
 

 

 

 

SUPISTUKSIA TOIMINNASSA 24.12.2018–6.1.2019: 
 
Kokemäen, Kauvatsan, ja Nakkilan terveysasemat ovat suljettuina 24.12.2018–
6.1.2019. Harjavallan pääterveysasemalla toiminta on supistettua.  
 
Eurajoen ja Luvian terveysasemat ovat auki normaalisti. 
 
Kotisairaanhoito, kotisairaala ja terveyskeskussairaala toimivat normaalisti. 
 
Kiireellinen lääkärin vastaanotto ja välttämätön neuvolatoiminta 
on keskitetty Harjavallan pääterveysasemalle (Koulukatu 2, Harjavalta): 
 

 arkipäivinä klo 8–16 p. 02 6773 922 tai 02 6773 705 
 arkipäivinä klo 16–21 p. 02 6773 705 

 
Aatto- ja pyhäpäivinä sekä öisin päivystys kiireellistä hoitoa vaativille asiak-
kaille on Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä (Sairaalantie 3, 
Pori) p. 02 6276868. 
 
Reseptien uusinta ja käytössä olevat hoitotarvikkeet tulee huolehtia ennen 
toiminnan supistusta. 
Välttämätön hoitotarvikejakelu on Harjavallan pääterveysasemalla maanan-
taina 31.12.2018 klo 8–9 ja 14–15, p. 044 9067563 arkisin klo 12–13. 
 
Hammaslääkärin vastaanotto kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille on 
keskitetty Harjavallan pääterveysasemalle, ajanvaraus p. 02 6773315. 

 
Hammaslääkärin särkypäivystys iltaisin, viikonloppuina ja pyhinä on Satakun-
nan keskussairaalan yhteispäivystyksessä (Sairaalantie 3, Pori). Hoidon tarpeen 
arviointi ja ajanvaraus päivystykseen aina etukäteen puhelimitse 02 621 3625 
klo 8.00–21.00. Päivystys öisin on vain vakavissa tapauksissa Suu- ja leuka-
sairauksien klinikalla osoitteessa Savitehtaankatu 1, T-sairaala, Turku, puhelin-
neuvonta 02 313 8800 klo 21.00–08.00.  
 
YHTYMÄHALLITUS 
 

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON  
KUNTAYHTYMÄ TIEDOTTAA 
www.ksthky.fi  
Kuntayhtymän vaihde, p. 02 6773111 
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1. Yleistä
1.1.	Eurajoen	kunta

Eurajoen	ja	Luvian	kunnat	yhdistyivät	vuoden	2017	alussa.	Nykyisessä	Eurajoen	kunnassa
on	noin	9500	asukasta.	Vahvuuksiamme	ovat	hyvä	työtilanne,	alhainen	veroprosentti,
toimivat	palvelut	ja	turvallinen	asuinympäristö.

1.2.	Kilport-	palvelu

Eurajoen	kunta	käyttää	tämän	hankinnan	kilpailuttamisessa	sähköistä	Kilport	-
kilpailutuspalvelua.	Kilport	mahdollistaa	kilpailutusprosessin	toteuttamisen	suljetussa
järjestelmässä.	Hankinta	julkaistaan	myös	HILMA-	ilmoituskanavalla.	Kilpailutuksen
tarjouspyyntöasiakirjat	ovat	avoimesti	ladattavissa	Kilport-	palvelusta,	osoitteesta
https://kilport.fi.

2. Hankinnan	kuvaus
Tarjouspyyntö	käsittää	siivouspalvelun	hankinnan	Eurajoen	kunnan	Palvelukeskus
Jokisimpukan	tilojen	puhtaanapitoon.	Hankinta	käsittää	sekä	ylläpito-	että	perussiivouksen.

Palvelukeskus	Jokisimpukassa	toimii:	

terveyskeskus	ja	työterveyshuolto	(tilat	eriteltynä	liitteessä	9)	
terveyskeskuksen	vuodeosasto	ja	intervalliyksikkö	Tammi
kaksi	tehostetun	palveluasumisen	yksikköä	(Karpalo	ja	Suvanto)
pitkäaikaisen	laitoshoidon	yksikkö	Vaahtera
neljä	(4)	palveluasumisen	yksikköä	(Tyrnikari,	Mäntykari,	Kotokari,	Kaunissaari)

2.1.	Kohteiden	perustiedot

Hankintaa	koskevissa	tiloissa	järjestetään	avoin	kohdekierros	19.6.2018	klo	14.15	alkaen
osoitteessa	Rantaperentie	1,	27100	Eurajoki.	Kohdekierrokselle	osallistuminen	on
edellytys	tarjouskilpailuun	osallistumiselle.	Kohdekierrokselle	voi	osallistua	enintään	kaksi
henkilöä	per	tarjoaja.	

2.2.	Sopimusaika

Sopimuskausi	alkaa	1.1.2019	kirjallisen	hankintasopimuksen	allekirjoittamisen	jälkeen	ja
hankintasopimus	päättyy	ilman	erillistä	irtisanomista	31.12.2021.	Sopimusajan
päättymisen	jälkeen	hankintaan	sisältyy	mahdollisuus	1	+	1	vuoden	optioaikaan.	Optioiden
mahdollisesta	käyttämisestä	tehdään	erillinen	päätös.	

Keski-Satakunnan	terveydenhuollon	kuntayhtymä	tekee	oman	hankintapäätöksen	ja	-
sopimuksen	terveysaseman	tilojen	osalta.	

Mikäli	hankintayksikkö	luopuu	jostakin	tilasta	sopimuskauden	aikana,	siitä	ilmoitetaan
palveluntuottajalle	vähintään	4	kk	ennen	tilan	luovutusta	ja	tilan	palvelusopimus	päättyy
ilman	erillistä	irtisanomista.	Koska	kyseessä	on	sote-kiinteistö,	hankintasopimus	voi	siirtyä
kolmannelle	osapuolelle	valtakunnallisen	uudistuksen	toteutuessa.	Sosiaali-	ja

Palvelukeskus
Jokisimpukan
siivouspalveluhankinta
Eurajoen	kunta

Tarjouspyyntö	
2018-07-04	12:00:00
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terveydenhuollon	lakisääteisessä	järjestämisvastuusssa	olevalla	on	oikeus	irtisanoa
sopimus	vuoden	2020	tai	2021	aikana	päättymään	kahdentoista	(12)	kuukauden	kuluttua
irtisanomisesta	ilman,	että	irtisanomisesta	syntyy	korvausvelvollisuutta.	

2.3.	Hankintamenettely

Hankinta	toteutetaan	avoimella	menettelyllä	EU-hankintana.	Tarjous	on	tehtävä	suomen
kielellä.
Osa-	tai	vaihtoehtoisia	tarjouksia	ei	hyväksytä.

3. Hankinnan	vaatimukset
3.1.	Palvelutasovaatimus

Tarjouspyynnön	ja	sen	liitteiden	mukaisten	palvelutasovaatimusten	mukainen	toiminta	on
perusedellytys	tarjouksen	ottamiseen	tarjousvertailuun.	Palvelutasovaatimuksiin	sisältyy
myös	toiminnan	kuvaukset,	laatuohjeet	sekä	ylläpito-	ja	perussiivouksen	ohjeistukset.

Palvelun	tuottajan	tulee	tehdä	suunnittelua,	laadunvalvontaa	ja	-seurantaa	yhteistyönä
asiakkaan	kanssa.	Tämän	lisäksi	palveluntuottajan	tulee	tehdä	itsenäistä
laadunseurantaa	ja	toimittaa	tästä	oma	kirjallinen	raporttinsa	sähköisessä	muodossa
kuuden	kuukauden	välein	tilaajalle	ja	kiinteistön	yhteyshenkilölle.	Kohteiden
työvuorotaulukot	tulee	pyydettäessä	toimittaa	hankintayksikölle	ja	pitää	ajantasaisina.

Tilat	siivotaan	palvelutasovaatimusten	mukaisesti,	sisältäen	kaikki	tilaluettelon	tilat.
Kulkuluvat	ja	toiminta	tiloissa	sekä	yleinen	perehdytys	sovitaan	ennen	toiminnan
aloittamista.

Kalusteiden	siirrot	ja	nostolaitteiden	kustannukset	tulee	sisällyttää	perussiivoukseen.
Tämän	lisäksi	kalusteiden	siirrot	sisältyvät	myös	ylläpitosiivoukseen.

Kiinteistön	siivoustilat	ja	–	kaapit	ovat	siivouspalvelutuottajan	yksinoikeudellisessa
käytössä	ja	vastuulla.	Palveluntuottaja	sitoutuu	noudattamaan	kunnan
turvallisuusmääräyksiä	sekä	muita	ohjeita	tiloissa	liikkumisen,	avainten	hallinnan	jne.
suhteen.	Eurajoen	kunta	on	savuton	työyhteisö	ja	savuttomuutta	edellytetään	myös
Palvelukeskus	Jokisimpukassa	työskenteleviltä.

3.1.1.	Siivouspalvelun	seuranta	ja	valvonta

Siivouksen	laadullista	ja	toiminnallista	tasoa	seuraa	kohteissa	hankintayksikön	nimeämä
puhdistuspalvelun	asiantuntija	ja	kiinteistövastaava,	joka	samalla	toimii	myös	kohteen
vastuullisena	yhteyshenkilönä.

Tilaaja,	puhdistuspalvelun	asiantuntija	ja	palveluntuottajan	määrittämä	henkilö	pitävät
kaksi	kertaa	vuodessa	kaikissa	hankintakohteissa	laaduntarkistuskierroksen	arvioidakseen
siivouspalvelun	toimivuutta.	Perussiivouksen	palvelun	toteutumisen	laadunseurannan
toteuttavat	kerran	vuodessa	kaikissa	kohteissa	tilaajan	puhdistuspalvelun	asiantuntija	sekä
palveluntuottajan	määrittämä	henkilö.

Palveluntuottaja	toteuttaa	omaa	laadunseurantaa	ja	raportoi	vähintään	kaksi	kertaa
vuodessa	em.	henkilöille.	Tilaajan	ja	palveluntuottajan	kanssa	pidetään	lisäksi	vähintään
kaksi	(2)	kertaa	vuodessa	yhteinen	asiakas-	ja	raportointipalaveri.

3.2.	Siivouspalvelun	sisältö

Siivouspalvelu	toteutetaan	liitteenä	olevan	vastuunjakotaulukon	ohjeiden	mukaisesti.
Liitteen	4	mukainen	epidemiasiivous	koskee	myös	tehostetun	palveluasumisen	yksikköjä
(Karpalo	ja	Suvanto).
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Ylläpitosiivous:

siivousta	tuotetaan	joka	päivä,	arkisin	klo	6	–	15	välisenä	aikana,	lauantaisin	ja
pyhinä	klo	7-	15	välisenä	aikana	(poikkeuksena	terveyskeskus	ja	työterveyshuolto,
joiden	poikkeamat	sovitaan	hankintasopimuksessa)
jos	pyhäpäiviä	on	peräkkäin	enemmän	kuin	kaksi,	tulee	vaaditun	siivoustason
säilyttämiseksi	resurssien	lisääminen	huomioida
työohjeet,	jotka	määrittelevät	vaaditun	puhtaustason,	liitteessä	1
kustannusvastuut	tilaajan	ja	tuottajan	välillä	kuvattuna	liitteessä	2
palveluasumisen	yksikössä	huonesiivous	laskutetaan	suoraan	asiakkaalta	(huoneen
ylläpitosiivouksen	(1krt/kk)	sekä	vaihtosiivouksen,	joista	tulee	pitää	omaa
osastokohtaista	kirjanpitoaan,	asiakashinta	ilmoitettava	erikseen	tarjouksessa)	
vuoden	2017	vaihtosiivousten	määrät	liitteessä	10
palveluasumisen	yksiköistä	Tyrnikari,	Kaunissaari	ja	Mäntykari	ovat	käytössä,
Kotokari	on	muuttumassa	lyhytaikaisen	hoidon	yksiköksi
tarkennuksia	ylläpitosiivoukseen	liitteessä	5

Perussiivouspalvelut:				

WC:t,	saunat	ja	muut	peseytymistilat	perussiivous	kaksi	kertaa	vuodessa
käytävät,	portaat,	yleiset	tilat	perussiivous	kaksi	kertaa	vuodessa	
kiinteistön	kaikkien	ikkunoiden	pesu	kerran	vuodessa	kaikki	pinnat	(myös
asukashuoneet)
verhojen	tuuletus/imurointi/pesu	tarpeen	mukaan,	vähintään	kerran	vuodessa
tarkennuksia	perussiivoukseen	liitteessä	5

3.3.	Palveluntuottajalta	edellytettävät	vaatimukset

3.3.1.	Yrityksen	kelpoisuusehto

Tarjoajalla	tulee	olla	kokemusta	vastaavanlaisista	tai	-kokoisista	siivouspalvelutehtävistä	ja
tarjouksessa	on	esitettävä	referenssit	tällaisista	kohteista	viimeisen	kolmen	vuoden	ajalta.
Referenssit	tulee	määritellä	erillisellä	liitteellä	8.	Tarjoajan	on
kuuluttava	ennakkoperintärekisteriin	ja	esitettävä	pyydettäessä	verojäämätodistus	sekä
todistus	sosiaaliturva-	ja	eläkemaksujen	täyttämisistä.

Tarjoukseen	on	liitettävä	Suomen	Asiakastieto	Oy:n	Rating	Alfa-luottoluokitusraportti	tai
muun	luottolaitoksen	tarjoajaa	koskeva	lausunto,	jossa	luottoluokitus	on	ilmoitettu	sekä
tieto	tarjoajan	viimeisestä	vahvistetusta	liikevaihdosta,	jos	se	ei	ilmene	luottolaitoksen
lausunnosta.

Tarjoajalla	tulee	myös	olla	riittävä,	vähintään	300.000	euron	suuruinen	vastuuvakuutus,
jossa	on	myös	korvausvastuu	kolmansille	osapuolille	ja	omavastuu	enintään	5.000	euroa.
Ennen	hankintasopimuksen	allekirjoittamista	tarjoajan	on	esitettävä	vakuutustodistus
voimassaolevasta	vastuuvakuutuksesta.

3.3.2.	Toimipiste

Tarjoajalla	tulee	olla	Satakunnassa	toimipiste,	josta	palvelu	logistisesti	ja	kestävän
kehityksen	periaatteita	noudattaen	voi	luotettavasti	toimia.

3.4.	Siivouspalvelulta	edellytettävät	vaatimukset

Laitoshuoltajilta	edellytetään	laitoshuoltajan	tai	toimitilahuoltajan	AT	tai	palvelutuottajan
antamaa	vastaavaa	koulutusta	sekä	siivousalan	2	vuoden	työkokemusta.
Siivoushenkilökunnan	edellytetään	käyttävän	yhtenäistä	työasua,	henkilökorttia	ja	heiltä
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Vuosihinta,	alv	0% Painoarvo-
%

Max
pisteet

	1.	Ylläpitosiivous 	60 	36

	2.	Perussiivous 	25 	15
	3.	Palveluasumisyksikön	asukashinnat
yhteensä

	5 	3

	4.	Lisätyö	(€/h) 	5	 	3
	5.	Epidemiasiivous	(€/h) 	5 	3

odotetaan	asiallista	käyttäytymistä.	Siivoushenkilökunnan	tulee	kyetä	kommunikoimaan
suomen	kielellä	sekä	suullisesti	että	kirjallisesti.	Siivoushenkilökunnalla	tulee	myös	olla
siivouskoneiden	ajokortti.

Kohteesta	vastaavalla	työnjohtajalla	tulee	olla	vähintään	siivousteknikon	koulutus	ja	lisäksi
vähintään	2	vuoden	kokemus	siivoustyönjohtotehtävistä.

Työnjohtajan	tulee	olla	tavoitettavissa	klo	8.00-14.00	välisenä	aikana	ja	työnjohdolla	tulee
olla	mahdollisuus	käydä	siivottavassa	kohteessa	viimeistään	siivousta	seuraavana	päivänä.

Tilaajalla	tulee	olla	ajantasalla	olevat	tiedot	kohteissa	toimivasta	vakinaisesta
henkilöstöstä.

Ylläpitosiivouksen	ajankäyttösuunnitelma	tulee	esittää	tarjouksessa.
Ajankäyttösuunnitelma	tulee	tehdä	kirjallisesti	sellaisessa	muodossa,	että	tilaaja	pystyy
annettujen	tietojen	perusteella	arvioimaan,	toteutuuko	vaadittu	puhtaustaso.
Suunnitelmassa	tulee	esittää	kohteeseen	suunnitellut,	päiväkohtaiset
kokonaistuntimäärät.	Tilaaja	on	mitoittanut	kohteen	ja	kokemuksen	myötä	on
muotoutunut	kuva	työmäärästä,	jota	tässä	tarjouspyynnössä	kuvatun	laatutason
ylläpitäminen	kiinteistön	kohteissa	vaatii.	Mikäli	tämä	poikkeaa	oleellisesti	tilaajan
määrittämistä	luvuista	eikä	täten	ole	todennäköistä,	että	tässä	tarjouspyynnössä	asetettu
laatutaso	saavutetaan,	arviointiryhmä	voi	tarjouksen	kelpoisuutta	arvioidessaan	vaatia
tarjoajalta	selvityksen.

3.5.	Alihankinta

Palveluntuottajalla	on	mahdollisuus	käyttää	alihankintaa	osana	palvelua.	Alihankinta	on
määriteltävä	tarjouksessa	hankintayksikön	hyväksyttäväksi.	Palveluntuottaja	vastaa
alihankkijan	työstä	kuten	omastaan.	Alihankkijalla	ei	ole	oikeutta	käyttää	alihankkijaa,
eli	alihankkijoiden	ketjutus	ei	ole	mahdollista.

3.6.	Tilaajavastuu

Hankintaan	sovelletaan	tilaajavastuulakia	ja	tarjoajalta	edellytetään	sen	ehtojen
täyttämistä.	Hankintayksikkö	varmistaa	tilaajavastuulain	ehtojen	toteutumisen	ennen
hankintasopimuksen	tekemistä.	Valittu	palveluntuottaja	toimittaa	lisäksi	tilaajavastuulain
edellyttämät	todistukset	vuosittain	hankintayksikölle.

3.7.	Muut	vaatimukset

Hankinnassa	noudatetaan	tarjouspyynnön	liitteen	2	määrittelemää	vastuunjakoa.
Tarjouksen	tulee	olla	sitovana	voimassa	5	kk	tarjousajan	päättymisestä.

4. Tarjouksen	hinnoittelu
Tarjouksen	hinnoittelun	tulee	sisältää	kaikki	siivouspalvelun	kustannukset.	Tarjoushinta
annetaan	tarjouslomakkeella	koko	kiinteistön	osalta.	Tarjousten	hintavertailu	toteutetaan
siivouksen	kokonaisvuosikustannuksena	(alv	0%).	Kokonaisvuosikustannus
muodostuu	kaikista	kokonaisuuksista	allaolevin	painotuksin:

	

	

	

	

	



5	(9)

	5.	Epidemiasiivous	(€/h) 	5 	3 	

Jokaisesta	kokonaisuudesta	halvin	vertailuhinta	saa	täydet	painoarvoilla	painotetut	pisteet.
Tarjoajan	saamat	hintapisteet	lasketaan	yhteen	ja	saatua	vertailulukua	käytetään
hintavertailussa.

Palveluasumisyksikön	ylläpito-	sekä	vaihtosiivoushinta	veloitetaan	suoraan	asukkaalta	ja
ilmoitetaan	kertamaksuhintana.	Ylläpitosiivouksen	hinnoittelussa	palveluasumisyksiköiden
osalta	tulee	huomioida	muuttuva	tilojen	käyttöaste	osastokohtaisesti.	Hintavertailu
perustuu	kuitenkin	vuosikustannushintaan.	Käyttöasteen	muutokseen	tulee	varautua
henkilöstön	osalta.	Perussiivoushinnassa	tulee	huomioida	edellä	mainitut	ja	liitteissä	1	ja	5
olevat,	hinnoitteluun	vaikuttavat	työt	ja	taajuudet.

4.1	Hintamuutokset

Tarjoushinnan	tulee	olla	kiinteästi	voimassa	31.12.2019	saakka.	Tarjoushinta	sidotaan
palkansaajien	ansiotasoindeksiin	siten,	että	perustasona	on	vuoden	2018	I
vuosineljänneksen	perusluku.	Esitykset	hintojen	muutoksista	tulee	tehdä	kirjallisesti
vuosittain	syyskuun	loppuun	mennessä.	Hinnanmuutosesityksen	tulee	perustua
ansiotasoindeksin	(I	vuosineljännes)	muutoksiin.	Mikäli	hinnankorotuksista	ei	päästä
sopimukseen,	on	kummallakin	sopijapuolella	oikeus	irtisanoa	sopimus	seuraamuksetta	4
kuukauden	irtisanomisajalla.	Irtisanominen	on	tehtävä	kirjallisesti	ja	irtisanomisaikana
sovelletaan	voimassa	olevia	sopimushintoja.

Tarjoushintaa	on	mahdollista	tarkistaa	ensimmäisen	kerran	1.1.2020	alkaen.

5. Tarjouksen	hyväksyminen
Hankintapäätös	tehdään	kokonaistaloudellisin	edullisuusperustein	alla	mainittujen
arviointikriteerien	mukaisesti	painotettuna	ja	pisteytettynä.	Kokonaistaloudellisesti
edullisimman	tarjouksen	arviointikriteerinä	on	hinta-laatusuhteeltaan	parhaan	tarjouksen
valinta.	Arviointikriteerinä	tarjoushinnan	lisäksi	on	tarjoukseen	annettu
toteutussuunnitelma.	

Siivouspalvelun	laadullinen	toiminta	tulee	esittää	erillisellä,	tarjoukseen
liitettävällä	toteutussuunnitelmalla	(max	4	A4	sivua).
Toteutussuunnitelmassa	tarjoaja	määrittelee	toimintatapansa	tämän	hankinnan
siivouspalvelun	toteuttamisessa	tarjouspyynnön	vaatimuksiin	vastaten.
Tarjoajan	tulee	myös	määritellä	kohteissa	käyttämänsä	siivouskoneet	ja
hyväksyttää	ne	tilaajalla.	Toteutussuunnitelmaan	sisällytetään	kuvaus
ympäristövaikutusten	huomioimisesta.

Tarjoajan	tulee	esittää	jaksoittaisista	töistä	sekä	perussiivouksesta	suunnitelma
vuosikellona.	Lisäksi	tarjoajan	tulee	ilmoittaa	se,	miten	suunnitelmaa	seurataan,
päivitetään	ja	raportoidaan	tilaajalle.	Suunnitelmat	ja	vuosikello	arvioidaan
tilaajan	arviointiryhmässä.	Tarjoajan	tulee	määritellä,	miten	tarjoaja	varmistaa	vaaditun
laatutason	toteutumisen	ja	miten	toimintaa	kehitetään.	Tarjoukseen	ei	sisällytetä	yrityksen
markkinointi-	tai	yleisesitteitä.

Toteutussuunnitelmassa	tarjoaja	määrittää	myös	siivouspalvelun	toimintavarmuuden
toteutumisen.	Toteutussuunnitelma	toimii	hankinnan	laadullisena	arviointiperusteena
tarjoushinnan	ohella.

5.1.	Arvioinnin	toteutus

Valintaperusteet	ovat	palvelun	laadullisuus	ja	tarjoushinta,	joiden	tarkemmat	perustelut	ja
painoarvot	ovat:
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Laatupisteet	40	%

Laatuvertailun	maksimimäärä	on	40	pistettä.	Laatuvertailu	perustuu	alla
oleviin	kriteereihin	ja	toteutussuunnitelmassa	annettuihin	tietoihin.

1.	Työn	organisointi	ja	toimitusvarmuus,	painoarvo	40	%,	max	16	pistettä
Toimitusvarmuutta	arvioidaan	koko	sopimuskauden	osalta.	Arviointityöryhmän	jäsenet
antavat	oman	arvionsa	välillä	0p-16p.	Annetuista	arvioista	lasketaan	keskiarvo,	joka
osoittaa	tarjouksen	saamat	laatupisteet	tämän	arviointiosion	kohdalta.

Toteutussuunnitelman	soveltuvuus	hankintayksikön	tarpeisiin	ja	toimintatavan
vastaavuus	tarjouspyynnön	tavoitteisiin

2.	Tarjouspyynnön	kohteen	jaksoittaisten	töiden	sekä	perussiivouksen	suunnittelu
eli	vuosikello	ja	sen	seuranta,	painoarvo	20%,	max	8	pistettä

Arviointityöryhmän	jäsenet	antavat	oman	arvionsa	välillä	0p-8p.	Annetuista	arvioista
lasketaan	keskiarvo,	joka	osoittaa	tarjouksen	saamat	laatupisteet	tämän	arviointiosion
kohdalta.

Tarjoajalla	on	sähköinen,	dokumentoitu	järjestelmä,	jolla	vuosikellon	toteumista
seurataan	ja	raportoidaan	(esimerkkiraportti	liitettävä	tarjoukseen,	järjestelmän	nimi
mainittava)	=	8	pistettä
Tarjoaja	on	laatinut	kohteelle	toiminnan	vuosikellon	(malli	lisättävä	tarjouksen
liitteeksi)	=	4	pistettä
Tarjoajalla	ei	ole	kohteelle	toiminnan	vuosikelloa	=	0	pistettä

3.	Henkilöstön	pysyvyys,	painoarvo	15%,	max	6	pistettä

Henkilöstön	pysyvyys	lasketaan	12	kk:n	keskiarvona	siten,	että	kaikkien	(määräaikaisten	ja
toistaiseksi	voimassa	olevien)	yli	kaksi	vuotta	kestäneiden	työsuhteiden	määrä	jaetaan
kaikkien	työsuhteiden	määrällä	x	100	%.	Luku	määritellään	Suomessa	toimivien
työsuhteiden	perusteella.	Tarjoajan	tulee	toimittaa	tarjouksen	liitteenä	materiaali,	josta
tilaaja	voi	varmistaa	annetut	tiedot.	Tarkistusajankohta	on	31.12.2017	ja	sitä	ennen.
Tarjoaja	laskee	luvun	ja	ilmoittaa	sen	tarjouksessaan.

Luku	90	tai	yli	=	6	pistettä
Luku	80	tai	yli	=	3	pistettä
Luku	70	tai	yli	=	1	piste
Luku	60	tai	alle	=	0	pistettä

4.	Asiakaspalaute-	ja	reklamaatiojärjestelmä,	painoarvo	15%,	max	6	pistettä

Vertailussa	arvostetaan	monipuolisia	palautteenantokanavia,	nopeaa	ja	vakioitunutta
reklamaatioiden	käsittelyprosessia	ja	selkeää	kuvausta	tarjoajan	palvelukuvauksessa	siitä,
miten	annettuja	palautteita	hyödynnetään	toiminnan	ja	palvelutuotannon	kehittämisessä.
Esittelyn	maksimipituus	1	A4.	Arviointityöryhmän	jäsenet	antavat	oman	arvionsa	välillä	0p-
6p.	Annetuista	arvioista	lasketaan	keskiarvo,	joka	osoittaa	tarjouksen	saamat	laatupisteet
tämän	arviointiosion	kohdalta.

Tarjoajalla	on	käytössä	ja	tarjouksessaan	määriteltynä	sähköinen	järjestelmä	(nimi
ilmoitettava	tarjouksessa),	jossa	palautteet	ja	reklamaatiot	sekä	niiden	aiheuttamat
toimenpiteet	dokumentoidaan	ja	josta	toimitetaan	tilaajalle	tilastoja	=	6	pistettä
Asiakaspalaute	ja	reklamaatiot	hoidetaan	kirjallisesti,	esim.	sähköpostitse	=
2	pistettä
Ei	kirjallista	järjestelmää	käytössä	=	0	pistettä

5.	Sähköinen	työajanseuranta	(painoarvo	10%,	pisteet	max	4	pistettä)
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Arviointityöryhmän	jäsenet	antavat	oman	arvionsa	välillä	0p-4p.	Annetuista	arvioista
lasketaan	keskiarvo,	joka	osoittaa	tarjouksen	saamat	laatupisteet	tämän
arviointiosion	kohdalta.
Tarjoajalla	on	käytössä	sähköinen,	reaaliaikainen	työajanseurantajärjestelmä	(nimi
ilmoitettava	tarjouksessa),	josta	selviää	pyydettäessä	kohteessa	työskentelevien
työntekijöiden	toteutuneet	työtunnit	reaaliaikaisesti.	Tämän	vaatimuksen
todentamiseksi	liitetään	esimerkkiraportti	yhdeltä	kuukaudelta	vuodelta	2017,	josta
työtunnit	voidaan	todentaa.	Excel-taulukko	ei	ole	hyväksyttävä	esitysmuoto.	=
4	pistettä
Tarjoajalla	on	käytössä	työajanseurantajärjestelmä,	josta	käytetty	työaika	kohteittain
voidaan	toimittaa	pyydettäessä	=	1	piste
Tarjoaja	ei	kykene	toimittamaan	työajanseurantaraportteja	=	0	pistettä	
	

Tarjoushinta	60	%

tarjoushinnan	edullisuus	siten,	että	halvin	vertailuhinta	saa	60	pistettä.	Muiden	tarjoajien
pistemäärä	muodostuu	suhteessa	halvimpaan	hintaan	kaavalla	(halvin/vertailtava	hinta	x
60).

5.2.	Hankintapäätös

Hankintapäätös	perustuu	eniten	hinta-	ja	laatupisteitä	saaneeseen	tarjoukseen.
Pisteytyksen	tulos	ilmoitetaan	päätöksenteon	yhteydessä.	Hankintaan	valitaan	yksi
palveluntuottaja.

6. Toimitus-	ja	maksuehdot
6.1.	Maksuehto	ja	laskutusehto

Maksuehto	on	21	päivää	netto.	Laskutusrytmi	koko	kiinteistön,	myös
palveluasumisyksiköiden	osalta,	on	kerran/kalenterikuukausi.

6.2.	Hankintasopimus

Kirjallinen	hankintasopimus	laaditaan,	kun	päätös	hankinnasta	on	saanut	lainvoiman.

6.3.	Palvelun	toteutuminen	ja	sen	seuranta

Siivouspalvelun	toimivuutta	seurataan	tilaajan	ja	palveluntuottajan	yhteisissä	palavereissa
kohdan	3.1.1.	mukaisesti.	Toiminta	vahvistetaan	hankintasopimuksessa.

6.3.1.	Reklamointi	ja	sopimuksen	mahdollinen	purkaminen

Mikäli	palvelussa	on	huomautettavaa,	asiasta	reklamoidaan	palveluntuottajaa.
Reklamointiprosessi	toteutetaan	kirjallisesti	ja	palveluntuottajan	tulee	vastata	siihen
kirjallisesti	kolmen	(3)	työpäivän	kuluessa	reklamoinnista.	Jos	hankintayksikön	näkemys
palvelun	laadusta	reklamoinnista	huolimatta	ei	vastaa	hankinnan	vaatimuksia,
hankintayksikkö	antaa	palveluntuottajalle	enintään	kaksi	(2)	kirjallista	huomautusta.

Mikäli	reklamoitavaa	edelleen	on,	hankintayksikkö	määrittää	kirjallisen	2000	euron
sopimusrikkomussakon	jokaisesta	seuraavasta	reklamoinnista.	Mikäli	palvelutoiminta	ei
kolmen	(3)	sopimusrikkomussakon	jälkeenkään	vastaa	kirjallisen	hankintasopimuksen
sisältöä,	hankintasopimus	puretaan	kahden	(2)	kuukauden	irtisanomisajalla.

Hankintasopimus	päätttyy	ilman	erillistä	irtisanomista	sopimuskauden	päättyessä,	ellei
optiota	oteta	käyttöön.	Optioiden	mahdollisesta	käyttämisestä	tehdään	erillinen	päätös.	

6.4.	Julkiset	sopimusehdot
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Hankintaan	sovelletaan	muilta	osin	julkisia	yleisiä	sopimusehtoja,	JYSE	2014	Palvelut
(päivitetty	2017).

7. Tarjouspyynnön	lisätiedot
7.1.	Kohteen	esittely

Hankintayksikkö	edellyttää	tarjouksen	tekemiseksi	kiinteistöön	tutustumisen
paikan	päällä.	Esittely	pidetään	19.6.2018	klo	14.15	alkaen
osoitteessa	Rantaperentie	1,	27100	Eurajoki.	Ilmoittautuminen	esittelyyn	on
tehtävä	sähköpostilla	osoitteeseen	kirjaamo@eurajoki.fi	viimeistään	15.6.2018	klo
12.00	mennessä.

Esittelytilaisuuteen	voi	osallistua	enintään	kaksi	henkilöä	per	tarjoaja.	Esittelytilaisuudessa
ei	vastata	kysymyksiin,	vaan	esille	nousevat	kysymykset	tehdään	Kilport-palvelussa,
https://kilport.fi,	jossa	niihin	vastataan	myös	kirjallisesti.

7.2.	Kysymykset	ja	niihin	vastaaminen

Mahdolliset	hankintaa	koskevat	lisätietopyynnöt	tulee	pyytää	Kilport-palvelussa
osoitteessa	https://kilport.fi/	viimeistään	4.7.2018	kello	12:00	mennessä.	Ennen
kysymysten	jättämistä	tarjoajan	tulee	rekisteröityä	Kilport-palvelun	käyttäjäksi.	Kysymys
näkyy	rekisteröityneillä	käyttäjillä	avoimesti	ja	anonyyminä.	Kysymyksiin	vastataan
mahdollisimman	reaaliajassa	ja	viimeistään	6.7.2018	kello	12:00	mennessä.	Vastaukset
näkyvät	edellä	mainitussa	paikassa.

Muilla	tavoin	esitettyihin	kysymyksiin	ei	vastata.

8. Tarjouksen	jättäminen
8.1.	Tarjousten	jättäminen	Kilport-järjestelmään

Tarjousaika	päättyy	31.7.2018	klo	12.00.	Tarjoukset	jätetään	Kilport-	palveluun	osoitteessa
https://kilport.fi.
Kilport	on	suojattu,	sähköinen	järjestelmä	johon	tarjous	on	turvallista	jättää.	Tarjouksen
jättäjä	voi	muokata	tallentamaansa	tarjousta	ennen	tarjousajan	umpeutumista.

Tarjousasiakirjat	tulee	antaa	pyydetyssä	formaatissa	ja	mahdollisimman
vakiotiedostomuotoisina,	joita	ovat	.pdf,	.doc/.docx,	.ppt/.pptx	ja	.xls/.xlsx.

8.2.	Asiakirjojen	julkisuus

Julkisuuslain	mukaan	hankinta-asiakirjat	ovat	julkisia,	kun	päätös	on	tehty	ja
päätöspöytäkirja	allekirjoitettu.	Hinta	ei	ole	salainen.	Mikäli	hankinta-asiakirjoihin	liittyy
salassa	pidettäviä	asioita,	tulee	ne	ilmoittaa	selkeästi	tarjouksen	kansilehti-asiakirjassa.
Hankintayksikkö	harkitsee,	ovatko	liikesalaisiksi	esitetyt	asiakirjat	lain	mukaan	salassa
pidettäviä.

8.3.	Osoitetiedot	täytäntöönpanoa	varten

Hankintayksikkö	toimittaa	hankintapäätöksen	tiedoksi	sähköpostilla.	Tätä	varten	tarjoajan
tulee	ilmoittaa	tarjouksen	kansilehti-asiakirjassa	sähköpostiosoite,	johon	hankintapäätös	ja
sen	täytäntöönpanotiedot	osoitetaan.

Eurajoen	kunta

Anja	Hakamaa
palvelupäällikkö
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9. Tarjouspyynnön	liitetiedostot
Tarjouspyyntöä	täydentävät	asiakirjat:	

LIITE	1	Tilattavan	siivouspalvelun	kuvaus	ja	laatuvaatimukset	taajuuskuvineen

LIITE	2	Kustannusvastuut

LIITE	3	JYSE	Palvelut	2014	(päivitetty	2017)	sopimusehdot

LIITE	4	Ohjeistus	epidemiasiivouksiin

LIITE	5	Tarkennuksia	ylläpito-	ja	perussiivoukseen

LIITE	6	Asukashuoneen	siivousohje

LIITE	7	Tilakaaviot

LIITE	8	Referenssit

LIITE	9	KSTHKY:n	tilat	huoneittain

LIITE	10	Vaihtosiivousten	määrä

LIITE	11	Kaikki	asiakirjat	(zip-tiedosto)

10. Tarjouksen	liitteet
Tarjouksen	mukana	palautettavat	asiakirjat:

Tarjouslomake

Kansilehti

ESPD-asiakirja

Toteutussuunnitelma,	vapaamuotoinen

Referenssit	(LIITE	8)

Rating	Alfa-	luottoluokitusraportti	tai	vastaava

Ylläpitosiivouksen	ajankäyttösuunnitelma

mahdolliset	muut	tarjousta	täydentävät	asiakirjat



 
YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS-
PALVELUSTA (TYP) 
 
 
1 Sopimuksen tarkoitus 
 

Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain 
(1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjot-
tavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä.  
 
Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työl-
listymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä 
sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. 
 
Tässä sopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä 
tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavis-
ta palveluista ja kustannusten jaosta. 
 

 
2 Sopijapuolet 
 

1. Allekirjoittaneet kunnat: Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Kar-
via, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila sekä kuntayh-
tymät: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-
kuntayhtymä ja Porin perusturvakeskus. 

 
2. Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) 

 
3. Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) 

 
Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat:  
 
Jenni Ketonen, TYP -päällikkö, Porin kaupunki 
 
Päivi Laine, palvelujohtaja, Satakunnan TE-toimisto 

 
Heikki Heilä, Ratkaisukeskuksen päällikkö, Kela 
 
 

3 Toimialue  
 

TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kunnat:  
Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, 
Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. 
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I TOIMIPISTEET, HENKILÖSTÖ JA PALVELUT  
 
 
4 Yhteiset toimipisteet 
 

TYP:llä on yksi yhteinen toimipiste monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi. Toimipiste sijaitsee 
Porissa (Teljänkatu 5). Porissa toimipiste on avoinna 5pv/vko ja Kelan työntekijä on paikalla 
1pv/vko. 
 

5 Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottava monialainen yhteispalvelu 
 

Monialaista yhteispalvelua tarjotaan myös seuraavissa kunnissa: Eura, Harjavalta, Honkajoki, 
Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Sii-
kainen, Säkylä ja Ulvila. 
 
Kela tarjoaa TYP -palvelua sopimuksiin merkityissä sivupisteissä ensisijaisesti etäyhteyksin ja/tai 
sovitusti asiakastarpeen mukaan. 
 

6 Henkilöstö 
 

Sopijapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä liitteen 2 mukaisesti. 
 

TYP-henkilöstöksi luetaan työntekijät, jotka ovat päävastuussa asiakastyöstä monialaisessa tii-
missä ja käyttävät TYPPI-asiakasjärjestelmää. Sopimuksen osapuolet voivat halutessaan maini-
ta sopimuksessa myös muita läheisesti TYP-verkostoon kuuluvia työntekijöitä (esim. työpajan 
ohjaajat, lääkärit).  
 

7 TYP -toimintamallilla tarjottavat palvelut 
 

Yhteisissä toimipisteissä asiakkaalle ovat monialaisen palvelutarvearvion pohjalta tarjolla seu-
raavat palvelut: 
- Kunnat tuottavat kohderyhmän asiakkaiden sosiaali- terveydenhuolto- ja kunnan työllisyys-

palvelut 
- TE-toimisto tuottaa julkiset työvoima- ja yrityspalvelut 
- Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Kela antaa myös 

tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa neuvontaa. 
 

Muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavat palvelut: 
  

Jokainen kunta vastaa itsenäisesti omien sosiaali-, terveys- ja kunnan työllisyyspalveluiden-
sa toteuttamisesta ja kustannuksista. Palvelutuotanto voi tapahtua myös muualla kuin yhtei-
sissä palvelupisteissä. 
 

 
 
II MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMI-
NEN 

 
8 TYP:n johtoryhmä ja johtaja 

 
TYP:n toimintaa johtaa TYP-lain ja -asetuksen mukainen johtoryhmä. TE-toimisto tulee vuoden 
2018 aikana asettamaan työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän 
ajalle 1.1.2019-31.12.2021. (TYP-laki 7 § ja TYP-asetuksen 2§ ja 3 §.)  
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TYPin johtoryhmä on nimennyt TYP-päälliköksi Jenni Ketosen ajalle 1.2.2017-31.12.2018 (taus-
taorganisaatio Porin kaupunki). Varahenkilönä Porin kaupungin työllisyyspalveluiden päällikkö 
Juha Laine. Vuoden 2018 aikana johtoryhmä tulee valitsemaan uuden johtajan työllistymistä 
edistävälle monialaiselle palvelulle ajalle 1.1.19-31.12.21 (tai siihen saakka kunnes TYP-
lainsäädäntö raukeaa maakuntamalliin siirtymisen johdosta).   

 
9 Sisäinen organisoituminen 
 

Johtoryhmä päättää sisäisen organisoitumisen yksityiskohdat TYP-päällikön tekemien esitysten 
pohjalta. Kukin sopijaosapuoli vastaa oman henkilöstönsä johtamisesta ja resurssien käytöstä 
TYP -toiminnassa. 
 

10 TYP -toiminnasta tiedottaminen 
 
Toimintaan kuuluvien kuntien info- ja kuulemistilaisuus TYP -toiminnasta järjestetään tarpeen 
mukaan alueellisesti tai kuntakohtaisesti vähintään 2 kertaa vuodessa. Johtoryhmän kokouspöy-
täkirjat saatetaan kaikkien sopimuskuntien ja osapuolten tietoon TYP -vastuuhenkilön sähköpos-
tin kautta. Jokaisella osapuolella on vastuuhenkilö (esim. esimies, joryn jäsen), joka toimii yh-
teyshenkilönä johtoryhmän, TYP-päällikön ja asiakastyötä tekevän henkilöstön välillä.  

 
 
III TOIMINTAMENOT 

 
Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksetta-
vat kustannukset.  
 
Jokainen toimija vastaa ensisijaisesti itse oman henkilöstön henkilöstö-, palkka-, puhelin-, laite- 
ja tietoliikennekustannuksistaan ja muista selkeästi asianosaiselle osapuolelle kuuluvista kus-
tannuksista. 
 
Yhteisten toimintamenojen (yhteinen toimipiste) osalta taloudenpito hoidetaan Porissa. Näin ol-
len reaaliaikaista yhteisten menojen seurantaa pystytään toteuttamaan. Porin kaupunki laskuttaa 
muita kuntia jälkikäteen vuoden lopulla. Vuoden loputtua Porin kaupunki tekee TE-toimistolle ja 
Kelalle tasauslaskun ja selvityksen yhteisistä toimintamenoista. Tasauslaskussa huomioidaan 
myös TE-toimiston toimintamenoista maksetut jaettavat kustannukset kuten TYPPI -
tiedostojärjestelmästä ja jaettavista matkakuluista aiheutuvat kustannukset 
 
Sopijaosapuolten yhteiset toimintamenot vuodelle 2019 on esitetty liitteinä olevissa kulubudje-
teissa. 
 

11 Kansaneläkelaitoksen osallistuminen yhteisiin kustannuksiin (TYP-lain 8 §:n 2 mom) 
 
Kela osallistuu yhteisen toimipisteen menoihin toimipisteessä työskentelevän henkilöstömäärän 
suhteessa. 

 
Kela osallistuu tarpeenmukaisiin tietoliikenteen kehittämistä koskeviin valtakunnallisiin kustan-
nuksiin yhdessä sovittavalla tavalla, joista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen: 
- TYP -toiminnan yhteisen TYPPI -tietojärjestelmän akuutit tekniset kehittämiskohteet  
- TYP -toimintaan yhteisesti suunniteltavan uuden tietojärjestelmän tuleva selvitystyö ja järjes-
telmän kehittäminen  
 
Kela osallistuu tarpeen mukaan yhteisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämiseen liittyviin kus-
tannuksiin. Näistäkin sovitaan tapauskohtaisesti erikseen: 
- valtakunnallisten TYP -tilaisuuksien järjestelyyn liittyvät kustannukset, joita osallistuja-maksut 
eivät kata  
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- yhteiset (alueelliset) TYP -koulutukset, jotka tarpeen monialaisessa verkostotyössä ja 
asiakastyössä 
 

12 Kuntien keskinäinen vastuu toimintamenoista 
  
Vuotuisessa budjetissa määritellään kunkin kunnan osuus (%) monialaisen yhteispalvelun koko 
hallintoon ja muuhun toimintaan liittyvien yhteisten toimintamenojen kuntaosuudesta. Yhteisten 
toimintamenojen jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmark-
kinatuen saajien kokonaismäärää kunnassa kunkin toimintavuoden tammikuussa. Vuoden 2019 
yhteiset toimintamenot, jotka sisältyvät kulubudjettiin, huomioidaan tammikuun 2018 lukujen mu-
kaan.   

 
13 TYP -toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset 
 

Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksetta-
vat kustannukset. Yhteisen toimipisteen vuokrat huomioidaan (sisältäen sähkö, vesi, turvallisuus, 
puhdistuspalvelut jne.) yhteisessä toimipisteessä työskentelevän henkilöstön määrän suhteessa. 
Yhteisten asiakastietojärjestelmien kustannukset, kehittämiseen ja koulutukseen sovittavat kus-
tannukset huomioidaan henkilöstömäärän suhteessa.  
 
 

IV YHTEISEN TOIMINNAN HALLINNOINTI 
 
14 Henkilörekisteri  

 
TE-toimisto ylläpitää TYP -lain 9 §:n mukaista monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä 
(TYPPI). TYPPI -rekisteri on TE-toimiston URA -asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekiste-
rin osarekisteri. 
 
Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI -rekisteriin myöntää Satakunnan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. Kukin sopijaosapuoli vastaa käyttöoikeuksien hankkimisesta mo-
nialaisen yhteispalvelun TYPPI -rekisteriin yhteispalvelun henkilöstöönsä kuuluville. Samoin 
osapuolet vastaavat oikeuksien lakkauttamisesta.  
 

15 Asiakirjat 
 

TYP:lle laaditaan Arkistolain (831/1994) edellyttämä arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) 
31.12.2019 mennessä. Tätä ennen TYP -toiminnassa syntyvät yhteiset paperiasiakirjat arkistoi-
daan kunkin kunnan toimesta erikseen.  
 

 
V VOIMASSAOLOAIKA JA MUUTTAMINEN 
 
16 Sopimuksen voimassaoloaika 

 
Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2019 ja on voimassa 31.12.2021 asti tai korkeintaan siihen 
saakka kunnes laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta raukeaa.  
 
Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut vähintään 4 kuu-
kautta ennen sopimuskauden päättymistä.  

 
Sopimusta tarkistetaan sopimuskauden aikana jonkun sopijapuolen sitä vaatiessa. Johtoryhmä 
käsittelee ja tekee muutosesitykset ja käynnistää sopimusneuvottelut. Yksilöidyt muutosesitykset 
tulee toimittaa johtoryhmälle kirjallisesti viimeistään 3 kuukautta ennen kuin muutos halutaan 
voimaan. 
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17 Riitojen ratkaisu 
 

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin 
neuvotteluin.  
 

18 Allekirjoitukset ja päiväys 
 

 
Tätä sopimusta on tehty 17 samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.  
 
 
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET 

 
 

1) Yhteisessä toimipisteessä työskentelevä henkilöstö  
 

2) Muissa toimipisteissä työskentelevä henkilöstö 
 

3) Kulubudjetti kuntien yhteisistä toimintamenoista vuodelle 2019 
 

4) Satakunnan monialaisen yhteispalveluverkoston yhteisesti kuntien, TE-toimiston ja Kelan välillä 
jaettavien kustannusten budjetti vuodelle 2019  
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LIITE 1 YHTEISESSÄ TOIMIPISTEESSÄ (Pori) TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ  
 
 
Porin toimipiste 
 

(Käyntiosoite: Teljänkatu 5, 2. Krs 28130 PORI) 

Taustaorganisaatio Tehtävänimike 
 

Jos osa-aikainen, työ-
aika  

 
Porin kaupunki 

 
TYP-päällikkö  

 

  
1 terveydenhoitaja, 5 sosiaaliohjaajaa,1 
vahtimestari, 1 psyk.sairaanhoitaja 

Työvoimasuunnittelija, 
50%, 60% psykiatrinen 
sairaanhoitaja, 50% 
sosiaaliohjaaja 

Ulvilan kaupunki/Porin 
perusturvakeskus 
 

 
1 sosiaaliohjaaja  

20% terveydenhoitaja 

  
 

 

 
TE-toimisto 

 
7 asiantuntijaa   

 
80 % 

 
 

  

 
Kela 

 
TYP-työkykyneuvoja, 1 htv 

20% 
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LIITE 2 TOIMIPISTEISSÄ TARJOTTAVAT PALVELUT  
 

 
Porin TOIMIPISTE 
 

  

Kunnan tai kuntayhtymän tuot-
tamat palvelut 

 
 
 

sosiaali- ja palveluohjaus, täydentävä ja 
ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava 
työtoiminta, terveystarkastukset ja ter-
veysneuvonta, psykiatrisen sairaanhoi-
tajan arviointipalvelut, työllisyyspalvelut: 
palkkatuella työllistäminen, Pori-lisä ja 
työkokeiluiden järjestäminen. 

 

Julkiset työvoimapalvelut 
 
 
 

  

Kelan palvelut 
 
 

  

Euran TOIMIPISTE 
 

  

Kunnan tai kuntayhtymän tuot-
tamat palvelut  

 
 

  

Julkiset työvoimapalvelut 
 
 
 

  

Kelan palvelut 
 
 

  

   
   
   
   

 
 
 
 


	joulu2018
	Liite nro 1 käynnit ja suoritteet 1-8
	Liite nro 2 Eurajoen_kunta-Palvelukeskus_Jokisimpukan_siivouspalveluhankinta
	Liite nro 3 Päivitety sopimusluonnos 2019 a

