
Yhteiset kriteerit/tiedot Ajatar-
Hoivapalvelu
t Oy

Turvapuhelin
päivystys 

Pisteiden laskentatapa

Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet 

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 

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

Ajattaren 
vastuuhenkilöt
.docx 

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). 

10,00 Turvapuhelinp
äivystyksen 
prosessikuvau
s.docx 

0,000 Manuaalinen 

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut / Kessoten turvapuhelinhälytysten 
turva-auttajapalvelut
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 1 

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 1 
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Turva-auttajapalvelu Ajatar-
Hoivapalvelu
t Oy

Turvapuhelin
päivystys 

Pisteiden laskentatapa

päivystyshinta, alv 0 % (Turva-
auttajapalvelun varallaolo) 

Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet 

Yksikköhinta 8000,00 EUR 
/ kk 

Osa-aluekohtainen 

Osa-aluekohtainen 

Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet 10,000 0,000

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 

Osa-alueen hinta yht. 50,000 8000,00 EUR 50,000 pienin annettu arvo
----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo 

Osa-alueen pisteet yht. 50,000

[ ] Sijoitus 1. 

Turva-auttajakäynti Ajatar-
Hoivapalvelu
t Oy

Turvapuhelin
päivystys 

Pisteiden laskentatapa

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

Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet 

Yksikköhinta 60,00 EUR / 
käynti 

Osa-aluekohtainen 

Osa-aluekohtainen 
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Auttamiskäynnin pituus on keskimäärin 
30 minuuttia. 

Kyllä 

Matka-ajalta ei makseta korvausta, eikä 
se kerrytä
auttamiskäynnin pituutta. 
Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet 10,000 0,000

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 

Osa-alueen hinta yht. 40,000 60,00 EUR 40,000 pienin annettu arvo
----------------------------- * maksimipisteet
tarjottu arvo 

Osa-alueen pisteet yht. 40,000

[ ] Sijoitus 1. 

Soveltuvuusvaatimukset Ajatar-
Hoivapalvelu
t Oy

Turvapuhelin
päivystys 

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

Kyllä 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 

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
Tarjouspyyntö Turvapuhelinhälytysten turva-auttajapalvelut
Päiväys 28.05.2021

10/12



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 

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. 

Avainten ja 
asiakirjojen 
säilytys ja 
hallinta.docx
DOMACARE 
rekisteriselost
e.doc
Turvapuhelinp
äivystyksen 
prosessikuvau
s.docx 
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Ladattava kuvaus raportointi- ja 
tilastointijärjestelmästä. 

DOMACARE 
rekisteriselost
e.doc
Turvapuhelinp
äivystyksen 
prosessikuvau
s.docx 

Reklamaatiot hoidettava viivytyksettä. Kyllä 

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

Kyllä 
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