
Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Turvapuhelinhälytysten 
turva-auttajapalvelut

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä (Kessote)

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0137323-9

Kilpailuttamisesta vastaava 
toimipiste tai 
hankintayksikön edustaja

Porin kaupungin hankintapalvelut

Postiosoite PL 121

Postitoimipaikka Pori

Postinumero 28101

Maa Suomi

Puhelin +358 447011221

Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi

NUTS-koodi Satakunta FI196

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=345446&tpk=d8e14cab-b741-4196-a00d-c7ae1541fce9

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=345446&tpk=d8e14cab-b741-4196-a00d-c7ae1541fce9

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

Kessoten turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut
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II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Kessoten turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Kotipalvelut (98514000-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Kessoten toimeksiannosta Porin kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia 
Kokemäen ja Harjavallan alueen kotihoidon turvapuhelinhälytysten turva-
auttajapalvelusta sopimuskaudella 1.7.2021 - 31.12.2022. Tarjouspyyntöön sisältyy 
mahdolliset 1+1 optiovuotta.

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on tukea ikääntyneiden ja toimintakyvyltään 
alentuneiden henkilöiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota 
kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua.

Tarjouspyynnössä asiakkaalla / loppukäyttäjällä tarkoitetaan turvapuhelinlaitteen tai 
hälyttimen käyttäjää. 

Kotihoidon turvapalvelulla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka sisältää turva-
auttajapalvelun, turvapuhelinlaitteiston sekä hälytysten vastaanottokeskustoiminnan. 
Turva-auttajakäynnit ovat yleensä tarkistuskäyntejä tai asiakkaan ylösnostamisia 
tms. avustamiskäyntejä.

Kotihoidon turvapuhelinpalveluiden piirissä on tällä hetkellä n. 107 + 10 paikantavaa 
ranneketta Harjavallassa, Kokemäellä 135 + 1 paikantava ranneke.
Asiakasmäärä on kasvava ja kasvuvauhdin arvio vuositasolla on n. 10 asiakasta.

Tarjouspyyntö koskee nykyisiä ja uusia kotihoidon turvapalvelun piirissä olevia 
asiakkaita, jolloin turva-auttajapalvelun tulee olla laajennettavissa.

Hälytysten vastaanottokeskustoiminnasta sekä kotihoidon turvapuhelinlaitteistosta 
sekä lisälaitteista (esim. ovihälyttimet) vastaa Addsecure Oy. 
Turvapuhelinhälytystenvastaanottaja soittaa hälytysjärjesteyksessä ensimmäiselle 
auttajataholle (joka voi olla esim. omainen tai yksityinen turva-auttaja).

Viime vuosina auttajakäyntejä on ollut keskimäärin 10-25 kpl/kuukausi (ilta - yöaika).

Tässä tarjouspyynnössä esitetyt määrätiedot eivät sido tilaajaa.
Osatarjouksia ei hyväksytä, tarjous tulee antaa molemmista osa-alueista.

Hankinnan kohde
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II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Tarjoukset voivat koskea

Kaikkia osia

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kotipalvelut (98514000-9)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

Kokemäen ja Harjavallan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

katso kohta II.1.4, lyhyt kuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

II.2) Kuvaus

Kessoten turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Turva-auttajapalvelu 

Osa nro

1
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01.07.2021 - 31.12.2022

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1+1 optiovuotta.

Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös 
optiokauteen.

Optiokauden käytöstä päättää Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä ja päätös ilmoitetaan hyvissä ajoin palvelun tuottajalle.

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Kotipalvelut (98514000-9)

II.2) Kuvaus

Kessoten turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

Hankintasopimuksen kohde

II.2.1) Nimi

Turva-auttajakäynti

Osa nro

2
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II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Satakunta FI196

Pääasiallinen suorituspaikka

Kokemäen ja Harjavallan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Katso kohta II.1.4, lyhyt kuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään 
hankinta-asiakirjoissa

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.07.2021 - 31.12.2022

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdolliset 1+1 optiovuotta.

Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös 
optiokauteen.

Optiokauden käytöstä päättää Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä ja päätös ilmoitetaan hyvissä ajoin palvelun tuottajalle.

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei
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Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä (Kessote)

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

28.05.2021 12:00 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

3

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

28.05.2021 12:01

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palveluhankinta, 
jotka kilpailutetaan hankitalain luvun 12 mukaisesti.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 
2014).

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
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Virallinen nimi Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä (Kessote)

Postiosoite Koulukatu 2

Postitoimipaikka Harjavalta

Postinumero 29200

Maa Suomi

Sähköpostiosoite kirjaamo@kessote.fi

Pääasiallinen osoite (URL) https://kessote.fi

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 17.05.2021 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan tunniste

Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut

Soveltuvuusvaatimukset

Soveltuvuusvaatimuksilla määritellään millaista laatutasoa palvelulta ja 
palveluntuottajalta edellytetään; tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen tarjoaja, 
joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia ja jolla ei voida katsoa olevan edellytyksiä 
palvelun toteuttamiseksi.

Tilaajavastuulain mukaan ennen sopimuksen tekemistä tilaajan on pyydettävä ja 
toimittajan annettava tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) 
mukaiset selvitykset, joista todisteena ovat:
1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta 
vastaavat tiedot;
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3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 
annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa 
taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Mikäli hankinnan kohteena on rakentamistoiminta, tulee tarjoajan noudattaa 
1.7.2014 voimaan astunutta rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta.
Rakentamistoiminnan osalta on lisäksi oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on 
ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen.

Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi valitun tulee toimittaa edellä mainitut 
todistukset (enintään 3 kk vanhoja) tilaajalle.
Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös vastuugroup.fi / Luotettava Kumppani 
-raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset.

Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on 
toimitettava edellä tarkoitetut todistukset tai tiedot 12 kuukauden välein.  

Mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita edellyttää se selvitystä. 
Tarjouspyynnön sekä hankintalain mukaiset vaatimukset koskevat myös 
alihankkijoita. Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin 
omastaan.

HUOM:
– pyydämme "Kyllä"-kohdissa yksiselitteistä kyllä/ei vastausta siitä, täyttyykö 
asetettu vaatimus
– kohdissa joissa lukee syötettävä, tarjoaja kirjoittaa lyhyen selvityksen pyydetystä 
asiasta mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita, edellyttää se selvitystä. 
Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.
– kohdissa joissa lukee ladattava, tarjoaja lataa pyydetyn dokumentin
– kaikkiin kohtiin on vastattava, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan vertailuun
– kilpailun voittajalta tarkastamme vielä ennen sopimuksen solmimista kaikki 
tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat.    

Soveltuvuusvaatimukset Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

TILAAJAVASTUULAKI;
Tarjoajan tulee täyttää tilaajan 
selvitysvelvollisuutta koskevan 
lain (1233/2006) mukaiset 
vaatimukset. Lisätietoa 
https://www.vastuugroup.fi/tila
ajavastuulaki. Dokumentit
tarkistetaan 
sopimustoimittajaksi valituilta 
ennen sopimuksen 
allekirjoittamista.

Kyllä

Vastuuhenkilö ja varahenkilö: 
Tilaajan palvelusopimuksesta 
kokonaisuudessaan 
vastaavan henkilön 
yhteystiedot sekä 
hänen varahenkilö 
yhteystietoineen. 
Vastuuhenkilöä 
vaihtumiseesta ilmoitettava 
viipymättä 
tilaajalle.

Kyllä

Palveluntuottaja on tutustunut 
tarjouspyyntöasiakirjoihin ja 
sitoutuu tuottamaan palvelun 
niissä mainituin ehdoin.

Kyllä
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Palveluntarjoajan 
henkilökunnalta edellytetään 
sujuvaa suomen kielen 
suullista ja kirjallista taito.

Kyllä

Palveluntuottajan tulee tarjota 
palvelua heti sopimuskauden 
alusta alkaen.

Kyllä

Vaatimukset 
turvapuhelinhälytysten 
turva-auttajapalvelusta

Turva-auttajapalvelun tulee 
olla tavoitettavissa arkisin 
kello 18.00 - 08.00, 
viikonloppuisin 24/7 
(eli la-su myös pyhäpäivät).

Kyllä

Turva-auttajapalvelun tulee 
vastata hälytyskeskuksen 
soittoon ensimmäisellä 
soittoyrityksellä.

Kyllä

Auttajalla tulee olla valmius 
arvioida asiakkaan tilannetta 
ja soittaa tarvittaessa 
ambulanssi.

Kyllä

Turva-auttajapalvelun viive 
hälytyskeskuksen soitosta 
asiakkaan luokse 
saapumiseen on korkeintaan 
40 minuuttia.

Kyllä

Kessote luovuttaa palvelun 
käyttäjää koskevasta 
henkilörekisteristään 
sopimuksen toteutumisen 
kannalta tarpeelliset tiedot 
palveluntuottajalle ja vastaa 
tietojen ajantasaisuudesta 
koko sopimuskauden ajan.

Kyllä

Palveluntuottaja vastaa 
saamiensa henkilötietojen 
käsittelyn virheettömyydestä, 
salassapidosta ja 
lainmukaisuudesta sekä 
säilyttää tiedot rekisterissään 
palvelun tuottamisen ajan. 
Palveluntuottaja luovuttaa 
tilaajalle ajantasaisen 
rekisterin sopimuksen 
päättyessä.

Kyllä

Mikäli palveluntuottaja käyttää 
alihankkijaa, organisoi 
palvelutuottaja toiminnan ja 
hankkii mahdolliset 
alihankkijat.  Alihankiijaa 
käytettäessä tulee ladata 
suunnitelma mahdollisten 
alihankkijoiden käytöstä. 

Tarjoajan on vastattava 
alihankkijan työstä ja 
tuloksista kuin omastaan.

Palveluntarjoajan 
mahdollisesti käyttämiltä 
alihankkijoita edellytetään 
soveltuvuusvaatimusten 
täyttämistä ja tilaajavastuulain 
mukaisia selvityksiä.

Kyllä
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Tarjoajan tulee noudattaa 
toiminnassaan seuraavia 
lakeja ja 
viranomaismääräysten 
asettamia vaatimuksia:
-  Sosiaalihuoltolaki 1301
 /2014
- Kansanterveyslaki 66/1972
- Laki potilaan asemasta ja 
oikeuksista 785 /17.8.1992
- Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 812/2000
- Pelastuslaki 379/2011
- Laki yksityisyydensuojasta 
(Tietosuojalaki) 1050 /2018 
- Laki ja asetus 
viranomaistoiminnan 
julkisuudesta 621/1999

Kyllä

Turva-auttajapalvelu sisältää 
hälytysten vaatiman 
auttamiskäynnin ja tarvittavat 
hoito- ja jatkotoimenpiteet 
asiakkaan kotona. 
Avustustoimet kirjataan ja 
tilastoidaan.

Kyllä

Palveluntuottaja huolehtii 
palvelun piirissä olevien 
asiakkaiden avainten 
saatavuudesta ja turvallisesta 
säilytyksestä sekä asiakkaan 
palvelun päättyessä avainten 
palautuksesta.

Kyllä

Asiakas vastaa avaimien 
teettämisestä aiheutuvista 
kustannuksista siirtyessään 
kotihoidon turvapalvelun 
piiriin. Avaimista saa ottaa 
kopioita ainoastaan asiakkaan 
toimesta.

Kyllä

Palveluntuottaja vastaa turva-
auttajakäynnin aikana 
kadonneista avaimista ja 
katoamiseen liittyvistä 
seurauksista, kuten uusien 
avainten teettämisestä ja 
mahdollisista lukkojen 
uudelleen sarjoituksista.

Kyllä

Palvelutuntuottajan 
hälytyskohtainen 
toimintavastuu alkaa, kun 
asiakkaan hälytys on siirretty 
turva-auttajalle ja päättyy, kun 
turva-auttaja kuittaa 
turvahälytyspäivyskykseen 
suorittamansa 
auttamiskäynnin päättyneeksi. 

Kyllä

Palveluntuottajan turva-
auttajavastuu asiakkaasta 
päättyy, kun kaupunki on 
ilmoittanut asiakkuuden 
päättyneen.

Kyllä

Palveluntuottaja on velvollinen 
ottamaan yhteyttä kotihoitoon, 
mikäli asiakkaan turva-auttaja 
käyntien tarve nousee yli 4 
kertaan kuukaudessa.

Kyllä

Palveluprosessin kuvaus ja 
raportointi
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Turvapuhelimen käyttäjät ovat 
pääasiassa vanhuksia tai 
vammaisia henkilöitä, jotka 
asuvat yksin omissa 
kodeissaan. Palvelutarpeen 
arvioinnin ja asiakasvalinnat 
tekee sosiaaliohjaaja. 
Kotihoidon turvapalvelu toimii 
yhteistoiminnassa kaupungin 
kotihoidon henkilöstön kanssa.

Kyllä

Pääsääntöisesti auttajatahona 
toimivat turva-auttajat, lisäksi 
myös kotihoidon asiakkaan 
omaiset toimivat 
auttajatahona, tosin harvoin. 
Tällöin turva-auttaja hakee 
hälytyksen saatuaan 
turvapuhelinasiakkaan 
avaimen palvelun tilaajan 
osoittamasta paikasta.
Jos asiakkaan tilanne niin 
vaatii, soittaa hälytyksen 
vastaanottokeskus asiakkaan 
luokse suoraan 
sairaankuljetuksen.

Kyllä

Turva-auttajapalvelun 
hälytyspäivystyksen tulee 
toimia vuoden jokaisena 
päivänä.

Kyllä

Jokainen laskutuskuukautta 
koskeva asiakasraportti 
toimitetaan laskun yhteydessä 
palvelun ostajalle ja vuoden 
lopussa palveluntuottaja 
toimittaa yhteenvedon koko 
kaupungin vuoden käynneistä, 
niiden syistä ja aiheutuneista 
toimenpiteistä.

Kyllä

Hälytysten 
vastaanottokeskuksella on 
asiakkaasta seuraavat tiedot:
1. Tieto siitä, kuka soittaa ja 
mistä
2. Asiakkaan nimi ja osoite
3. Tieto, koska asiakas on 
hälyttänyt
4. Tiedot, mikä asiakkaalla on 
hätänä
5. Tieto avaimesta.

Mahdollisena lisätietona 
annetaan asiakkaasta myös 
seuraavat informaatiot:
1. Muita oleellisia tietoja 
asiakkaasta
2. Taustatiedot, jotka voivat 
vaikuttaa asiakkaan tilaan
3. Puhelinnumero
4. Omaistiedot, mikäli epäilee 
kuljetuksen tarvetta.

Näitä tietoja hälytysten 
vastaaottokeskus Addsecure 
Oy välittää turva-auttajalle 
puhelimitse.

Kyllä

Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 121
28101 Pori
0137323-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

Porin kaupungin hankintapalvelut
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö 
Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut
Päiväys 05.05.2021

11/18



Turva-auttajapalvelun 
tuottajan tulee laatia 
jokaisesta auttamiskäynnistä 
raportin, 
josta ilmenee:
1. Turva-auttajan tiedot 
2. Asiakkaan henkilötiedot
3. Saapumis- ja 
lähtöajankohta 
auttamiskohteeseen
4. Tilanneselvitys ja tehdyt 
toimenpiteet
5. Selvitys mahdollisesta 
jatkohoitoon lähettämisestä

Kyllä

Asikasrekisterinpito ja 
asiakirjahallinta

Palveluntuottaja huolehtii ja 
vastaa rekisterinpidosta.

Kyllä

Tilaaja vastaa 
rekisteriselosteen laatimisesta 
ja palveluntuottaja sen 
saatavilla pidosta 
toimintayksikössään. Tilaaja 
rekisterinpitäjänä päättää 
tietojen käsittelyssä 
noudatettavasta menettelystä 
ja tietojen luovuttamisesta. 
Rekisteröidyn informoinnin 
toteutuksesta vastaa tilaaja ja 
palveluntuottaja kumpikin 
omalta osaltaan.

Kyllä

Palveluntuottaja huolehtii ja 
vastaa siitä, että sopimuksen 
piiriin kuuluvat asiakastiedot 
ovat erillään palveluntuottajan 
muusta rekisteristä ja että 
tietoja käyttävät vain ne 
henkilöt, jotka tarvitsevat niitä 
palvelujen toteuttamiseksi.

Kyllä

Palveluntuottaja huolehtii ja 
vastaa siitä, että 
palvelutoiminnassa 
noudatetaan salassapidosta, 
vaitiolovelvollisuudesta, 
tietosuojasta ja -turvasta sekä 
salassa pidettävien tietojen 
luovuttamisesta annettuja 
voimassa olevia säädöksiä.

Kyllä

Palveluntuottaja huolehtii ja 
vastaa siitä, että 
palveluntuottajan 
tietoliikenneyhteydet ovat 
ulkopuolisilta suojatut.

Kyllä

Palveluntuottaja sitoutuu 
siihen, että sopimuksen 
päättyessä tai purkautuessa 
arkistoitavat asiakastiedot 
siirretään veloituksetta kunnan 
käyttöön ja palveluntuottaja 
huolehtii omien tietojensa ja 
saamiensa kopiokappaleiden 
tuhoamisesta.
Kuolleitten asiakkaiden 
asiakirjat tulee siirtää kuitenkin 
kunnan käyttöön viimeistään 
kuolinvuoden lopussa.

Kyllä

Asiakashallinnossa 
noudatetaan kunnallisia 
säännöksiä ja määräyksiä.

Kyllä

Muut vaatimukset
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Hankinnan kohteen kriteerit

Palveluntarjoajalla tulee olla 
kokemusta vastaavan 
palvelun tuottamisesta. 
Palveluntarjoaja 
lataa yleisesittely ja 
kokemukset vastaavasta 
toiminnasta. 

Kyllä

Ladattava kuvaus 
asiakasrekisterijärjestemästä 
sekä asiakirjahallinnon ja 
asiakkaiden avainten  
säilyttämisen periaatteista.

Ladattava

Ladattava kuvaus raportointi-  
ja tilastointijärjestelmästä.

Ladattava

Reklamaatiot hoidettava 
viivytyksettä.

Kyllä

Palvelut suomen kielellä. 
Tarjous ja kaikki 
tarjousasiakirjat tulee antaa 
suomen kielellä.

Kyllä
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Muut tiedot

Turva-auttajapalvelu 

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 50.00

Hinnan pisteiden laskentakaava:
  pienin annettu arvo
-------------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu

päivystyshinta, alv 0 % (Turva-auttajapalvelun varallaolo) 

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / kk

Turva-auttajakäynti

Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: 40.00

Hinnan pisteiden laskentakaava:
  pienin annettu arvo
-------------------------------- * maksimipisteet
      tarjottu arvo

Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu

Turva-auttajakäynti (viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta ), alv 0 %

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Pisteiden laskentatapa

€ / 
käynti

Auttamiskäynnin pituus on 
keskimäärin 30 minuuttia.

Kyllä

Matka-ajalta ei makseta 
korvausta, eikä se kerrytä
auttamiskäynnin pituutta. 
Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

TOIMINNALLISET 
OMINAISUUDET

Palvelun vastuuhenkilö  
yhteystietoineen, koulutus ja  
kokemus alalta (CV).

Ladattava

Turva-auttajapalvelun 
henkilöstöllä tulee olla 
vähintään ensiapukoulutuksen 
(EA1) sisältävä sosiaali- ja 
terveysalan peruskoututus.

Kyllä

Ladattava palvelukuvaus 
sisällöstä ja järjestämistavasta 
(mm. palveluprosessit, 
toiminnalliset periaatteet, 
selvitys toimitusvarmuudesta 
mm. häiriötilanteissa ja 
yhteistyö).

Ladattava 10.00 Manuaalinen
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Hankintayksikön esittely

Hankintayksikkönä on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kessote).

Kilpailutusprosessin teknisestä läpiviennistä vastaa Porin kaupungin hankintapalvelut. 
Hankintapalvelut kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia puitesopimuksia ja -
järjestelyjä tai hankintasopimuksia yhteistoimintasopimuksella, kuntalain 49 §:n ja 54 §:n 
tarkoittamalla tavalla seuraavien kuntien puolesta: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, 
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori ja Ulvila.

Tarjouksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pori.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Hinnat pyydetään antamaan arvonlisäverottomina (alv 0%) tarjouspyynnössä pyydetyllä 
tavalla. Muulla tavoin ilmoitettuja hintoja ei oteta huomioon. 
Laskutus-,  yms. lisiä ei hyväksytä.

Hinnat kiinteät kiinteät 31.12.2022 asti.
Optiokauden osalta esitys hinnanmuutoksesta on ilmoitettava tilaajalle kirjallisesti 
vähintään kolme (3) kalenterikuukautta ennen aiottua muutosta. 

Muutosten on perustuttava yleiseen kustannustason nousuun, perusteena esim. 
henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen 
lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön.

Molempien osapuolten on päästävä yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta.

Laskutus ja maksuehto

Laskutus palvelusta tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.

Laskun liitteenä toimitetaan tiedot laskun kohteena olevista kotihoidon asiakkaista. Tilaajan 
tulee pystyä tarkastamaan lasku liitteen tietojen perusteella.

Maksuehto on laskun saapumisesta lukien väh. 21 päivää netto. Viivästyskorko on 
enintään korkolain mukainen.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Palvelutuottajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaalihuollon 
asiakaslain mukaisten palvelujen tuottamisesta.

Palveluntuottaja sitoutuu kaikilta osin toimittamaan palvelun voimassa olevan tietosuoja-
asetuksen sekä tarjouspyynnön liitteen Henkilötietojen käsittelyn ehdot mukaisena.
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Hylkäämisperusteet

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti sekä tarjoushinnat tulee ilmoittaa pyydetyllä 
tavalla. 

Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 
täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n 
mukainen poissulkemisperuste.

Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa 
johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. 
hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi). Mikäli tarjoaja ilmoittaa 
tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, 
miltä osin niitä sovelletaan.

Sopimusmenettely

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun 
sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. 

Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, 
mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä 
määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely. 

Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajien toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, 
jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankinnan järjestämiseen, 
laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin sopimusasiakirjoja tarkistetaan tarvittavin osin, 
eikä Tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. 

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli 
olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään 
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen 
osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja 
ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen 
noudattamisjärjestys on seuraava:

1. Ostopalvelusopimus
2. Tarjouspyyntö
3. JYSE 2014
4. Tarjous

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista 
muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan 
viipymättä toiselle sopijapuolelle.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevat asiakirjat katsotaan julkisiksi kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. 
Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 138 §:ssä 
säädetään. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. 
Tästä syystä palvelun tarjoajan tulee tarjouksessaan määritellä selkeästi liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan 
ole liike- tai ammattisalaisuus. Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjoista jo ennen 
niiden julkiseksi tuloa, jos on kyse asiasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn.
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

JYSE_2014_palvelut.pdf

Henkilötietojen käsittelyn ehdot.docx

Päätöksenteon perusteet

Päätöksen asiassa tekee Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Kessote). 

Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tarjoaja. 
Vertailukriteereina ovat:

HINTA max 90 pistettä jakautuen seuraavasti:
- Turva-auttajapalvelun varallaolon päivystyshinta, max 50 pistettä
- Turva-auttajakäynti (viikonpäivästä ja kellonajasta riippumatta) max 40 pistettä.

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET, max 10 pistettä.
- palvelukuvaus sisällöstä ja järjestämistavasta (mm. palveluprosessit,  toiminnalliset 
periaatteet, selvitys toimitusvarmuudesta mm. häiriötilanteissa ja yhteistyö), 
 
Tarjousten arviointi ja vertailu:
Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja 
muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan 
(kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet)         

Muille kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:
- enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
- ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p 
- vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
- osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen 
(kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)      

Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti 
keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia 
Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Muut asiat

Kartelliehto 
Palveluntuottaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tarjouskilpailun 
aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään 
kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä 
hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.

Mikäli palveluntuottaja on toiminut vastoin tätä velvoitetta, tulee palveluntuottajan suorittaa 
tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta palvelun kokonaisarvosta 
korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden 
lisäksi palveluntuottajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja 
oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.
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Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Hanna-Leena Markki kuntayhtymän johtaja, Keski-
Satakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä

Porin kaupungin hankintapalvelut
PL 121
28101 Pori
0137323-9

Puhelin
Telefax
Email
Internet

tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat

Porin kaupungin hankintapalvelut
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö 
Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut
Päiväys 05.05.2021

18/18


