
KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-   PÖYTÄKIRJA Nro Sivu 

TERVEYDENHUOLLON     13/2021 243 

KUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus      

 

Kokousaika  Torstai 16.12.2021 klo 15.07 – 17.25 

 

Kokouspaikka  Myllykatu10, Harjavalta, lukion/Sataedun ruokasali/Hybridi 
 

Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha  yhtymähallituksen puheenjohtaja   

  Lindholm Päivi jäsen 

Nummelin Arja jäsen 

Peippo Teemu jäsen  

Rosendahl Tapio jäsen 

 

Uljas Heikki  yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja 

Markki Hanna-Leena  kuntayhtymän johtaja 

Lehtonen Katja palvelualuejohtaja (koti-, sairaala- ja hoivapalvelut) 

Nordlund-Luoma Kati palvelualuejohtaja (perhe- ja sosiaalipalvelut) 

Vatanen Jyrki talous- ja hallintojohtaja  

 

Teams:  Mustonen Elina jäsen 

  Salonen Tomi jäsen 

  Sutinen Marjatta jäsen  

Sainio Tuula-Marja yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

Vaitomaa Marja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja  

(klo 16.16 alkaen § 168 aikana)  

   Kuusela Hannu Harjavallan kaupunginjohtaja, 162 § 

Lakaniemi Vesa Eurajoen kunnanjohtaja, 162 § 

Nieminen Teemu Kokemäen kaupunginjohtaja, 162 § 

Turpela Nina-Mari Nakkilan kunnanjohtaja, 162 § 

 

Poissa  Jaatinen Juha  vt. johtava ylilääkäri 

 

Asiat  160 - 180 
 

Allekirjoitukset 

 

  Juha Korkeaoja  Hanna-Leena Markki  

  puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä 

       

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 

käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

 

  Tarkastusaika    

 

Allekirjoitukset  

  

  Teemu Peippo   Tapio Rosendahl 

 

 

Pöytäkirja on ollut Taloustoimistossa 20.12.2021 klo 8.00 – 15.00 Todistaa: 

yleisesti nähtävänä 

 

Raija Nummi 

 arkistonhoitaja 

 

 

 



  

 

KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI-  KOKOUSKUTSU    Nro 13/2021  

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/Yhtymähallitus  9.12.2021 

  

                    

Kokousaika  Torstai 16.12.2021 klo 15 

Kokouspaikka Myllykatu 10, ruokasali/hybridi 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
 160 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

  

 161 § Pöytäkirjantarkastajat 

 

 162 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsaus  

 

163 § Yhtymävaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano  

 

164 § Jäsenkunnille myytävien palvelujen yksikköhinnat vuodelle 2022 

 

165 § Kuntayhtymän maksutaksa ja asiakasmaksujen vahvistaminen vuodelle 2022  

 

166 § Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 

 

167 § Harjavallan pääterveysaseman ilta-aikaisen kiirevastaanoton väliaikaisen sul-

kemisen jatkaminen 31.3.2022 asti 

 

168 § Selvitys Keski-Satakunnan alueen kuljetuspalveluista  

 

169 § Henkilökuljetusten kyydinvälityspalvelun hankinta ajalle 1.2.2022 – 31.7.2023  

 

170 § Asumisyksikköjen ja kotisairaalan vainajakuljetusten hankinta  

 

 171 § Liikkumisen tuen palvelujen myöntämisperusteet 1.2.2022 alkaen 

 

172 § Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden indeksikorotukset 

 

173 § Kuurojen palvelusäätiö sr hinnankorotusesitys 1.1.2022 alkaen 

 

174 § Attendo Oy hinnankorotusesitys 1.2.2022 alkaen 

 

 175 § Henkilökohtaisen avun toimintaohje 1.1.2022 alkaen  

 

176 § Psykososiaalisten (mielenterveys- ja päihdekuntoutujien) asumispalvelujen han-

kinta 

 

 177 § Kuntayhtymän johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 18.11.2021 – 8.12.2021 

  

178 § Eri viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 18.11.2021 – 8.12.2021 

 

179 § Tiedoksi annettavat asiat 

 

180 § Muut asiat 

 

 puheenjohtaja JUHA KORKEAOJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

160 § Hallintosäännön 48 §:n mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous kutsutaan koolle 

myös kuntayhtymän johtajan pyynnöstä.  

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltä-

vät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä ta-

valla jäsenille ja muille joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus olla ko-

kouksessa läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 9.12.2021. 

 

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto, on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

  

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 

 

161 § Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäse-

net jäsenet Sutinen ja Salonen (varalla Mustonen ja Peippo). 

 

 Kuntayhtymän johtaja:  

 

 Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajat läsnä olevista jäse-

nistä. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Pei-

pon ja Tapio Rosendahlin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

162 § Kuntayhtymän johtajan ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on infor-

moida yhtymähallitusta kuntayhtymän toimintaan sekä käsiteltäviin asi-

oihin liittyvistä ajankohtaisista sekä valmistelussa olevista kysymyksistä.  

 

  Kokouksen 16.12.2021 ajankohtaiskatsaus tulee koskemaan seuraavia ai-

  healueita: 

 lääkärikäynnit suoritepaikoittain 11/2021 (liite nro 1) 

 Kessoten ajankohtaiskatsaus  

- taloustilanne 

- palvelualueiden tilannekatsaukset  

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ajankohtaiskatsauk-

sen. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTYMÄVALTUUSTON 2.12.2021 PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS-

VALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

163 §  Yhtymävaltuuston 2.122021 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on 

pidetty yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 7.12.2021 ja lisäksi se on 

julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla. Pöytäkirjasta on lähetetty sähköi-

sesti jäljennös kuntayhtymän jäsenkuntiin. Pöytäkirja esitetään tarvittaes-

sa kokouksessa. 

  

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja ta-

loudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta 

ja laillisuuden valvonnasta.  

 

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syn-

tynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimi-

valtansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä 

päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 

uudelleen käsiteltäväksi”. Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään so-

velletaan kuntalain 39 ja 96 §:ää. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston 2.12.2021 pidetyn kokouk-

sen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene yhty-

mävaltuuston toimivallan ulkopuolelle, eivätkä muutoin ole lain tai ase-

tuksen vastaisia sekä päättää hyväksyä päätökset täytäntöön pantaviksi, 

mikäli seuraavassa pykäläkohtaisessa käsittelyssä ei muuta päätetä. 

  

§ 18 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

>Päätös tiedoksi: jäsenkunnat,  

§ 19 Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

   >Päätös tiedoksi: jäsenkunnat 

§ 20 hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun optiovuoden käyt-

töönottaminen 

> Päätös tiedoksi: tilintarkastusyhteisö 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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JA TERVEYDENHUOLLON  
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Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENKUNNILLE MYYTÄVIEN PALVELUJEN YKSIKKÖHINNAT VUODELLE 2022 

 

164 § Perussopimuksen 13 §:n mukaan suoritehinnoittelun perustana on oma-

kustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallin-

non yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon 

yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakus-

tannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot ja koron sijoitetulle 

pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset.  

 

Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja 

kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan 

maksuvelvollisuuden perusteet. 

 

 Suoritteiden yleishinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talous-

arvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa 

vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yh-

tymähallitus etukäteen 31.12. mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä ar-

vioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä 

varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan 

muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen 

perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan 

aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.  

 

Olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomi-

oon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muu-

tetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. 

 

Sosiaalihuollon palveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella 

toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Siirtosopimuksen mukai-

sesti kotihoidon osalta siirrytään suoritepohjaiseen hinnoitteluun vuoden 

2022 alusta. 

 

 Perussopimuksen 18 §:ssä puolestaan säädetään viivästyneelle suorituk-

selle tulevasta viivästyskorosta seuraavaa: 

 

”Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksa-

maan viivästyneelle maksusuoritukselle viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 

momentin mukaisesti”.  
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Liitteenä nro 2 on esitys yksikköhinnoista vuodelle 2022. 

 

Lisätiedot: Talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, puh. 044 4503 210 

 

  Kuntayhtymän johtaja: 

   

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuodelle 2022 liitteen 2 mukaiset yk-

sikköhinnat.  

 

Maksun viivästyessä peritään viivästyneelle maksusuoritukselle viiväs-

tyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Jäsenkunnat 
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JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNTAYHTYMÄN MAKSUTAKSA JA ASIAKASMAKSUJEN VAHVISTAMINEN  

VUODELLE 2022 

 

165 § Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriin ja tulo-

rajoihin tehdään kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin tarkastukset 

joka toinen vuosi. Asiakasmaksujen lisäksi indeksillä tarkistetaan mak-

sukattoa, omaishoitajan vapaan aikaista maksua ja pitkäaikaisessa laitos-

hoidossa olevan vähimmäiskäyttövaraa. Viimeksi tarkastukset on tehty 

vuodelle 2020 ja uudet tarkastukset tulevat voimaan 1.1.2022. 

 

Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain on 

tasavallan presidentti vahvistanut 30.12.2020. Laki tuli voimaan 

1.7.2021 lukien. Palvelujen maksuttomuutta laajennettiin ja maksuja 

kohtuullistettiin. Uusia maksuttomia palveluja ovat 1.7.2021 alkaen ollut 

esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-

vuotiaiden poliklinikkakäynnit, sekä eräisiin tartuntatauteihin hoitoon 

liittyvät asiat, Lisäksi maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollos-

ta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaala-

hoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Mak-

sukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä 

maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.  

 

Kuntayhtymän maksutaksaan on kerätty asiakasmaksujen lisäksi myös 

henkilökunnan maksut, kuntalaskutuksen yksikköhinnat ja muut maksut. 

Kuntayhtymän päivitetty maksutaksa on esityslistan liitteenä nro 3. 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, puh. 044 4503 200 

 

   Kuntayhtymän johtaja: 

   Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä kuntayhtymän maksutaksan vuodelle 2022 liitteen nro 3 

mukaisena 

2) antaa kuntayhtymän johtajalle oikeudet maksutaksan teknisluonteisiin 

korjauksiin. 

 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 Täytäntöönpano: Jäsenkunnat, kuntayhtymän kotisivut 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022 

 

166 § Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.12.2021 kuntayhtymän 

talousarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Talousarvio ja 

toimintasuunnitelma vuodelle 2022 on yhtymävaltuustoon nähden sitova 

palvelualuetasolla. Yhtymähallitus hyväksyy yhtymävaltuuston hyväk-

symän taloussuunnitelman ja toimintasuunnitelman pohjalta kuntayhty-

mälle tulosyksikkökohtaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Käyttö-

suunnitelma vuodelle 2022 on yhtymähallitukseen nähden sitova tulosyk-

sikkötasolla. Käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 4. 

 

Lisätiedot: Talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, puh. 044 450 3210 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

 Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2022 esityslistan liitteen 4 

mukaisesti.  

2) antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet käyttösuunnitelman teknis-

luonteisiin korjauksiin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

  Täytäntöönpano: tulosyksiköt, esimiehet 
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HARJAVALLAN PÄÄTERVEYSASEMAN ILTA-AIKAISEN KIIREVASTAANOTON VÄLI-

AIKAISEN SULKEMISEN JATKAMINEN 31.3.2022 ASTI  

 

167 § Syksyn aikana heikentyneestä koronatilanteesta, koronarokotustoiminnan 

jatkumisesta ja henkilöstön huonosta resurssitilanteesta johtuen esitetään, 

että virka-ajan ulkopuolisen kiirevastaanottotoiminnan sulkemista jatke-

taan 31.3.2022 asti. Satasairaalan päivystyskäyntitilastoista ei ole havait-

tavissa merkittävää normaalin kuukausivaihtelun ulkopuolista päivystys-

käyntien lisääntymistä. Toimintamuutoksen vaikutustenarviointi pidem-

mällä aikavälillä antaa laajemman pohjan asian arviointia varten. 

  

Alkuvuoden 2022 toiminnan suunnittelun, edelleen heikon resurssitilan-

teen vuoksi sekä nykyisen henkilöstön riittämiseksi mm. kolmansien ko-

ronarokotuksien antamiseen asialle esitetään määräaikaista jatkoa. Jos ti-

lanne muuttuu oleellisesti aikaisemmin, voidaan ilta-aikaisen kiirevas-

taanoton sulkemisen kestoa arvioida uudelleen. Yhteistyötoimikunta kä-

sittelee asian kokouksessaan 14.12.2021. 

 

Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki,  

puh. 044 4503 200 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että Harjavallan pääterveysaseman ilta-aikaisen 

kiirevastaanottotoiminnan sulkemista väliaikaisesti jatketaan 31.3.2022 

asti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: terveydenhuollon avopalvelut 
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SELVITYS KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN KULJETUSPALVELUISTA  

 

168 § Kessote uudisti kuljetuspalveluiden järjestämistavan 1.8.2021 alkaen. 

Kyydinvälityspalvelun pilotointi on käynnissä ajalla 1.8.2021-31.1.2022. 

Kuljetuspalveluiden kokonaisuudesta on informoitu yhtymähallitusta 

syksyn 2021 aikana ajankohtaiskatsauksissa. 

 

Kuljetuspalveluiden kokonaisuudesta on laadittu selvitys, joka on esitys-

listan liitteenä nro 5. 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, p. 044 747 5870. 

 

Kuntayhtymän johtaja:  
 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi selvityksen kuljetus-

palveluista. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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HENKILÖKULJETUSTEN KYYDINVÄLITYSPALVELUN HANKINTA AJALLE 1.2.2022-

31.7.2023 

 

169 § Porin kaupungin hankintapalvelut on toimeksi saaneena kilpailuttanut 

Keski-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän kyydinvä-

lityspalvelun ajalle 1.2.2022-31.7.2023. Tarjouspyyntö sisälsi myös mah-

dollisen lisätilauksen (1 +1 optiovuosi) ajalle 1.8.2023–31.7.2024 ja 

1.8.2024-31.7.2025.  

 

Hankinnan kokonaisarvo koko sopimuskaudella on arviolta noin 400 000 

euroa (alv 0%). Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää talousar-

vion puitteissa yli 100 000 euron hankinnoista. 

 

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnasta on 

tehty ilmoitus Porin kaupungin hankintapalveluiden internetsivuilla, han-

kintailmoituskanava HILMA:ssa ja tarjous tuli lähettää sähköisesti Tar-

jouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ 

pori. Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä. 

 

Hankinta koskee Kessoten alueen henkilökuljetusten kyydinvälityspalve-

lua. Kyydinvälityksen kokonaispalvelu muodostuu seuraavista palveluis-

ta: kyydinvälityskeskus vastaanottaa, yhdistelee ja välittää Kessoten kul-

jetuspalveluasiakkaiden matkatilauksia, säännöllisesti toistuvia reittikul-

jetustilauksia sekä pientavara- ja näytekuljetustilauksia. Lisäksi hankitta-

vaan palveluun kuuluu kuljetusten valvonta, raportointi, rahaliikenteen 

hallinta ja laskutustietojen koonti. Kyydinvälityspalvelu koostuu käyt-

töönottoprojektista ja kyydinvälityspalvelusta. 

 

Tarjoukset tuli jättää 30.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti Porin 

hankintapalveluille. Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tar-

jouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttäneiden tarjous-

ten kesken vertailuperusteena on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta 

muodostuu hintakategorioiden (tilaushinnat ja ajoneuvosovellus) yhteen-

lasketuista hinnoista. Hankintamenettelyssä palveluntuottajaksi valitaan 

soveltuvuusehdot ja hankinnan kriteerit täyttävä halvimman vertailuhin-

nan tarjonnut tarjoaja. 

 

https://tarjouspalvelu.fi/
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Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus 

on pidetty 30.11.2021 klo 12.55. Tarjouksen jätti DialOk communicati-

ons finland Oy, FCG Smart Transportation Oy, Keskustaksi Oy, Oy Eniro 

Finland Ab  ja Satakunnan Aluetaksi Oy. 

 

Tarjouksen jättäneet palveluntuottajat täyttivät kaikki kelpoisuus- ja muut 

asetetut vaatimukset ja annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 

Esityslistan liitteenä nro 6 tarjousten hintavertailu. Tarjousasiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta taloustoimistossa. 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, p. 040 488 6220 sekä 

palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, p. 044 747 5870. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1. valita kyydinvälityspalvelun palveluntuottajaksi Keskustaksi Oy:n 

ajalle 1.2.2022 - 31.7.2023 sisältäen mahdollisen optiovuoden ajoille 

1.8.2023 - 31.7.2024 ja 1.8.2024 - 31.7.2025, 

 

2. todeta, että hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti 

edullisin tarjous, 

 

3. todeta, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa teh-

dään hankintapäätöksen jälkeen. Sitova sopimus valitun toimittajan ja 

kuntayhtymän välille syntyy vasta, kun hankintasopimus on allekir-

joitettu. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: tarjouksen jättäneet palveluntuottajat 
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ASUMISYKSIKKÖJEN JA KOTISAIRAALAN VAINAJAKULJETUSTEN HANKINTA 

 

170 § Porin kaupungin hankintapalvelut on toimeksi saaneena kilpailuttanut 

Keski-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän asumisyk-

sikköjen ja kotisairaalan vainajien kuljetuspalvelun ajalle 1.1.2022-

30.6.2023. Tarjouspyyntö sisälsi myös mahdollisen lisätilauksen (1 +1 

optiovuosi) ajalle 1.7.2023–30.6.2024 ja 1.7.2024.-30.6.2025.  

 

Hankinnan kokonaisarvo koko sopimuskaudella on arviolta noin 105 000 

euroa (alv 0%). Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää talousar-

vion puitteissa yli 100 000 euron hankinnoista. 

 

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankin-

nasta on tehty ilmoitus Porin kaupungin hankintapalveluiden internetsi-

vuilla  sekä hankintailmoituskanava Hilmassa ja tarjous tuli lähettää säh-

köisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa 

https://tarjouspalvelu.fi/pori.  Hankinta on toteutettu avoimena menette-

lynä. 

 

Hankinta koskee Kessoten alueen asumisyksikköjen ja kotisairaalan vai-

najakuljetuksia. Vainajat kuljetetaan potilaan kotoa tai alueen asumisyk-

siköistä Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen alueelta Kessoten pääter-

veysasemalle Harjavaltaan ja Eurajoen alueelta Eurajoen terveysasemalle. 

 

Tarjoukset tuli jättää 7.12.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti Porin 

hankintapalveluille. Myös osatarjoukset hyväksytään. Tarjouspyyntö on 

jaettu eri osa-alueisiin ja tarjouksen voi jättää haluamiinsa alueisiin.  

Osa-alueet ovat: 

- Eurajoen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat 

- Harjavallan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat 

- Kokemäen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat 

- Nakkilan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat 

 

Jokaiseen osa-alueeseen valitaan erikseen edullisimman tarjouksen tehnyt 

palveluntarjoaja.  Osa-alueesta palveluntuottajaksi valitaan hinnaltaan 

edullisin tarjous, joka täyttää tarjouspyynnössä vaadittavat ehdot. Valin-

taperusteena on hinta (tarjotun osa-alueen edullisin hinta alv 0 %), max 

100 pistettä. Tarjousten arviointi ja vertailu: Tarjousten hintapisteet laske-

taan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tar- 

https://tarjouspalvelu.fi/pori
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joushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu ar-

vo/tarjottu arvo * maksimipisteet). 

 

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus 

on pidetty 7.12.2021 klo 13.13. Eri osa-alueille tarjouksen jättivät seuraa-

vat palveluntuottajat: 

- Eurajoen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

o Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy 

- Harjavallan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

o Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy 

o Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

o Tuomikorven Hautauspalvelu AY 

- Kokemäen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

o Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy 

o Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

o Tuomikorven Hautauspalvelu AY 

- Nakkilan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

o Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy 

o Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

o Tuomikorven Hautauspalvelu AY 

 

Tarjouksen jättäneet palveluntuottajat täyttivät kaikki kelpoisuus- ja muut 

asetetut vaatimukset ja palveluntuottajien antamat tarjoukset olivat tar-

jouspyynnön mukaisia. Esityslistan liitteenä nro 7 tarjousten hintavertai-

lu. Tarjoajan tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja ennen ko-

kousta hallintotoimistossa. 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, p. 040 488 6220. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1. valita asumisyksikköjen ja kotisairaalan vainajakuljetusten 

palveluntuottajat ajalle 1.1.2022 - 30.6.2023 (sisältäen mah-

dollisen optiovuoden ajoille 1.7.2023 - 30.6.2024 ja 1.7.2024. 

- 30.6.2025) eri osa-alueille seuraavasti: 
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- Eurajoen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat:  

Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy 

- Harjavallan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

- Kokemäen alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

- Nakkilan alueen asumisyksiköt ja kotisairaalan asiakkaat: 

Kokemäen Kukka- ja hautaustoimisto 

 

2. todeta, että hankinnan valintaperusteena on edullisin tarjous 

sekä 

3. todeta, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kans-

sa tehdään hankintapäätöksen jälkeen. Sitova sopimus valitun 

toimittajan ja kuntayhtymän välille syntyy vasta, kun hankin-

tasopimus on allekirjoitettu. 

 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Hämeenlinnan Hautauspalvelu Calla Oy, Kokemäen 

Kukka- ja hautaustoimisto, Tuomikorven Hautauspalvelu AY, kotisairaa-

la ja alueen asumisyksiköt 
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LIIKKUMISEN TUEN PALVELUJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2022 ALKAEN 

 

171 § Liikkumisen tuen palvelujen myöntämisperusteet sisältävät vammaispal-

velulain mukaiset kuljetuspalvelut ja sosiaalihuoltolain mukaiset liikku-

misen tuen palvelut.  

 

Liikkumisen tuen palvelujen myöntämisperusteet hyväksymällä Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus 

vahvistaa yhtenäiset myöntämisperusteet Nakkilan ja Eurajoen kuntien 

sekä Kokemäen ja Harjavallan kaupunkien asukkaille 1.2.2022 alkaen. 

Liite korvaa 20.1.2021 §7 hyväksytyn Liikkumisen tuen myöntämispe-

rusteet 1.1.2021 alkaen, minkä voimassaolo jatkuu 31.1.2022 asti. 

 

Myöntämisperusteita 1.2.2022 alkaen on päivitetty seuraavilta osin: 

 Liitteeseen on lisätty tieto, että matkat tilataan välityskeskuksesta 

 Liitteeseen on lisätty kappale tuttutaksi- ja yksinmatkustusoikeudesta 

 Liitteeseen on muutettu käytäntö omavastuiden perimisestä; 1.2.2022 

alkaen Kessote laskuttaa asiakkailta omavastuuosuuden 

 Liitteestä on poistettu tekstit koskien kuljetuspalvelukortteja 

 

Esityslistan liitteenä 8 on liikkumisen tuen palvelujen myöntämisperus-

teet 1.2.2022 lukien. 

 

Lisätiedot: perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja  

Kati Nordlund-Luoma puh. 044-7475870. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa liikkumisen tuen palvelujen myöntä-

misperusteet 1.2.2022 lukien liitteen 8 mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin keskustelussa esitetyin tarkennuksin. 

 

Täytäntöönpano: perhe- ja sosiaalipalvelut, koti-, sairaala- ja hoivapal-

velut 
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OMAISHOIDON TUEN HOITOPALKKIOIDEN INDEKSIKOROTUKSET 

 

172 § Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille ja kuntayhtymille 

Kuntainfon 7/2021 koskien omaishoidon tuen palkkioiden indeksikoro-

tuksia. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alim-

mista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain 

(937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalen-

terivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palk-

kakertoimella. 

Vuodelle 2021 vahvistettu palkkakerroin on 1,465 ja vuodelle 2022 vah-

vistettu palkkakerroin on 1,501. Vuodelle 2022 vahvistettu palkkakerroin 

merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,46 prosentin korotusta vuoteen 2021 

verrattuna.  

Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään 1.1.2022 lukien myös sellaisiin 

hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suurem-

miksi tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voi-

massa olleeseen omaishoitosopimukseen. Hoitopalkkioiden noin 2,46 

prosentin korotus tehdään 1.1.2022 lukien myös omaishoidon tukena jär-

jestettävän sijaishoidon palkkioihin. 

Kessoten omaishoidon tuen hoitopalkkiot olisivat indeksikorotuksen jäl-

keen seuraavanlaiset:   v. 2021 v. 2022  

I maksuluokka   457 469  

II maksuluokka   749 768  

III maksuluokka   912 935  

IV maksuluokka    1345 1379 

  

Sijaishoitajan palkkio toimeksiantosopimuksella 105 €/vrk 

Liitteenä nro 9 STM:n Kuntainfo 7/2021 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Katja Lehtonen, puh. 040 488 6220 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää, että omaishoidon tuen hoitopalkkioita ja omais-

hoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioita korotetaan 1.1.2022  

alkaen 2,46 % ja palkkiosummat pyöristetään ylöspäin kokonaiseen eu-

roon.  
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 
Täytäntöönpano: palkat, perhe- ja sosiaalipalvelut, koti-, sairaala- ja hoivapal-

velut 
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KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ SR HINNANKOROTUSESITYS 1.1.2022 ALKAEN 

 

173 § Kuurojen palvelusäätiö sr esittää tuottamiinsa mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujien asumispalveluihin hinnankorotusta 1.1.2022 alkaen. Hin-

nankorotukset koskisivat hoito- ja hoivapalvelun hintaa +1,5 %, ate-

riapalvelun hintaa +3,03 % ja vuokria +2,50 %. Säätiö perustelee koro-

tukset henkilöstökustannusten noususta johtuvilla palveluntuottamisesta 

aiheutuvien kustannusten kasvulla. Kuurojen Palvelusäätiön palveluasu-

misen vuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokria korotetaan in-

deksin muutoksen mukaisesti. Hinnankorotusesitys on saapunut kuntayh-

tymään 20.10.2021. 

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on kilpailuttanut sosiaalihuolto-

lain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kun-

tayhtymällä on puitesopimus ko. yksiköiden kanssa ajalle 1.2.2019-

31.1.2021 ja kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 23.9.2020 optio-

vuoden käytöstä ajalle 1.2.2021-31.1.2022.  

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa sopi-

muskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jolloin 

ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) vuoden 

päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen 

esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta ennen ai-

ottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitä-

vä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden tulee olla 

toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason 

nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. 

Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat olla tehdyt 

työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa olevaa kustan-

nustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen kalenterivuoden 

hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän. 

 

Kuntayhtymä soveltaa asumispalvelujen hinnankorotusehtoa, jonka pe-

rusteella indeksin mukainen korotus on korkeintaan 2,68%. Laskelmassa 

on käytetty kuntasektorin ansiotason kasvua 2020 Q2 -> 2021 Q2 = 

3,15% 60% painoarvolla = 1,89% sekä elinkustannusindeksin kasvua 

2020 Q2 -> 2021 Q2 = 1,98% 40% painoarvolla = 0,79%. Korotuspro-

sentti on yhteensä korkeintaan 2,68%. 
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Liitteenä nro 10 Kuurojen palvelusäätiö sr:n hinnankorotusesitykset 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044-7475 870 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ilmoittaa vastauksena Kuurojen palvelusäätiö 

sr:lle, että Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ky hyväksyy 

Kuurojen palvelusäätiö sr:n tuottamiin psykososiaalisiin asumispalvelui-

hin esitetyn 1,5 % hinnankorotuksen hoito- ja hoivapalvelun osalta sekä 

2,50 % hinnankorotuksen vuokrien osalta 1.2.2022 alkaen. Ateriapalve-

lun osalta Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

hyväksyy enintään 2,68%:n hinnankorotuksen 1.2.2022 alkaen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Kuurojen Palvelusäätiö sr 
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ATTENDO OY:N HINNANKOROTUSESITYS 1.2.2022 ALKAEN 

 

Yh 28.10.2021/133 § Attendo Oy esittää tuottamiinsa psykososiaalisiin asumispalveluihin 

3,53%:n hinnankorotusta 1.2.2022 alkaen. Attendo Oy perustelee koro-

tusta palveluntuottamisen kustannusten nousulla.  

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky on kilpailuttanut sosiaalihuolto-

lain mukaiset asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kun-

tayhtymällä on puitesopimus ko. yksiköiden kanssa ajalle 1.2.2019-

31.1.2021 ja kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt 23.9.2020 optio-

vuoden käytöstä ajalle 1.2.2021-31.1.2022.  

 

Puitesopimus: 

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa so-

pimuskauden jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jol-

loin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kahden (2) 

vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä kir-

jallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta 

ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on 

yksilöitävä ne kustannustekijät, joihin hinnanmuutos perustuu ja niiden 

tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kus-

tannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan ko-

rottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat 

olla tehdyt työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa ole-

vaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen ka-

lenterivuoden hintaan. Hinnanmuutos edellyttää tilaajan hyväksynnän. 

 

Kuntayhtymä soveltaa asumispalvelujen hinnankorotusehtoa, jonka pe-

rusteella indeksin mukainen korotus on korkeintaan 2,68%. Laskelmassa 

on käytetty kuntasektorin ansiotason kasvua 2020 Q2 -> 2021 Q2 = 

3,15% 60% painoarvolla = 1,89% sekä elinkustannusindeksin kasvua 

2020 Q2 -> 2021 Q2 = 1,98% 40% painoarvolla = 0,79%. Korotuspro-

sentti on yhteensä korkeintaan 2,68%. 

 

  Liitteenä nro 10 Attendo Oy:n hinnankorotusesitys 
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Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää ilmoittaa vastauksena Attendo Oy:lle, että Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ky hyväksyy enintään 2,68%:n 

hinnankorotuksen Attendo Oy:n tuottamiin psykososiaalisiin asumispal-

veluihin 1.2.2022 alkaen. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044-7475 870 

- - - -  

YH 16.12.2021 174 §  Attendo Oy on esittänyt 9.11.2021 oikaisuvaatimuksen Keski-Satakunnan 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen 

28.10.2021 päätökseen § 133. 

 

Oikaisuvaatimuksessaan Attendo Oy pyytää 28.10.2021 § 133 tehdyn 

päätöksen uudelleenarviointia, koska Attendo Oy:n mukaan Keski-

Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymänesittämä korotus 

ei toteuta sopimuksessa määriteltyjä hinnankorotusehtoja. Attendo Oy 

esittää perusteluinaan: Sopimuksen mukaisesti hintoja voidaan tarkistaa 

tehtyihin työmarkkinaratkaisuihin ja lakimuutoksiin perustuen. Vetoamis-

ta yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä. Olette 

kuitenkin sisällyttäneet esitykseenne elinkustannusindeksin, jolla mita-

taan yleistä kustannustasoa. Lisäksi olette viitanneet esityksessänne kun-

tasektorin ansiotasoon. Yksityisen palvelutuottajan kustannuksiin ei kun-

tasektorin ansiotaso vaikuta, vaan YSOS TES, johon olemme omassa ko-

rotusesityksessämme viitanneet. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on sovelta-

nut nykyistä menettelyä psykososiaalisten asumispalveluiden palvelun-

tuottajien hinnankorotuksiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja yhtenäi-

sellä menettelyllä johdonmukaisesti myös vuonna 2021. Attendo Oy ei 

ole esittänyt aiemmin hinnankorotukseen muutoksia em. perusteluilla ve-

toamista indeksien soveltumattomuuteen eikä hinnankorotusta ole muu-

tettu tähän vedoten. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty muita yksilöityjä 

perusteluja hinnankorotuksen uudelleenarvioimiseksi.  

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044 747 5870. 
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Kuntayhtymän johtaja:  

 

Yhtymähallitus päättää hylätä Attendo Oy:n oikaisuvaatimuksen hinnan-

korotusasiassa esittelytekstissä esitetyin perustein. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Attendo Oy 
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HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE 1.1.2022 ALKAEN 

 

§ 175  Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle 

henkilölle henkilökohtaista apua, jos henkilö vammansa tai sairautensa 

johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 

elämän toiminnoista. Henkilökohtainen apu kuuluu kunnan järjestämis-

velvollisuuden piiriin, joten sitä järjestetään määrärahoista riippumatto-

mana palveluna. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen 

palvelu, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön 

itsenäinen ja oman näköinen elämä ja osallistuminen yhteiskuntaan. Hen-

kilökohtainen apu määritellään välttämättömäksi avuksi niihin tavan-

omaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse kotona tai 

kodin ulkopuolella, mutta joihin hän vamman tai sairauden vuoksi tarvit-

see toisen henkilön apua. 

 

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua järjestettäessä vai-

keavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etene-

vän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henki-

lön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista eikä avun 

tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintara-

joitteista. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henki-

lön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: päivittäisissä 

toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallis-

tumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

 

Henkilökohtaisen avun toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 

13.11.2012 § 166 ja se on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen. Henkilökohtai-

sen avun toimintaohje, ja sitä täydentävä liite 1: Opas henkilökohtaisen 

avun työnantajalle on selkiytetty ja päivitetty, mm. yhteystietojen, pal-

kan, palkkaryhmien ja työehtosopimusten muutosten osalta. Toimintaoh-

jeen liitteeseen on siirretty yksityiskohtaisemmat ohjeet ja menettelytavat.  

 

Toimintaohjeella pyritään yhdenmukaistamaan ja selkiyttämään henkilö-

kohtaisen avun perusteita sekä turvaamaan henkilökohtaisen avun asiak-

kaiden vammaispalvelulain mukainen ja tasavertainen kohtelu. Toiminta-

ohjeella selkiytetään Heta-liittoon kuuluvien ja kuulumattomien henkilö-

kohtaisen avun asiakkaiden avustajien asemaa sekä yhdenmukaistamaan 

käytäntöjä muiden Satakunnan alueen kuntien kanssa. 1.1.2022 alkaen 

henkilökohtaisten avustajien työsuhteessa noudatetaan yleistä työlainsää- 
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däntöä, mikäli henkilökohtaisen avun asiakas (työnantaja) ei kuulu Heta-

liittoon eikä hänellä ole muita avustajia, joiden työsuhde on alkanut en- 

nen 1.1.2022. Mikäli työnantaja kuuluu Heta-liittoon, avustajien kohdalla 

noudatetaan Heta-liiton työehtosopimusta (Heta TES) 1.1.2022 alkaen. 

Avustajien, joiden työsuhde on alkanut ennen 1.1.2022, työehdot ja palk-

ka säilyvät voimassa olevan työsopimuksen mukaisina. 

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Henkilö-

kohtaisen avun toimintaohje 1.1.2022 alkaen ja liite ovat esityslistan liit-

teenä nro 11. 

 

Lisätiedot: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma puh. 044-7475870. 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää vahvistaa Henkilökohtaisen avun toimintaohjeen 

1.1.2022 lukien liitteen 11 mukaisesti. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: perhe- ja sosiaalipalvelut 
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PSYKOSOSIAALISTEN (MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJIEN) ASUMISPAL-

VELUJEN HANKINTA 

 

176 § Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpai-

luttanut mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut yhdessä 

Huittisten, Euran ja Säkylän kanssa yhtymähallituksen 9.6.2021/73 §:n 

mukaisesti. Hankinta koskee edellä mainittujen organisaatioiden (myö-

hemmin tilaaja) mielenterveys ja päihdekuntoutujien asumispalveluja 

asumisyksikkökohtaisesti. 

 

Kyseessä on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä tarkoitettua asumis-

palvelua, jolla vastataan tilaajan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien 

asumisen erityyppisiin tarpeisiin. Asumispalvelut tuotetaan palveluntuot-

tajan omissa tai vuokraamissa tiloissa (pois lukien asiakkaan omassa 

asunnossa tapahtuva tuettu asuminen).   

Hankittava palvelu sisältää kolmea eri asumispalvelun muotoa:  

A1. Tuettu asuminen / omassa asunnossa asuva asiakas 

A2. Tuettu asuminen / asumisyksikössä asuva asiakas 

B. Palveluasuminen  

C. Tehostettu palveluasuminen  

 

Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri, minkä toiminta-

periaatteet on kerrottu tarjouspyynnössä. Dynaaminen toimittajarekisteri 

on voimassa 2 vuotta, sekä mahdolliset optiovuodet 1+1. Tilaaja tekee 

erillisen päätöksen 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä mah-

dollisen option käytöstä. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vä-

hintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Hankinta koskee 

uusia asumispalvelusopimuksia. Tavoitteena on saada sopimukset voi-

maan 1.2.2022. 

 

Osatarjoukset olivat sallittuja siten, että tarjoajan oli mahdollista tarjota 

joko yhteen tai useampaan yllä mainituista osakokonaisuuksista A, B tai 

C. Lisäksi osakokonaisuudessa A pystyi tarjoamaan joko toista tai mo-

lempia asumispalvelumuotoja.   
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Tilaaja hankkii mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelun yk-

silöllisten tarpeiden perusteella Palveluntuottajilta, jotka on asetettu tar-

jouskilpailussa etusijajärjestykseen halvimman hinnan perusteella. Palve-

luntuottajaa valitessa huomioidaan ensisijaisesti etusijajärjestys, mutta li-

säksi yksittäistä ostopalvelupäätöstä tehtäessä huomioidaan aina myös 

asiakkaan yksilöllinen hoidollinen tarve ja toive, hoidolliset erityispiir-

teet, palveluyksikön sijainti ja muut perustellut syyt. 

 

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisesta sosiaali- ja 

terveyspalveluhankinnasta, ja se ylittää näille asetetun kynnysarvon. 

  

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin 

Hilmassa sekä tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalissa 17.9.2021. Tarjousaika 

päättyi 1.11.2021 klo 24.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli koko-

naistaloudellinen edullisuus. Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaati-

mukset ovat merkittävästi tuotetta, palvelua ja palveluntarjoajien toimin-

taa ohjaavia, siksi vertailuperusteena käytettiin kelpoisuusvaatimukset 

täyttävien tarjousten kesken halvinta hintaa. 

 

Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtui toimittajarekisterin perusta-

misen yhteydessä jättämällä osallistumispyynnön mukainen osallistumis-

hakemus osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/pori 1.11.2021 mennessä. Il-

moitus on löydettävissä myös www.hankintailmoitukset.fi –sivustolta. 

 

Tämän jälkeen uusien toimijoiden hakeutuminen ja tarvittaessa vanhojen 

hakemusten päivittäminen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuun aikana, 

jolloin toimittajarekisterihaku on auki noin yhden (1) kuukauden ajan. 

Uusien toimijoiden sopimukset alkavat vuosittain 1.4. Haun aukeamisesta 

ja tarkemmista ajankohdista tiedotetaan vuosittain www.tarjouspalvelu.fi/ 

pori -portaalissa. 

 

Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttäneet toimijat hyväksytään mukaan 

toimittajarekisteriin. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 71, 

joista 1 palveluntuottajan tarjous (A-B) koski perustettavaa asumisyksik-

köä ja esitetään hyväksyttäväksi ehdollisena. Yksi tarjous ei vertailun pe-

rusteella täyttänyt kelpoisuus ja vähimmäisvaatimuksia. Tarjoukset ja-

kaantuvat eri asumispalvelun muotoihin seuraavasti: 

 

 

 

http://www.tarjouspalvelu.fi/
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A. Tuettu asuminen 

- asumisen tuki omaan kotiin: 11 (joista perustettavia yksiköitä 1) 

- asumisyksikössä annettava tuetun asumisen palvelu: 18 (joista perustet-

tavia yksiköitä 1) 

B. Palveluasuminen: 22 (joista perustettavia yksiköitä 1) 

C. Tehostettu palveluasuminen: 20 

 

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että 71 tarjouksesta 70 (vertai-

lutaulukossa mainitut) täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuus ja vähim-

mäisvaatimukset, ja että yksi tarjous hylätään.  

 

Tarjousten valintaperusteena on kaikissa osakokonaisuuksissa (A-C) 

edullisin vertailuhinta. Osakokonaisuus A jakaantuu kahteen asumismuo-

toon. Edullisin vertailuhinta määräytyy hintaosiossa esitetyn mukaisesti. 

Tarjoajat asetetaan vertailuhinnan perusteella kussakin osakokonaisuu-

dessa (osakokonaisuus A jakaantuu: asiakkaan omassa asunnossa ja asu-

misyksikön asunnossa) etusijajärjestykseen. Tarjousten vertailuhinta 

muodostuu osakokonaisuuksissa B-C asumispäivähinnasta, ateriapäivä-

hinnasta ja neliö vuokrahinnasta ja osakokonaisuudessa A omassa asun-

nossa asuvan osalta €/h hinnasta ja asumisyksikössä asuvan osalta asu-

mispäivähinnasta ja neliö vuokrahinnasta. Vertailuhinta lasketaan siten, 

että kaikki tarjouksessa ilmoitettavat hinnat ovat samaa aikamäärettä: 

päivä (päivähintaa ilmoitettaessa jakajana käytetään 30 päivää/kk).   

 

Pelkän edullisimman hinnan käyttäminen on perusteltua, koska hankin-

nan kohdetta koskevat korkeat laatuvaatimukset on määritelty ehdottomi-

na vähimmäisvaatimuksina. Hankintalain 115 §:n edellyttämänä peruste-

luna voidaan siten todeta, että koska laatutaso on jo muutoin huomioitu 

hankinnassa, voi kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena olla 

pelkkä edullisin hinta. Tarjousten vertailu sekä etusijajärjestys käy ilmi 

liitteenä olevista vertailutaulukoista.  

 

Hankintapäätöksen jälkeen lähetetään hankintamenettelyssä mukana ole-

ville kunnille tiedoksi listaus niistä palveluntuottajien yksiköistä, jotka on 

hyväksytty mukaan toimittajarekisteriin. Jokainen organisaatio laatii itse 

asiakaskohtaiset sopimukset. 

 

Tarjouskilpailun perusteella tehtävillä puitesopimuksilla kuntayhtymä ja 

muut hankintamenettelyyn osallistuvat eivät sitoudu ostamaan ennalta 

sovittua paikkamäärää hyväksytyiksi tulevista yksiköistä, vaan palveluja 

ostetaan tarpeen mukaan. Kuntayhtymä tai muut hankintamenettelyyn  
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osallistuvat eivät myöskään sitoudu yksikkökohtaisiin hankintakiintiöihin 

eikä palveluiden tuottajan tarvitse varata kapasiteettiaan tilaajan käyttöön.  

 

Tarjousasiakirjat ml. tarjouspyyntö liitteineen ovat kokonaisuudessaan 

nähtävillä kokouksessa ja ennen kokousta taloustoimistossa. Liitteenä nro 

12 ovat tarjouspyyntö sekä vertailutaulukot. 

 

Lisätietoja: Palvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044-747 5870 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

Yhtymähallitus päättää  

1) tarjouskilpailun tuloksesta sekä hyväksyä sosiaalihuoltolain mu-

kaisiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin 

palvelumuodoittain (liitteiden mukaisesti) kaikkien tarjoajien tar-

joukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot ja hankinnan vaatimukset.  

Kokonaistaloudellisin perustein dynaamiseen toimittajarekisteriin 

valitaan mukaan oheisten vertailutaulukoiden mukaiset toimijat, 

niissä esitetyissä etusijajärjestyksessä. 

2) hylätä Väentupa ry:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.  

3) hyväksyä Aspa Palvelut Oy:n tarjouksen perustettavasta yksiköstä 

ehdollisena, kunnes kaikki vaadittavat selvitykset on toimitettu ti-

laajalle ja tilaajan toimesta hyväksytty palvelun aloittamispäivänä. 

4) valtuuttaa osaltaan kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hy-

väksyttävät puitesopimukset  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

Täytäntöönpano: Huittinen, Säkylä, Eura, tarjouksen jättäneet palvelun-

tuottajat 
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 18.11.2021 – 8.12.2021 

 

177 §  Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi-

teittä kuntayhtymän johtajan viranhaltijapäätökset § 26 - 29.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 274 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERI VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT AJALTA 18.11.2021 – 8.12.2021 

 

178 § Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa. Yhtymähallituksen 

jäsenillä on mahdollisuus ennakolta käydä tutustumassa päätöksiin. 

 

 Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi enemmittä toimenpi- 

teittä palvelualuejohtajien viranhaltijapäätökset: 

 

koti-, sairaala- ja hoivapalvelualuejohtaja Katja Lehtonen, 66 - 71 § 

perhe- ja sosiaalipalvelualuejohtaja Kati Nordlund-Luoma, 27 § 

talous- ja hallintojohtaja Jyrki Vatanen, 14 – 18 § 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 

 

179 § Yhtymähallitukselle on saapunut seuraavia ilmoituksen luonteisia asioita 

tiedoksi. Asioita esitellään kokouksessa tarpeen mukaan. Asiakirjat ovat 

nähtävillä kokouksessa. 

 

- Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätös 

19.11.2021 LSAVI/12283/2021 Tartuntatautilain 58 

§:n mukainen päätös Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntien alueelle. 

  

  Kuntayhtymän johtaja: 

 

Yhtymähallitus päättää merkitä edellä esitetyn asian tietoonsa saatetuksi.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 

 

180 §  Kevään 2022 kokousaikataulu: 

   

Yhtymähallitus 

   ke 9.2.2022 klo 15 

   to 24.3.2022 klo 15 

   to 28.4.2022 klo 15 

   to 2.6.2022 klo 15 

   

  Yhtymävaltuusto 

   to 17.2.2022 

   to 16.6.2022 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

pykälät: 

 160 – 163, 168, 177 - 180 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

pykälät: 

 164 – 167, 169 - 176 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 

hakea muutosta valittamalla: 

pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisu- 

vaatimus- 

viranomainen 

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky 

 Koulukatu 2             

 29200 Harjavalta 

 

 telekopio: 02-6773 760 

 
 pykälät     

 

164 – 167, 169 - 176 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan oikaisua, sekä vaatimus pe-

rusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

 

 

 

 



KESKI-SATAKUNNAN SOSIAALI- Kokouspäivämäärä 278 

JA TERVEYDENHUOLLON  

KUNTAYHTYMÄ/ Yhtymähallitus 16.12.2021  

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

VALITUSOSOITUS 

 

Valitus- 

viranomainen 

ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-

sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 

on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää pykälät     

Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää pykälät 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Turun hallinto-oikeus, Yliopistonkatu 34, PL 32 

20101  TURKU 
 

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 

ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-

matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-

aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka 

on hallinto-oikeudessa 80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen 

määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, 

vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa 

asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

Valitus- 

asiakirjojen 

toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin vali-

tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 

käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköises-

tä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi 

tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Lisätietoja  

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

