjestelmässä ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu
tarkemmin liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
Hankintajärjestelmässä sovellettavat yleiset sopimusehdot ovat liitteen 2 Sopimus
mukaiset. Hankintajärjestelmän perustaminen tapahtuu osallistumispyynnöllä, jonka
luonnos on päätöksen oheismateriaalina.
Hankinnan hankintalain mukaisesti arvioitu ennakoitu arvo on 12 milj.€/vuosi, alv 0 %.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin
sopimuskauden aikana.
Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen ja hankintamenettely
Tällä päätöksellä perustetaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen
dynaaminen hankintajärjestelmä (jatkossa hankintajärjestelmä). Hankintajärjestelmä
on koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville
palveluntuottajille.
Hankintajärjestelmä perustetaan ja sitä täydennetään kaksivaiheisella rajoitetun
menettelyn kaltaisella menettelyllä. Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja
osallistumispyynnön ilmoituskanavissa www.hankintailmoitukset.fi ja Tarjouspalvelu.fi
kun päätös on tehty ja allekirjoitettu.
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Hankintaan sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia
hankintojen yleisiä periaatteita. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
dynaamisella hankintajärjestelmällä, joka tarkoittaa tilaajan suunnittelemaa,
hankintalain periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevien
palveluiden hankkimiseen. Kyseessä ei ole hankintalain 42 §:n tarkoittama
puitejärjestely. Hankintamenettelyssä hyödynnetään soveltuvin osin hankintalain 49–
52 §:n tarkoittamaa dynaamista hankintajärjestelmää koskevia säännöksiä.
Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata asiakasryhmän palveluiden
toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Hankintamenettelyn
tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden
toteuttaminen ja asiakaskohtaisen palvelun valinta niitä koskevan lainsäädännön
mukaisesti.
Hankintajärjestelmän perustamisen jälkeen käynnistyy
hankintavaihe. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta
lukien. Tänä aikana hankintayksikkö toteuttaa hankintajärjestelmässä sisäisiä
kilpailutuksia. Tilaaja voi jatkaa
hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.
Markkinakartoitus ja palvelun käyttäjien osallistuminen
Palveluntuottajien yleinen infotilaisuus toteutettiin 23.3.2021. Palveluja käyttävien
asiakkaiden näkemyksiä on selvitetty asiakastyöpajassa 15.2.2021.
Ehdokkaiden valinta ja hankintapäätös
Palveluntuottajat voivat alkaa jättää osallistumishakemuksia hankintajärjestelmään
heti hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön julkaisun jälkeen. Hankintayksikkö
hyväksyy ehdokkaat hankintajärjestelmään päätöksellään. Hankintajärjestelmään
hyväksytään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät asetetut soveltuvuus- ja
vähimmäisvaatimukset. Hankintayksikkö varaa hankintajärjestelmän
perustamisvaiheessa osallistumishakemusten käsittelyyn 15 päivää.
Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään
hankintajärjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille perustamisvaiheen jälkeen.
Tarjouksia voivat jättää vain hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat.
Dynaamisessa hankintajärjestelmässä päätöksenteko tapahtuu kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa hankintajärjestelmään hakenut ehdokas hyväksytään
hankintajärjestelmään. Ehdokasvalintaa koskevat päätökset on tehtävä sitä mukaa
kuin hakemuksia tulee, pääsääntöisesti 10 työpäivässä hakemuksen saapumisesta.
Ehdokasvalinnan tekeminen ei vielä sisällä palvelun ostoa, eikä sen perusteella tehdä
hankintasopimusta. Ehdokasvalintaa koskevat päätökset on tarkoituksenmukaista
tehdä viranhaltijapäätöksinä.
Varinainen, saatuihin tarjouksiin ja tarjouskilpailun lopputulokseen perustuva
hankintapäätös tehdään hankintajärjestelmän sisäisen tarjouskilpailun perusteella.
Hankintapäätöksen tekee kuntayhtymän hallintosäännön mukainen toimielin.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1) perustaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaamisen
hankintajärjestelmän liitteenä olevien hankinnan asiakirjojen mukaisesti,
2) valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen
esimiehen tekemään asiakirjoihin tarvittavat tekniset korjaukset,
3) valtuuttaa Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut, Asumispalvelujen
esimiehen tekemään jatkossa hankintajärjestelmän voimassaolon ajan päätökset
ehdokkaiden valinnasta hankintajärjestelmän luokkiin ja
4) tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös voidaan panna täytäntöön heti, kun se on tehty ja allekirjoitettu.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymähallitus, 21.12.2021, § 193
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 LIITE Avauspöytäkirja luokka 1(ei vielä julkinen JulkL 6§ 1 mom)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 LIITE Avauspöytäkirja luokka 2 (ei vielä julkinen JulkL 6§ 1 mom)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 LIITE Avauspöytäkirja luokka 3 (ei vielä julkinen JulkL 6§ 1 mom)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
4 LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 1 Tuettu asuminen (ei vielä julkinen
Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom. 8 kohta
5 LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 2 Palveluasuminen (ei vielä julkinen
Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom. 8 kohta
6 LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 3 Tehostettu palveluasuminen (ei vielä
julkinen Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
7 LIITE 7_Kirje Hoito- ja kuntoutuskoti Karissimo Oy (Salassa pidettävä Julkisuuslaki §
24 1 mom. kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
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8 LIITE 8_Kirje Kuntoutumiskoti Metsätähti (Salassa pidettävä Julkisuuslaki § 24 1 mom.
kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
9 LIITE 9_Kirje Lipen Hoivakoti Oy (Salassa pidettävä Julkisuuslaki § 24 1 mom. kohta
20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
10 LIITE 10_Kirje Maisonkoti Maisonkoti Hemma Sokrates Taku (Salassa pidettävä
Julkisuuslaki § 24 1 mom. kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
11 LIITE 11_Kirje Mallusjokisäätiö Mallusjoen Lepokoti Väinölä (Salassa pidettävä
Julkisuuslaki § 24 1 mom. kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
12 LIITE 12_Mehiläinen Oy Ykköskoti Paavali (Salassa pidettävä Julkisuuslaki § 24 1
mom. kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
13 LIITE 13_Kirje Oljamikoti (Salassa pidettävä Julkisuuslaki § 24 1 mon. kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
14 LIITE 14_Kirje Osuuskunta Aparente (Salassa pidettävä Julkisuuslaki § 24 1 mom.
kohta 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. kohta 20
15 LIITE Valitut palveluntuottajat luokka 1 Tuettu asuminen (ei vielä julkinen
Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta).
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom. 8 kohta
16 LIITE Valitut palveluntuottajat luokka 2 Palveluasuminen (ei vielä julkinen
Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 1 mom. 8 kohta
17 LIITE Valitut palveluntuottajat luokka 3 Tehostettu palveluasuminen (ei vielä
julkinen Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 6 § 1 mom. 8 kohta
HANKINTAPÄÄTÖS: HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄINEN KILPAILUTUS PÄIHDE- JA
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALVELUJEN DYNAAMISESSA
HANKINTAJÄRJESTELMÄN LUOKISSA 1, 2 JA 3
Hankintamenettely ja hankintailmoitus
Hankintayksikkö perusti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen dynaamisen
hankintajärjestelmän hankintailmoituksella ja osallistumispyynnöllä KEUDno-2020-
527, joka julkaistiin ilmoituskanavissa Tarjouspalvelu.fi ja www.hankintailmoitukset.
fi 21.5.2021.
Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tänä
aikana hankintayksikkö toteuttaa hankintajärjestelmässä sisäisiä kilpailutuksia. Tilaaja
voi jatkaa
hankintajärjestelmän voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.
Hankinta toteutetaan hankintalain (1397/2016) 12 luvun tarkoittamana, hankintalain
liitteen E-mukainen sosiaali- ja terveyspalvelun hankintana. Hankintaan sovelletaan
hankintalain 12 luvun säännöksiä ja 3 §:n mukaisia hankintojen yleisiä periaatteita.

Keski-Uudenmaan sote
Yhtymähallitus

Pöytäkirja
21.12.2021

16/2021

16 (44)

Hankintajärjestelmän toimintaperiaatteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön
liitteessä ”Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet”.
Hankinnan kohde ja ennakoitu arvo
Kyseessä on hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus hankintajärjestelmän luokissa 1
Tuettu asuminen, 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen.
Tarjouspyynnössä hankinnan kohteena ovat tuetun asumisen, palveluasumisen ja
tehostetun palveluasumisen palvelut asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmasta ja
/tai päihteiden ongelmakäytöstä johtuva tuen tarve. Palvelut perustuvat
sosiaalihuoltolain (1301/2014) säännöksiin. Niiden taustalla ovat myös
päihdehuoltolain (41/1986) ja mielenterveyslain (1116/1990) säännökset.
Asumispalveluista säädetään sosiaalihuoltolain 21 §:ssä.
Luokassa 1 Tuettu asuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti:
Osa 1A Tuettu asuminen ja kotiin vietävä tuki
Osa 1B Päihteet salliva tuettu asuminen
Luokassa 2 Palveluasuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti:
Osa 2A Kevyt palveluasuminen
Osa 2B Palveluasuminen
Osa 2C Päihteet salliva palveluasuminen
Luokassa 3 Tehostettu palveluasuminen hankinnan kohde on jaettu osiin seuraavasti:
Osa 3A Tehostettu palveluasuminen
Osa 3B Päihteet sallivat tehostettu palveluasuminen
Osa 3C Vaativa tehostettu palveluasuminen
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin ohjeismateriaalina olevissa
tarjouspyynnöissä liitteineen.
Hankinnan hankintalain mukaisesti laskettu ennakoitu arvo kokonaisarvo
sopimuskaudella on noin 12 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).
Hankintayksikkö valitsee kaikki tarjouspyynnön mukaisen, asetetut
vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Palveluntuottajien etusijajärjestys
muodostuu tarjousvertailun lopputuloksen mukaisesti.
Tehtävä sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta (varsinainen
sopimuskausi). Lisäksi tilaajalla on oikeus yhden (1) vuoden optiokauteen. Tilaaja
ilmoittaa option käyttämisestä ennen varsinaisen sopimuksen kauden päättymistä.

Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset
Hankintayksikkö lähetti 02.09.2021 kaikille hankintajärjestelmän luokkaan 1 Tuettu
asuminen, 2 Palveluasuminen ja 3 Tehostettu palveluasuminen hyväksytyille
ehdokkaille sisäisen tarjouspyynnön. Tarjouspyynnöt ovat päätöksen
oheismateriaalina.
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Hankintayksikkö sai tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 29.09.2021 klo
14.00 mennessä 119 tarjousta . Saadut tarjoukset ilmenevät liitteistä
LIITE 1 Avauspöytäkirja luokka 1, LIITE 2 Avauspöytäkirja luokka 2 ja LIITE 3
Avauspöytäkirja luokka 3.
Kaikki tarjoajat jättivät tarjouksensa asetettuun määräaikaan mennessä.
Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Hankintalain 113 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa
palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä
tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois
tarjouskilpailusta.
Tarjousten tarkastuksessa havaittiin, että saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia ja täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Ne
hyväksytään tarjousvertailuun.
Tarjousten vertailu
Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavasti:
HINTA
Painoarvo 70 %
Hintavertailua varten tarjoajan hankinnan osaan tarjoamat yksikköhinnat lasketaan
yhteen, jolloin saadaan tarjoajan vertailuhinta. Halvimman vertailuhinnan antanut
tarjoaja saa vertailuun 70 pistettä. Muiden tarjoajien hinta suhteutetaan halvimman
tarjouksen hintaan kaavalla halvimman tarjouksen hinta / tarjoajan hinta * 70.
Kaikki pyydetyt hinnat oli ilmoitettava, ellei hinnan kohdalla erikseen todeta, että
kyseessä on vapaaehtoinen lisähinta. Vapaaehtoiset lisähinnat eivät vaikuta
tarjousvertailuun
LAATU
Painoarvo 30 %
Laatuvertailua varten tarjoajan laatuvertailussa saamat pisteet lasketaan yhteen,
jolloin saadaan tarjoajan raakapisteet. Eniten raakapisteitä saanut saa
tarjousvertailussa täydet 30 pistettä ja muiden tarjousten laatupisteet suhteutetaan
kaavalla tarjoajan raakapisteet/ suurimmat raakapisteet * 30
Laatuperusteina hankinnan luokissa 1 – 3 olivat
A Erityisosaaminen palvelussa
B Monialainen konsultaatiomahdollisuus
C Vertaisohjausmallin hyödyntäminen
Edellisten lisäksi luokissa 2 ja 3
D Vähimmäismitoituksen ylittävä henkilöstön määrä
Hinta- ja laatuperusteet ja niiden pisteytys on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnöissä.
Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli kuvata tarjouspyynnön liitteellä Laatulomake
selkeästi tarjotun laadun toteutuminen. Tarjouspyynnön mukaan puuttuva tai
puutteellinen kuvaus johtaa siihen, että tarjoaja saa laadusta puutteellisin osin 0
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pistettä.
Tarjousvertailussa havaittiin, että osalla tarjoajista tarjotun laadun kuvaus oli
olennaisesti puutteellinen tai ei vastannut laatuperusteessa asetettua edellytystä
pisteiden saamiseksi.
Tältä osin hankintayksikkö on oikaissut tarjoajan laatupisteytystä liitteiden 4 -
6 mukaisesti, seuraavasti:
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 1 Tuettu asuminen
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 2 Palveluasuminen
- LIITE Laatuvertailun perustelumuistio luokka 3 Tehostettu palveluasuminen.
Tarkemmat, tarjoajakohtaiset perustelut on esitetty liitteissä 7 - 14 Tarjoajakohtaiset
kirjeet.
Hankintayksikkö valitsee palvelua tuottamaan kaikki tarjouspyynnön mukaiset ja
asetetut vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Tarjousvertailu
suoritetaan erikseen kussakin hankinnan luokassa ja osassa. Tarjouksen edellä
mainitulla tavalla muodostetut hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen ja tarjousten
etusijajärjestyksen muodostamisen perusteena on paras hintalaatusuhde.
Tarjousvertailun lopputulos, valitut palveluntuottajat ja palveluntuottajien
etusijajärjestykset ovat LIITTEEN 15 Valitut palveluntuottajat luokka 1 Tuettu
asuminen, LIITTEEN 16 Valitut palveluntuottajat luokka 2 Palveluasuminen ja
LIITTEEN 17 Valitut palveluntuottajat Tehostettu palveluasuminen mukaiset.
Hankintasopimus ja ilmoitus
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EU
kynnysarvon ylittävässä liitteen E palveluhankinnassa voidaan tehdä sopimus
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen
katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus
ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua
koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
1) valita palveluntuottajiksi hankintajärjestelmän luokissa 1-3 liitteiden 15 Valitut
palveluntuottajat luokka 1, 16 Valitut palveluntuottajat luokka 2 ja 17
Valitut palveluntuottajat luokka 3 liitteiden mukaisessa etusijajärjestyksessä ja
2) valtuuttaa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen palvelujohtajan
allekirjoittamaan hankintasopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa ja
tekemään niihin tarvittaessa teknisluontoiset muutokset ja korjaukset ja
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3) tarkastaa ja hyväksyä tämän §:n osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Tarjoajat, Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen esimiehet, Pirjo
Komulainen, Hanne Niemi, Nina Tommola, Hankintapalvelut
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§ 194
Hinnat Lasteri-tietojärjestelmästä palveluna
KEUDno-2021-22051
Valmistelija / lisätiedot:
Tiina Salminen
tiina.salminen@keusote.fi
palvelujohtaja
Lasteri on sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja, joka
kehitettiin ja pilotoitiin STM:n rakenneuudistusrahoituksen tuella toteutetussa
hankkeessa vuosina 2020 - 2021. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ja kumppaneina Helsingin kaupunki ja
Satakunta. Asiantuntijatukea kehittämiseen on tarjonnut Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL).
Rahoitettu hanke päättyy 31.12.2021 ja hankkeen päättyessä Lasteri jää Keusoten
omistukseen. Päätös omistajuudesta on tehty vuodeksi 2022 (kuntayhtymän johtajan
päätös 26.10.2021, §133). Tavoitteena on löytää jatkossa omistajaksi valtakunnallinen
taho ja jo hankeaikana käynnistyneitä neuvotteluja jatko-omistajuudesta käydään
vuoden 2022 aikana STM:n ja THL:n kanssa.
Kuntasektorin toimijat voivat liittyä Lasteri-palvelun käyttäjiksi sopimuksella. Lasteri-
palveluun sisältyy
a. Tukipalvelu sopimuskumppanin pääkäyttäjälle arkisin (ma-pe) klo 8.00-16.00
palveluaikana ja tukipalveluun sisältyy ongelmien ja palvelupyyntöjen
vastaanottaminen ja luettelointi.
b. Käyttäjien käyttövaltuuksien ja -oikeuksien hallinta.
c. Häiriönhallinta, joka kattaa ilmenneiden häiriöiden ja vikojen korjaukset.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ei tavoittele Lasteri -palvelun tuottamisella
voittoa. Kaikki Lasteri -palvelun tuottamisesta perittävät maksut käytetään Lasteri -
palvelun tuottamiseen tai kehittämiseen ja kertynyt ylijäämä palautetaan tai
vaihtoehtoisesti hyvitetään palvelumaksusta palvelusta maksaneille palvelun
käyttäjille.
Lasteri -palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset (sis. SaaS -palvelut ja erilaiset
Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut,
skaalautuvuuden ja levityksen edistäminen sekä muun valtakunnallistamisen)
peritään palvelua käyttäviltä kuntasektorin tilaajilta asukaslukuun perustuvina
palvelun käyttömaksuina. Asukasluku tarkoittaa kunnan, kuntayhtymän,
hyvinvointialueen tai vastaavan kuntasektorin toimijan asukaslukua kutakin kuluvaa
kalenterivuotta edeltäneen kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan laskettuna.
Asukaslukuun perustuva hinta kattaa:
Palvelun ylläpidon ja käytön
SaaS -palvelut
Erilaiset Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut,
skaalautuvuuden ja levityksen edistämisen sekä muun valtakunnallistamisen
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Käyttöönottokoulutuksen 2 kuukauden sisällä sopimuksen alkamisesta
Muista palveluista, jotka sisältävät edellä mainittuun kuulumatonta tuntityötä,
Keusotella on oikeus veloittaa erillinen tuntihinta, joka ei perustu asukaslukuun.
Tällaisia palveluita ovat erikseen tilattavat koulutuspalvelut sekä muiden
palvelupyyntöjen kuin häiriöiden ja vikojen selvittäminen.
Lasteri-rekisteriin rekisteröitävien sijaishuollon palveluntuottajien kanssa ei solmita
erillisiä sopimuksia, vaan he hyväksyvät käyttöehdot ohjelmistoon tullessaan.
(Mahdollisista jatkokehitysmaksuista ja/tai -kustannuksista sovitaan erikseen
kirjallisesti Keusoten ja sopimuskumppanien kesken, huomioiden kuitenkin seuraavat
periaatteet:
a. Sopijapuolet sopivat asukaslukuun perustuvasta jatkokehityshinnasta, joka on
sama kaikille kuntasektorin tilaajille. Mikäli tällaista hintaa ei pystytä sopimaan,
ei Lasteria jatkokehitetä kuntasektorilta kerättävillä jatkokehitysmaksuilla.
b. Mikäli saadaan Lasterin jatkokehitykseen saadaan ulkopuolista rahoitusta, se
hyödynnetään jatkokehitykseen rahoittajan ehtojen mukaisesti.
STM:n rahoittaman Lasterin pilotointihankkeen ohjausryhmä päätti esittää
asukaslukuun perustuvaksi käyttömaksuksi 0,058 €/asukas. Muista kuin
käyttömaksuun sisältyvistä palveluista esitetään perittäväksi tuntihinta 60 €/h + alv,
mikäli muu palvelu voidaan tuottaa Keusoten resurssein ilman alihankintaa. Mikäli
palvelu joudutaan ostamaan alihankintana esim. ICT-toimittajalta, sovitaan hinta
tapauskohtaisesti tilaajan ja Keusoten kesken.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää, että
kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen tai vastaavan kuntasektorin toimijoilta
peritään Lasteri-palvelusta asukaslukuun perustuva käyttömaksu, jonka suuruus
on 0,058 €/asukas ja asukasluku huomioidaan kutakin kuluvaa kalenterivuotta
edeltäneen kalenterivuoden viimeisen päivän mukaan laskettuna.
käyttömaksu sisältää palvelun ylläpidon ja käytön, SaaS -palvelut, erilaiset
Lasterista Keusotelle aiheutuvat kustannukset, kuten hallinnointikulut,
skaalautuvuuden ja levityksen edistämisen ja muun valtakunnallistamisen
sekä käyttöönottokoulutuksen 2 kuukauden sisällä sopimuksen alkamisesta.
muiden kuin käyttömaksuun sisältyvien palvelujen tuntihinta on 60 €/h + alv,
mikäli muu palvelu voidaan tuottaa Keusoten resurssein ilman alihankintaa.
mikäli käyttömaksuun kuulumaton palvelu ostetaan alihankintana esim.
ICT- toimittajalta, sovitaan hinta tapauskohtaisesti tilaajan ja Keusoten
kesken niin, ettei hankinnasta synny kustannuksia Keusotelle.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hankinnat, palvelujohtaja, hankekoodinaattorit
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§ 195
SDP:n valtuustoaloite
KEU-2021-22102
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 SDP_ryhmän_valtuustoaloite.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
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.
Järjestöjen edustajat ovat mukana lukuisissa eri foorumeissa, jossa heillä on
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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.
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§ 196
Perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan palkkiot ja korvaukset vuonna 2022
KEUDno-2021-22058
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Hietanoro
jaana.hietanoro@keusote.fi
talouspäällikkö, MIELA
Liitteet

1 Palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2022 alkaen
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Kuntainfo_10_2021_Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden vähimmäismäärästä säädetään
perhehoitolain (263/2015) 16 §:ssä. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan
kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla
palkkakertoimella.
Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vahvistettu
palkkakerroin on 1,501. Perhehoidon hoitopalkkion vähimmäismäärä perhehoidossa
olevaa henkilöä kohden on 1.1.2022 lukien 847,24 euroa kalenterikuukaudessa.
Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin 2,46 prosentin
korotusta vuoteen 2021 verrattuna. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022
lukien myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää
suuremmiksi tai pienemmiksi, ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa
olleeseen toimeksiantosopimukseen.
Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee
perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta
elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun
vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2020 oli
1979 ja lokakuussa 2021 se oli 2041. Indeksin pisteluku on noussut noin 3,13
prosenttia.
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen
437,44 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2022 alkaen.
Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee
tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti.
Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2022 alkaen 3106,53 euroa
perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan hoitopalkkioita ja kulukorvauksia korotetaan
samoilla kertoimilla kuin perhehoidon vastaavia palkkioita ja kulukorvauksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä perhehoidon, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan
hoitopalkkioiden 2,46 prosentin korotukset sekä perhehoitajille maksettavien
kulukorvausten ja käynnistämiskorvausten ja tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan
kulukorvausten 3,13 prosentin korotukset 1.1.2022 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
palvelujohtaja, Miela; palvelujohtaja, Ikva; lastensuojelun päällikkö, perhehoidon
esimies/Pihlaja, asiakassihteeri/Pihlaja, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö,
vammaisten palvelujen päällikkö, talouspäällikkö Ikva
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§ 197
Vuoden 2022 asiakasmaksut
KEUDno-2021-22097
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Liitteet

1 VN asetus sasiakasmaksut 2022.pdf
2 STM_ilmoitus_asiakasmaksut_2021.pdf
3 STM muisto as maks muutos 2022.pdf
4 Palvelusetelit_2022_yhtymähallitus_2021_12_21.pdf
5 Asiakasmaksut_2022_yhtymähallitus_21_12_2021
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään
asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulain 2 §:n 2 momentin mukaan
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun
enimmäismäärä. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia
suurempaa maksua.
Kuntayhtymässä on peritty kulloinkin voimassa olevat maksimimaksut. Palveluista,
joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä kuntayhtymän
päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten suuruinen. Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen
mukaisesti. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus
tehtiin vuosille 2020-2021.
Asiakasmaksuhinnastossa on huomioitu 1.1.2022 voimaan tulevat lakisääteiset
indeksitarkistukset sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 ilmoituksen mukaisesti.
Asiakasmaksulain osittaisuudistuksessa päätetyt 1.1.2022 voimaan tulevat
terveydenhuollon maksukattoasioiden muutokset on myöskin huomioitu. Maksukatto
on 1.1. 2022 alkaen 692 euroa.
Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on sosiaali- ja terveysministeriön
11.11.2021 antaman ilmoituksen mukaan pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja
pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalla vähintään 167 euroa kuukaudessa ja
pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalla vähintään 112 euroa kuukaudessa.
Uusina maksuina esitetään seuraavat päivätoiminnan maksut ikäihmisten palveluihin:
• Toimintakerho, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
kuljetuskustannuksista
16,00 € Kerta
• Päiväkäynti perhekodissa, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
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kuljetuskustannuksista
16,00 € Kerta
• Päiväkäynti lyhytaikaishoidon yksikössä, sisältää lounaan ja kahvin, asiakas vastaa
kuljetuskustannuksista 16,00 € Kerta
• Kuntouttava toimintatuokio asiakkaan kotona 2
tuntia
12,00 € Kerta
Tarkemmin asiakasmaksujen muutoksia on esitelty liitteenä olevassa
asiakasmaksudokumentissa, jossa on punaisella merkitty muutokset sekä yliviivattu
vuoden 2021 maksut ja muutetut tekstit.
Hyväksyessään palvelusetelin käytön, yhtymähallitus on päättänyt, että säännöllisen
kotihoidon, kotiapupalvelun, omaishoidon lakisääteisen vapaan, pitkäaikaisen
tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelien arvot sekä
kotiapupalvelun tulo- ja varallisuusrajat päätetään kerran vuodessa asiakasmaksujen
tarkistamisen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2022 asiakasmaksut 1.1.2022
alkaen. Säännöllisen kotihoidon, kotiapupalvelun, omaishoidon lakisääteisen vapaan,
pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelien
arvot sekä kotiapupalvelun tulo- ja varallisuusrajat säilyvät ennallaan.
Käsittely:
Reetta Nick teki Jaana Syrjäsen ja Marqita Winqvistin kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen:
Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä koskevan kappaleen ensimmäinen
kohta muutetaan velvoittavaan muotoon asiakasmaksulain hengessä:
Asiakasmaksu tulee alentaa tai jättää perimättä mikäli yksiköllinen tarve- ja tilannearvio
sitä edellyttää.
Lisäksi lisätään em. virkkeen perään tieto tarve- ja tilannearvion tekemisestä vastaavasta
tahosta sekä tiedoksiantovelvoitetta koskeva virke, esim. ”Asiakkaalle annetaan tieto
mahdollisuudesta hakea maksujen alentamista tai perimättä jättämistä mahdollisuuksien
mukaan ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä, mutta viimeistään
maksun perimisen yhteydessä.”
Päätös
Hyväksyttiin muuten esityksen mukaan mutta hyväksyttiin yksimielisesti Reetta Nickin
tekemä muutosehdotus ohjeen tekstiin.
Tiedoksi
Osto-myyntitiimin esimies, palvelualueet
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§ 198
Valtuustoaloite: Naisten kokema väkivalta ja aikuisten vapaaehtoinen opiskelu- ja
harrastustoiminta hyvinvointikertomuksiin
KEUDno-2021-21722
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Yhtymävaltuuston jäsen Ritva Poikela esitti yhtymävaltuuston 6.5.2021 kokouksessa
aloitteen, jonka yhtymävaltuusto päätti lähettää yhtymähallituksen valmisteltavaksi.
Aloite:
1) Keusoten alueen Hyvinvointikertomuksen raportointiin lisätään naisten kokeman
väkivallan tarkastelu, tilastointi ja ehkäisevät toimet, myös muun kuin
lähisuhdeväkivallan osalta. Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että myös
jäsenkunnat tekevät näin omissa hyte-kertomuksissaan.
Vastaus:
Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman valmistelu on
aloitettu kuntayhtymässä syksyllä 2020. Valmistelevaan työryhmään kuuluu edustajat
jokaiselta palvelualueelta ja Keukonsernista. Vastuu suunnitelman valmistelusta on
Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet tulosalueella. Työryhmää on täydennetty
Rikosuhripäivystyksen edustajalla alkuvuodesta 2021. Keväällä 2021 on aloitettu
yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, kanssa. THL tulee jatkossa
olemaan mukana valmistelutyössä erityisesti koulutusten järjestäjänä liittyen eri
työkaluihin teeman liittyen. Työryhmää tullaan vielä laajentamaan järjestötoimijoiden
osalta sekä poliisin edustajan osalta. Suunnitelman valmistelua on työstetty myös
kuntakohtaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmissä sekä alueellisissa
työryhmissä. Kuntayhtymän operatiivinen johtoryhmä on hyväksynyt mallin
kokouksessaan 26.10.2021. Strategiseen johtoryhmään lähisuhde- ja perheväkivallan
ohjelma on menossa käsittelyyn alkuvuodesta 2022 ja kuntayhtymän
päätöksentekoon kevään 2022 aikana. Teemaan liittyvät kuntayhtymän henkilöstölle
ja yhdyspintatoimijoille suunnatut koulutukset on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta
2022. Ensimmäiset koulutukset tulevat käsittelemään ilmiöön tunnistamista ja
puheeksi ottamista, THL:n suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottoa sekä
henkilöstölle suunnattua infograafia.
Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tullaan kohdentamaan koskemaan kaikkia
kuntayhtymän alueella asuvia kuntalaisia huomioiden niin lähisuhdeväkivallan uhri
kuin tekijäkin. Suunnitelman tämänhetkisiä, alustavia, tavoitteita ovat:
Alueellinen lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyn alueellinen
toimintasuunnitelma 2021-2025 on valmis ja käytössä. Kuntayhtymätasoisesti
käytössä yhdessä sovitut työmenetelmät ja niiden käyttöönottoon on
koulutussuunnitelma. Alueellisen moniammatillisen MARAK -työryhmän
perustaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Luotu yhteinen mittaristo
toimenpiteiden raportointiin.
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Menetelmiä ja koulutusta lähisuhde- ja perheväkivallan varhaiseen
tunnistamiseen sekä huolen puheeksi ottamiseen (sekä tekijä että uhri).
Koulutusten kohdentaminen kuntayhtymän henkilöstölle huomioiden myös
yhdyspinnalla olevat toimijat, esim. kuntien, seurakuntien ja III sektorin toimijat.
Monialaisen yhdyspintatyön organisoiminen, roolien ja vastuiden selventäminen
kuntayhtymässä sekä alueellisesti eri toimijoiden kesken. Yhteisesti sovitut
työmenetelmät kuntayhtymän käytössä ja niihin saatavilla koulutusta. Vakioidut
mallit puheeksi ottamiselle mahdollisiin väkivallan kohtaamisiin liittyen.
Asiakasprosessien kuvaaminen monialaisena yhteistyönä ja niiden käyttöönotto,
sekä uhrin että tekijän kannalta.
Alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelman toteutumista
raportoidaan alueellisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä, joka tehdään vuosittain
kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle. Suunnitelman valmistelussa tullaan
huomioimaan myös hyvinvointialueelle siirtyminen ja sen mahdolliset vaikutukset
suunnitelmaan. Osana suunnitelman hyväksymistä on erillisen viestintäsuunnitelman
tekeminen ja infomateriaalien valmistelu eri toimijoiden työn tueksi ja
kuntalaisinfoksi.
Aloite:
2) Keusote vaikuttaa hyte-yhteistyössä niin, että kunnat tarkastelisivat omissa
hyvinvointikertomuksissaan aikuisten toimintakyvyn edistämistä ja säilymistä
vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisella, erityisesti kuntien
omien kansalais- ja työväenopistojen toiminnan osalta. Tämän voisi sisällyttää myös
Keusoten hyte-kertomukseen.
Vastaus:
Kuntayhtymän alueella on perustettu v. 2019 alueellisen liikkumis- ja
elintapaneuvonnan työryhmä, jonka tavoitteena on luoda selkeämpi asukkaan
palvelupolku kuntayhtymän palvelujen sekä kuntien liikuntapalvelujen kesken. Yhtenä
tavoitteena on yhteisten mittareiden luominen ja käyttöönotto kuntien
liikuntapalvelujen kesken liikkumis- ja elintapaneuvontaan liittyen. Työryhmä on
kokoontunut säännöllisesti ja keväällä 2021 työryhmä täydentyi Terveyspalvelujen ja
sairaanhoidon alueen edustajasta.
Vapaaehtoisen opiskelu- ja harrastustoiminnan toteutumisen mittareiden osalta
tavoitteena on tiivistää yhteistyötä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
ryhmien kanssa tiedon integraatioiden näkökulmasta. Aloite on tuotu tiedoksi myös
alueelliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmälle keskustelua ja
kommentointia varten. Kuntayhtymän pitämien koulutusten osalta tulee aloittaa
keskustelut kuntien vapaa sivistystyön vastuuhenkilöiden kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus päättää
hyväksyä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen, ja
esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon:
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Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
Päätös
Yhtymähallitus päätti ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää
1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä
2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja
valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.
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§ 199
Viranhaltijapäätökset
aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Asiakasohjauksen sekä TYP-työn esimiehen virka, 13.12.2021
hallintopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Suorahankinta ateriapalveluista Sahanmäen palvelukeskukseen, 13.12.2021
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Käräjäoikeuden päätös pidettyjen työaikaan kuulumattomien lepotaukojen
korvauksesta, 23.11.2021
ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 8 Asumispalvelukoordinaattorin virkaan ja viransijaisuuteen valinta/IKVA, 10.12.2021
keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 39 Päätös ostaa suolistosyöpäseulontapalvelut HUS Diagnostiikkakeskukselta ja
siihen liittyvät skopiapalvelut HUS Hyvinkään sairaalalta vuoden 2022 alusta lähtien,
16.12.2021
§ 40 Päätös FIM-järjestelmän käyttöönotosta Keusoten Kuntoutuskeskuksessa,
16.12.2021
kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, kotona asumisen
tukipalvelut
Hallintopäätös:
§ 59 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi
hyväksyminen/ Esperi Care Oy/Hoivakoti Vuokko, 07.12.2021
§ 60 Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden palvelusetelituottajaksi hyväksyminen
/LauHe Oy, 07.12.2021
§ 61 Kotihoidon palvelusetelituottajaksi hyväksyminen/LauHe Oy, 07.12.2021
kuntayhtymän johtaja
§ 150 Päätös Sosiaali- ja terveydenhuollon TKIO-ekosysteemin asiantuntijapalvelujen
dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta, 14.12.2021
Hankintapäätös:
§ 149 Asiantuntijapalvelujen hankinta yli 70-vuotiaiden palvelujen ja palvelutarpeen
selvittämiseen, 10.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 146 Lisätyösopimusten jatkaminen 30.6.2022 saakka, 03.12.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 147 Tutkimuslupahakemus / Kuntouttavan työtoiminnan nuorten asiakkaiden suun
terveydenedistäminen - terveysintervention kehittäminen, 03.12.2021
§ 148 Tutkimuslupahakemus -Sairaanhoitajan perehdytyksen lokikirjan arviointi ja sen
kehittämistarpeet, 03.12.2021
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lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Hankintapäätös:
§ 8 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN
HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 03.12.2021
§ 9 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN
HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, 07.12.2021
§ 10 PÄÄTÖS EHDOKASVALINNASTA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN
TERAPIAPALVELUIDEN DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN, LUOKKA 4 LASTEN
PSYKOTERAPIAPALVELUT, 14.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Sosiaalityöntekijän virka, perhesosiaalityö Järvenpää, 01.12.2021
palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 29 Lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun hankinta, väliaikaiset sopimukset,
suorahankintapäätös, Espoonlahden apteekki, 08.12.2021
palvelujohtaja, MIELA
§ 26 Lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palvelujen hankinta Keski-Uudenmaan ja
lähikuntien alueella KEUDno-2019-382 / Debora Oy (Cloudia sopimus 2019.23.27)
sopimuksen osakekannan ja liiketoiminnan siirtäminen Debora Lapsiperhepalvelut Oy:
lle, 30.11.2021
palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 31 Yhteistyösopimus sairaalasielunhoidosta alueen seurakuntien kanssa, 07.12.2021
Hankintapäätös:
§ 30 Hankintapäätös lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen dynaamisessa
hankintajärjestelmässä, I sisäinen kilpailutus luokka 3 fysioterapia, 07.12.2021
perhekeskuspalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Esihenkilön virka, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, 01.12.2021
§ 9 Ma. virantoimitusvelvollisuuden muutos 1.1.2022-31.12.2022 / perhesosiaalityön
esimies perhekeskuspalvelut, 13.12.2021
rahoitus- ja talousjohtaja
Hallintopäätös:
§ 19 Saatavien poistaminen, 16.12.2021
sairaalapalvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Lääkärin virka, kotiin vietävät palvelut, 01.12.2021
tieto- ja digijohtaja
Hankintapäätös:
§ 47 Istekki Arkiston hankinta, 16.12.2021
tietohallintopäällikkö, asiakkuuden hallintapalvelut
§ 10 Palvelutuotannon suunnittelu- ja resursointijärjestelmän, MIELA palvelualueen
käyttöönoton ensimmäisen vaiheen hankinta, 02.12.2021
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tietohallintopäällikkö, ICT-palvelut
§ 8 Virve päätelaitteiden oppimisalustan sekä siihen liittyvien tuki- ja
ylläpitopalveluiden hankinta, 14.12.2021
tilahallintapäällikkö
§ 12 Tilapäinen välivuokraussopimus Nurmijärven Kodit Oy: kanssa, 10.12.2021
vammaisten palvelujen päällikkö
§ 11 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 03.12.2021
§ 12 Päätös ehdokasvalinnasta sote-kuljetuspalveluiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään, 03.12.2021
§ 13 Päätös Jarkko Heiskasen ja BLWID:n valinnasta sote-kuljetuspalveluiden
dynaamiseen hankintajärjestelmään, 07.12.2021
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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§ 200
Tiedonantoja
KEUDno-2021-9
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
kuntayhtymän johtaja
Oheismateriaali
1 20211208 Valviran ilmoitus 8.12.2021 Dnro V/28038/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Aris4Autism Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
2 20211209 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.12.2021 ESAVI/37724/2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
Kolibri Service Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
3 20211202 Valviran päätös 2.12.2021 Dnro V/36140/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, 9Lives Ensihoito
oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
4 20211214 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 14.12.2021 ESAVI/29278/2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta, Suomen TTH
Palvelu Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
5 20211209 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 9.12.2021 ESAVI/37723/2021
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen Kolibri Service Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
6 20211118 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 18.11.2021 ESAVI/32039/2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
nimenmuutoksesta, Docsis Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
7 20211213 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.12.2021 ESAVI/29278/2021
Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Suomen TTH Palvelu Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
8 20211119 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 19.11.2021 ESAVI/21462/2021
Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutoksista, Trideco Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
9 20211118 Valviran ilmoitus 18.11.2021 Dnro V/33373/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen lopettaminen, SML Medical Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
10 20211125 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 25.11.2021 ESAVI/24319
/2021 Ilmoitus yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikkojen
nimenmuutoksista, Optoline Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
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11 20211203 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 3.12.2021 ESAVI/35590/2021
Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen, Mäntsälän
palvelukotiyhdistys Ry
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
12 20211210 Valviran päätös 10.12.2021 Dnro V/35534/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Tecter Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
13 20211130 Valviran ilmoitus 30.11.2021 Dnro V/34725/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Hippo
Terapiaklinikka Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
14 20211213 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.12.2021 ESAVI/38159
/2021 Ilmoitus yksityisen terveydehuollon palvelujen tuottajan toimipaikan
toimintakunnan lisäyksestä, Ryhmäpuheterapiapalvelu Intonaattorit Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
15 20211207 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 7.12.2021 ESAVI/36170/2021
Yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen, Järvenpään Kuntohoito Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
16 20211118 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 18.11.2021 ESAVI/20848
/2021 Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimen
päivittämisestä sekä teknisestä osoitteen muutoksesta, Ofthalmos Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
17 20211202 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 2.12.2021 ESAVI/34128/2021
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen,
MIND Instituutti Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
18 20211201 Valviran päätös 1.12.2021 Dnro V/34908/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Mehiläinen Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
19 20211213 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 13.12.2021 ESAVI/38542
/2021 Yksityisen terveydenhuollon toimipaikkojen lopettaminen, Mauno Capital Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
20 20211122 Valviran ilmoitus 22.11.2021 Dnro V/34332/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen, Mehiläinen Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
21 20211209 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus 9.12.2021 ESAVI/38088/2021
Ilmoitus toimikuntien lisäyksestä, Neurokuntoutus NH Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
22 20211201 Valviran päätös 1.12.2021 Dnro V/35631/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria
Fysioterapia Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
23 20211123 valviran päätös 23.11.2021 Dnro V/34238/2021 Yksityisen
terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen, Coronaria
Fysioterapia Oy
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki
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Aluehallintoviraston ja Valviran päätökset ja ilmoitukset yksityisen terveydenhuollon
palvelujen tuottamisesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§189, §190, §191, §195, §198, §199, §200
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
§193
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
§192, §194, §196, §197
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 §).

