
VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA 
 
Hankintayksikkö Säkylän kunta/Sosiaali- ja terveystoimi (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää 
tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 30.10.2017 julkaistun ilmoituksen sekä tämän 
tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sosiaalihuoltolain 21 §:n (1301/2014) 
mukaisesta tehostetusta palveluasumisesta. 
 
1. HANKINNAN KOHDE JA TAVOITTEET 

 
1.1 Yleiskuvaus hankinnan kohteesta 
Tarjouspyyntö koskee säkyläläisten vanhusten (vaativaa) tehostettua palveluasumista, 
josta tässä tarjouspyynnössä käytetään jatkossa käsitettä tehostettu palveluasuminen ja 
tarjoavasta yksiköstä käsitettä palveluntuottaja. Säkykän kunta ei sitoudu ostamaan tiettyä 
määrää paikkoja. 
 
Tehostetun palveluasumisen paikkoja tarvitaan uusille asiakkaille noin 20-30 
paikkaa/vuosi. Hankinta ei näin ollen koske aikaisempia jo olemassa olevien tehostetussa 
palveluasumisessa olevien vanhusten asumisjärjestelyjä tai palveluasumisjärjestelyjä, 
vaan uusia asiakkaita. (Hankintalaki 1397/2016, 42§.) Pidemmällä aikavälillä tarve on noin 
60 tehostetun palveluasumisen paikalle. 
 
Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Säkylän kunnan alueella tai 20km:n säteellä 
Säkylän keskustan torialueelta. Tarjouspyynnön kohteena on palvelukuvauksessa mainitut 
palvelut (liite 1): (vaativa) tehostettu palveluasuminen. Hankinnan kohteena on 
sosiaalihuoltolain 21 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu ympärivuorokautinen tehostettu 
asumispalvelu. Asumispalvelu on tarkoitettu ikäihmisille. 
 
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1, Palvelukuvaus. 
Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. 
 
1.2 Puitejärjestely 
Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, johon valitaan 3-4 asumisyksikköä, 
mikäli soveltuvia tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia löytyy riittävästi. Puitejärjestelyssä 
kaikki ehdot vahvistetaan etukäteen. Sopimuskaudella varsinaiset tilaukset tehdään 
kirjallisesti sopijapuolten välillä, kilpailutuksen perusteella laaditun sopimuksen ehdoin.  
 
Tilaukset sopimuskaudella tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailun lopputuloksen 
osoittamassa järjestyksessä, palveluntuottajan vapaan kapasiteetin mukaan. Lisäksi 
järjestyksestä voidaan poiketa asukkaan henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvistä painavista 
syistä, jotka koskevat: 
- palveluntuottajan sijaintia tai 
- asukkaan erityistarpeita tai 
- palveluntuottajan erityisosaamista. 
 
Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. Tarjouksessa pitää tarjota vähintään 5 
paikkaa/palveluyksikkö. Tarjoaja ilmoittaa tarjoamansa paikkamäärän hintalomakkeella, 
tarjouspyynnön liitteellä 4. 
 
2. SOPIMUSKAUSI 
 



Sopimuskausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Tämän jälkeen tilaajalla on oikeus 
yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden mittaisiin optiokausiin. Tilaaja ilmoittaa optiokauden 
käyttöönotosta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä. 
Tavoitteena on, että sopimus saadaan allekirjoitettua heti, kun hankintapäätös on tehty ja 
hankintalain mukainen odotusaika on päättynyt. Palveluntuotannon on käynnistyttävä 
viimeistään 30.6.2018. 
Sopimuskauden päätyttyäkin on mahdollista ja toivottavaa, että osa asumisyksikköihin 
sijoitetuista asukkaista jatkaa asumista ko. yksikössä hankintalain 42 §:n nojalla, mikäli 
muutto olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asukkaan kannalta 
merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Sopimuskauden päätyttyä 
noudatetaan tehdyn hankintasopimuksen mukaista hinnoitteluperiaatetta. 
 
3. HANKINTAMENETTELY 
 
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä 
palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). 
Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä 
tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi 
hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai 
kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei 
makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. 
 
4. YHTEYDENPITO JA LISÄTIEDOT KILPAILUN AIKANA 
 
Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä 
kysymykset osoitteeseen perusturvaosasto@sakyla.fi. Sähköpostin aihekenttään 
kirjoitetaan ”Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta”. Suomenkieliset kysymykset 
on lähetettävä 6.11.2017 kello 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun 
takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. 
 
Vastaukset kysymyksiin julkaistaan hankintayksikön internetsivuilla osoitteessa 
www.sakyla.fi viimeistään 15.11.2017. Tarjoajan tulee käydä katsomassa kysymykset ja 
niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä 
tietoja tarjousta antaessaan.  
 
5. TARJOUSTIETOJEN JA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
 
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat 
pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi 
asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. 
Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo 
kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta 
aineistosta tarjouksessaan. 
Hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hinta ei 
kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 
 
6. TARJOUSTEN LAATIMINEN 
 



Tarjoajaa koskevat vaatimukset sekä tarjoajilta edellytetyt selvitykset on esitetty 
tarjouspyynnön liitteessä 2, Tarjoajan soveltuvuus. 
Hankinnan vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteessä 
1, Palvelukuvaus. Tarjoaja hyväksyy vaatimukset tarjouspyynnön liitteellä 3, Hankinnan 
kohteeseen ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. 
Palvelun hinnoittelu on kuvattu hintalomakkeella tarjouspyynnön liitteellä 4. 
Hintalomakkeella tarjoaja ilmoittaa myös tarjoamiensa paikkojen määrän, joka voidaan 
ilmaista vähimmäismääränä ja/tai määränä kunnes yksikkö on täynnä. Laatuvertailuun 
vaikuttavat seikat on kuvattu tarjouspyynnön liitteellä 5. Tarjoajan on hyväksyttävä 
tarjouspyynnön liitteenä 6 oleva sopimusmalli. Sopimukseen sovelletaan julkisten 
hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole 
ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä 7. 
Omien sopimusehtojen esittäminen on kielletty ja johtaa todennäköisesti tarjouksen 
hylkäämiseen. 
 
Tarjouksen tekemisen tueksi on laadittu tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo, 
tarjouspyynnön liite 8, joka tarjoajan on allekirjoitettava ja liitettävä tarjoukseen. 
Kansilehdellä on lueteltu kaikki tarjouksen pakolliset liitteet ja tarjoajan on merkittävä 
kansilehdelle sanottujen liitteiden numerot ja sijainti tarjouksessaan. 
Liitteet 2, 3, 4, 5 ja 8 ovat tarjouslomakkeita, jotka on palautettava täytettyinä tarjouksen 
jättämisen yhteydessä. 
 
Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä 
kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt 
tiedot. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen 
jasiten vertailukelvoton. Tarjous ja tarjouspyynnön liitteinä olevat tarjouslomakkeet 
annetaan täytettyinä kirjallisina suomen kielellä. 
 
7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO 
 
Hankintayksikölle osoitettu tarjous suljetussa kirjekuoressa paperiversiona allekirjoitettuna 
on toimitettava viimeistään 30.11.2017 kello 15.00. Lisäksi tarjous on toimitettava 
sähköisenä versiona USB-muistitikulla tai CD-Rom-levykkeellä samassa kirjekuoressa 
paperiversion  kanssa. Jos sähköisen ja paperiversiona toimitetun tarjouksen välillä on 
ristiriita, noudatetaan tarjouksen paperiversiota.  
 
Tarjousmerkintä ”Vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinta” pyydetään 
mainitsemaan kirjekuoressa. 
Postiosoite: Säkylän kunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä 
Käyntiosoite: Kunannvirasto, Rantatie 268, 27800 Säkylä 
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
 
8. TARJOUSTEN KÄSITTELY 
 
Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 
a) Tarjousten avaaminen. 
b) Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen. 
c) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 
d) Tarjousten vertailu. 
e) Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen. 



f) Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen 
allekirjoittamisella. 
 
9. TARJOUSTEN VERTAILU 
 
Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat: 
 
1. HINTA 80 % 
x Hinnat ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä 4 olevalla hintalomakkeella. 
x Hintavertailu tehdään asumispäivän yhteishinnan perusteella. Asumispäivän hinta 
sisältää hoidon ja hoivan vuorokausimaksun, ateriavuorokauden hinnan ja päiväkohtaisen 
asuntovuokrahinnan. 
x Halvimman hinnan tarjonnut saa 80 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet lasketaan 
kaavalla: halvimman tarjouksen hinta / vertailtavan tarjouksen hinta x 80. 
 
2. LAATU 20 % 
x Laatua vertaillaan ja pisteytetään tarjouspyynnön liitteen 5 vertailuperusteiden 
mukaan. Laadusta voi saada enintään 20 pistettä. 
x Tarjoajan saamat laadun lisäpisteet lasketaan yhteen. 
x Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa laskennalliset 20 pistettä, minkä jälkeen muiden 
tarjoajien laatupisteet lasketaan kaavalla: vertailtava pistemäärä / eniten pisteitä 
saaneen tarjoajan pistemäärä x 20. 
 
Lopuksi kunkin tarjoajan hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen. Tuloksista ilmoitetaan 
31.12.2017 mennessä. 
 
 
10.PÄIVÄYS 
 
30.10.2017 
Säkylän kunta  
Sosiaali- ja terveystoimi 
 
11.LIITTEET 
 
Liite 1. Palvelukuvaus ja laatuvaatimukset 
Liite 2. Tarjoajan soveltuvuus 
(Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 
Liite 3. Hankinnan kohteeseen ja tarjoukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset 
(Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 
Liite 4. Hintalomake 
(Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 
Liite 5. Laadun vertailu 
(Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 
Liite 6. Sopimusmalli 
Liite 7. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut); 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisu 
t/20140701Julkis/JYSE_2014_palvelut.pdf 
Liite 8. Tarjouksen kansilehti 



(Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) 
LIITE 1. PALVELUKUVAUS JA LAATUVAATIMUKSET 
 
 
1. TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN TUOTEKUVAUS  
 
 
PALVELUKUVAUS JA LAATUVAATIMUKSET 
Tällä liitteellä kuvaillaan hankinnan kohdetta ja määritellään palvelun 
vähimmäisvaatimukset, jotka palvelujentuottajan on täytettävä koko sopimuskauden ajan. 
Tilaaja arvioi hakijan tarpeen palveluun. 
 
 1. PALVELUKUVAUS 
 Säkylän kunnan ostaman tehostetun asumispalvelun avulla tuetaan ja edistetään 
asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu asiakkaan 
itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Hoitoympäristö on viihtyisä ja 
kodinomainen. Hoidossa toteutuu asiakkaan, hänen omaistensa ja henkilökunnan välinen 
yhteistyö, hyvä ammattitaito sekä hoidon jatkuvuus. Tavoitteena on, että asukkaat voivat 
elää hoitokodissa elämänsä loppuun saakka. Tehostettuun asumispalveluun liittyy myös 
hyvä saattohoito. 
 
Asumispalveluun tarkoitetut asukkaat eivät dementian tai muiden toimintakyvyn 
rajoitteiden vuoksi selviydy kotiin järjestettävien palveluiden turvin. Avuntarve on 
säännöllistä ja jatkuvaa siten, että hoidettavat tarvitsevat jatkuvaa valvontaa. Hoidon tarve 
hoitojakson alkaessa arvioidaan kunnassa käytössä olevilla mittareilla (RaVa, 
MMSE/Cerad, ADL, IADL,GDA-15, Arjessa selviytymisen profiili, kunnan oma 
toimintakyvyn arviointilomake tms.). Asukkaiden joukossa on sekä miehiä että naisia. 
Asukkaiden sairaudet ovat siinä määrin vakaassa tilassa, että sairaalahoitoa ei tarvita. 
Asukkaat selviytyvät päivittäistoiminnoista yleensä yhden tai kahden henkilön auttamana. 
Hoitopaikan tilaratkaisut ovat selkeitä ja turvallisia, suunnittelussa ja sisustuksessa on 
otettu huomioon dementoituneiden tai erityishoitoa tarvitsevien hoidon erityisvaatimukset. 
Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaismääräysten asettamat vaatimukset. 
Tehostettu palveluasuminen: 

  Asukas tarvitsee jatkuvaa apua ja tukea liikkumisessa ja itsensä tai terveytensä 
hoidossa ja suurella osalla asukkaista on dementoivia sairauksia 

 Asukkailla voi olla muistihäiriöisten keskeisiä ongelmia (muistiongelmat, 
turvattomuus ja käytöshäiriöt) 

 Asukkaalle tarjotaan pitkä- tai lyhytaikainen, ympärivuorokautinen hoito ja palvelut 
hänen avuntarpeensa mukaan 

 Palvelu on vähintään ympärivuorokautisen tehostetun asumispalvelun 
palvelukonseptin mukaista 

 Tuetaan asiakkaan olemassa olevia voimavaroja  

  Hoitotyö on kuntouttavaa  

 Tavoitteena on, että pitkäaikaisasukas elää asumisyksikössä elämänsä loppuun 
saakka 

 Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan 
määrä on vähintään 0,6 / asukas laskettuna asumisyksikön paikkaluvusta 

 Hoitoon osallistuvilla on erityisosaamista dementoituneiden hoitamisesta ja/tai 
psykogeriatrisesta hoitotyöstä (haasteellisesti käyttäytyvät). 

 Asukas voi hoitojakson alkaessa olla alle 65-vuotias 



 Palvelu tuotetaan eriytetyssä tuotteenmukaisessa yksikössä 

 Asiakkaalla voi olla MRS tai ESBL tai asiakas voi olla myös täysin vuodepotilas, 

joka tarvitsee jatkuvasti kahden, jopa esim. fyysisen isokokoisuutensa vuoksi 

kolmenkin henkilön avun kaikissa perushoitotoiminnoissa. 

 
ASUMINEN TEHOSTETUSSA ASUMISPALVELUSSA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT 
PALVELUT (palvelukonsepti) 
1) Asuminen; Palveluun sisältyy oman huoneen peruskalustus, ellei asukas halua 

kalustaa huonettaan omilla huonekaluillaan. Peruskalustukseen kuuluu sänky ja 
patja, yöpöytä ja vaatekaappi. 

2)  Ruoka; täysihoito (aamupala, lounas, iltapäiväkahvi, päivällinen, iltapala ja 
tarvittaessa yöpala). Mahdollisuus myös erikoisruokavalioihin, esim. allergiat, 
keliakia, diabetes, kihti 

3)  Päivittäisen elämisen toiminnoissa tarvittava apu, johon sisältyy 

 kodin sisällä liikkuminen 

 syöminen 

 henkilökohtainen hygienia (iho, hiukset, kynnet, suu, erittäminen ym.) 

 pukeutuminen, riisuminen ja vaatteiden kunnosta huolehtiminen 

 seurustelu, virkistys ja ulkoilu 

 yksityisyys, lepo ja uni 

 omais- ja ystäväverkoston ylläpitäminen 
Avun tulee olla saatavilla ympäri vuorokauden (henkilökunta samassa 
huoneistossa/osastolla), jäljellä olevaa toimintakykyä ylläpitävää ja asukkaan 
tarpeisiin nähden oikein mitoitettua ja osaavaa. 

4)  Perussairaanhoito, johon sisältyy 

 lääkityksestä huolehtiminen: lääkkeiden turvallinen säilytys, lääkkeenjako, 
valvonta, vaikutuksen seuranta. Mikäli asiakas suostuu, voidaan käyttää 
apteekin tarjoamaa koneellista annosjakelua. Tällöin asiakas suostuu myös 
kustantamaan palvelun. 

 sairaanhoitajan osaamisalueeseen kuuluva ihon ja eritystoimintojen hoito, 
mukaan lukien pitkäaikaisten haavojen tavanomainen hoito, sekä 
laboratorionäytteiden ottaminen ja näytteiden kuljettaminen analysoitavaksi. 

 pitkäaikaisten sairauksien säännölliseen hoitoon kuuluvat muut toimet 
(insuliinipistokset, verensokerimittaukset ym.) 

 asukkaan tilan muutosten seuranta ja asianmukainen toiminta tilan 
muuttuessa 

5)   Päivittäisissä elämisen toiminnoissa tai perussairaanhoidossa tarvittavat 
tavanomaiset kulutustarvikkeet (peseytymistuotteet, perusihovoiteet), 
hoitovälineet (mm. stetoskooppi, verenpainemittari, verensokerimittari, vaaka) 
ja tavallisimmat hoitotarvikkeet. Maksuttomat hoitotarvikkeet jaetaan 
palveluasunnossa asuville saman periaatteen mukaan kuin itsenäisesti kotona 
asuvillekin. 

6)   Asukkaan kokonaistilanteesta huolehtiminen, johon kuuluvat mm. 

 ajan tasalla oleva hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka tulee perustua tietoon 
viimeisimmistä konsultaatioista (esim. lääkäri, fysioterapeutti ja 
sosiaalityöntekijä) 

 asukkaan avustaminen vaativampien asioiden hoidossa, käteisvarojen 
säilyttäminen ja kirjanpito sekä etuuksien hakemisessa avustaminen 



 asiakasrekisterinpito  

 asiakkaan kokonaistilanteen hoitamisen kannalta tarpeellisten tietojen 
antaminen hoitoon osallistuville tahoille 

Tehostetun asumispalvelun palvelukokonaisuuteen (hoitovuorokauden hintaan) 
eivät sisälly henkilökohtaiset kestokulutushyödykkeet esim. vaatteiden ja 
liikkumisen apuvälineiden, hammasproteesin ja silmälasien osto, lääkkeet, 
tavanomaiseen kotona asumiseen kuulumattomat palvelut, kuten parturi, 
jalkojenhoitaja, asiointimatkakulut, pankkiasian hoito, lääkärin ja hammaslääkärin 
vastaanotto, fysioterapia, teatteri- ja elokuvakäynnit yms. 

 
2. HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 2.1 Tilat, laitteet ja välineet, sijainti  
Kyseessä on asuminen asumisyksikössä itsenäisessä asunnossa. Asukkaat voivat 
oleskella, liikkua ja toimia asumisyksikössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhteistilat 
soveltuvat asukkaiden käyttöön. Tiloissa on mahdollista järjestää kuntouttavaa toimintaa ja 
yhteisiä tilaisuuksia.  

 Liikkuminen koko asumisyksikössä on esteetöntä. Jos asumisyksikön tilat ovat 

useassa tasossa, tasojen välillä on hissi, johon mahtuu asukassänky. 

 Asukkaalla on käytössään liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön 

soveltuva oma huone ja WC-pesutila, jonka oven saa suljettua. Apuvälineet ja 

esim. sänky on voitava tarvittaessa siirtää pois huoneesta. 

 Huoneissa on vähintään palvelukonseptin mukainen kalustus ja varustelu. Kaikissa 

asukkaiden sängyissä on nousutuki sekä laidat, jotka estävät asukkaan 

putoamisen sängystä. Laidat ovat nostettavissa ja laskettavissa. Palveluntuottaja 

järjestää yleiseen käyttöön tarvittavat pyörä- ja suihkutuolit ja vastaa niiden 

apuvälineiden hankinnasta, jotka liittyvät työergonomiaan. Asukas kalustaa 

huoneensa omilla kalusteillaan.  

 Omaisen on mahdollista tarvittaessa yöpyä hoitokodissa (esim. saattohoito) 

asukkaan kanssa samassa huoneessa. Palveluntuottaja voi periä omaiselta 

yöpymisestä maksun sekä tarjoamistaan aterioista. 

 Asumisyksikössä on asukkaiden käyttöön varattua oleskelutilaa. Lisäksi 

asumisyksikössä on yhteisenä ruokailutilana käytettävä tila.  

 Asiakkailla on mahdollisuus saunomiseen. Henkilökunta valvoo ja tukee 

saunomista.  

  Asumisyksikön tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan. Ympäristössä ei ole 

olennaisia asukkaiden viihtyisyyttä rajoittavia tekijöitä.  

 Ulko-ovissa on asukkaan poistumisen ilmaiseva kulunvalvonta- ja 

hälytysjärjestelmä tai turvallisen liikkumisen takaava lukitusjärjestelmä. 

 Tilojen, laitteiden ja koneiden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja 

hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt on nimetty.  

  Palveluntuottaja ottaa käyttöön asukkaan kannalta tarpeelliset apuvälineet. Tällä 

tarkoitetaan sekä asukkaan henkilökohtaiseen selviytymiseen liittyviä apuvälineitä, 

jotka tilaajan fysioterapia myöntää tai jotka myönnetään tilaajan lääkinnällisen 

kuntoutuksen kautta. 

 Tilojen on vastattava myönnettyä toimilupaa.  

 
 



2.2 Henkilöstö 

 Asumisyksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka työskentelee yksikössä 

täysipäiväisesti. Vastuuhenkilöllä on ylempi sosiaali- tai terveysalan 

korkeakoulututkinto, sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava 

aikaisempi tutkinto ja aina vähintään kahden (2) vuoden työkokemus vanhustyöstä 

sekä kokemusta/koulutusta esimiestyöstä.  

 Hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,6 / asukas. Hoitohenkilökunnan määrä on 

mitoitettu asukkaiden tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. Henkilöstön 

tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuuslaeissa ja -asetuksissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Alan 

koulutuksena pidetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa sosiaalihuollon tai 

terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annettujen lakien ja 

asetusten mukaan (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja asetus 609/2005; laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994). 

 Sijaisilla on riittävä, tehtävään soveltuva sosiaali- ja/tai terveysalan tutkinto / 

koulutus. 

 Palveluntuottajalla tulee olla suunnitelma henkilöstön saamisesta poikkeavia 

tilanteita varten (loma-ajat, äkilliset sairauslomat), jotta häiriötön toiminta voidaan 

varmistaa. 

 Tarvittava hoito turvataan vuorokauden kaikkina aikoina.  

 Asumisyksikössä työskentelee arkipäivisin sairaanhoitaja tai sairaanhoitajan 

palvelut ovat tarvittaessa saatavilla. Sairaanhoitaja vastaa laboratorionäytteiden 

ottamisesta. Palveluntuottaja vastaa näytteenottamisen kustannuksista (työn 

osuus) ja näytteiden kuljettamisesta analysoitavaksi. 

 Muuta kuin hoitohenkilökuntaa eli avustavaa henkilökuntaa, kuten keittiö- ja 

siivoushenkilöstöä, on oltava tarpeellinen määrä. Työntekijällä tässä tarkoitetaan 

myös alihankkijoilta ostettavien palveluiden henkilökuntaa. Henkilökuntaa on myös 

riittävästi esimerkiksi hallinnointitehtäviin ja kiinteistöpalveluihin. Hallinnon 

työtekijöiden ei kuitenkaan tarvitse fyysisesti työskennellä asumisyksikössä. 

 
2.3 Osaaminen 
Henkilökunnan osaamisen on oltava asukkaiden hoidon tarpeen edellyttämällä tasolla. 
Palveluntuottajan henkilöstö kykenee yhteistyöhön asukkaiden, heidän omaistensa ja 
läheistensä sekä tilaajan kanssa.  

  Asukkaiden hoitoon osallistuvilla tulee olla vähintään hyvä suomen kielen suullinen 

ja kirjallinen taito.  

 Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikön henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja 

kehittämisestä mm. järjestämällä säännöllisesti täydennyskoulutusta. 

 Hoitohenkilökunnalla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys muistihäiriöisten hoidon 

erityispiirteisiin ja mm. käytöshäiriöiden lääkkeettömään hoitoon. Riittävänä 

koulutuksena pidetään peruskoulutuksen lisäksi hankittua aiheen 

täydennyskoulutusta.  

2.4 Laadunhallinta 



 Palveluntuottaja huolehtii asumisyksikössä asukkaiden itsemääräämisoikeuden 

toteutumisesta ja kunnioittamisesta, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta 

sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Jokaisen asukkaan yksilölliset 

tarpeet huomioidaan ja niihin vastataan. 

  Asumisyksikön toiminta-ajatus ja arvot on määritelty kirjallisesti.  

 Henkilöstön vastuut ja valtuudet (tehtävänkuvat) on määritelty kirjallisesti.  

 Asumisyksikön keskeiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet on määritelty kirjallisesti.  

 Asumisyksikössä käytetään yleisesti hyväksyttyjä hoito-ohjeita, kuten Käypä hoito - 

suosituksia, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita. 

 Asumisyksiköllä on kirjallinen, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukainen 

lääkehuoltosuunnitelma. Lääkehuollosta vastaava henkilö on nimetty. 

Lääkehoitosuunnitelma on lääkärin hyväksymä.  

 Yksiköllä on ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnasta vastaava 

henkilö on nimetty. 

 Yksiköllä on kirjalliset hygieniaohjeet ja ohjeet erityistilanteisiin. Hygieniasta 

vastaava henkilö on nimetty. 

 Palveluntuottaja kerää asiakaspalautetta asukkailta ja näiden läheisiltä vuosittain. 

Tulokset toimitetaan tilaajalle. Palaute dokumentoidaan ja sitä hyödynnetään 

asumisyksikön toiminnan kehittämisessä. 

 Tilaaja varaa itselleen oikeuden määritellä oman asiakastyytyväisyyskyselynsä 

sisällön ja ajankohdan. Palveluntuottaja toteuttaa kyselyn ja toimittaa sen tulokset 

tilaajalle.  

  Asumisyksikkö puuttuu jokaiseen asukasreklamaatioon ilman tarpeetonta 

viivytystä. Mikäli reklamaatio havaitaan perustelluksi, palveluntuottaja korjaa 

tilanteen viipymättä kaikin kohtuullisena pidetyin keinoin. Kaikki reklamaatiot 

dokumentoidaan ja ilmoitetaan kirjallisesti tilaajalle.  

 
2.5 Hoito ja päivittäistoiminnat asumisyksikössä  
Asumispalvelu on laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollosta asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti. Lähtökohtaisesti asukas 
asuu asumisyksikössä elämänsä loppuun saakka. Asukkaita hoidetaan suunnitelmallisesti 
ja tavoitteellisesti. Palvelu perustuu asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja siinä tuetaan 
asukkaiden omia voimavaroja. Asukkailla on mahdollisuus elää tottumallaan 
elämänrytmillä (heräämisen ja nukkumaanmenon ajankohdan asukas saa itse päättää). 
Asukas voi liikkua yhteisissä ja perusturvallisissa tiloissa ja osallistua asumisyksikön 
askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Asukkaalla on mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun, 
harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen omassa asumisyhteisössään. 
Asukkaat voivat osallistua virkistysohjelman, retkien sekä asumisyksikössä järjestettävien 
tapahtumien ja juhlien suunnitteluun ja järjestämiseen. Asukkaiden läheisiä rohkaistaan 
ylläpitämään yhteyksiä asukkaisiin ja heillä on mahdollisuus saada hoitohenkilökunnalta 
ohjausta, jotta he pystyvät halutessaan osallistumaan läheisensä hoitoon. Asumisyksiköllä 
on suunnitelma ja käytäntö siitä, koska ja millä tavoin omaisille tiedotetaan asukkaan 
asioista. Asumisyksikössä järjestetään säännöllisesti myös tapaamistilaisuuksia 
asukkaiden omaisille (esim. omaisillat). Palveluntuottajalla on kirjallinen suunnitelma 
ympäristöasioiden huomioimisesta palvelussa.  

 Jokaisella asumisyksikön asukkaalla on koko ajan nimetty vastuuhoitaja. Asukas ja 

tämän läheiset ovat tietoisia siitä, kuka vastuuhoitaja on.  



 Jokaiselle asukkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma (laki sosiaalihuollon 

asiakkaan asemasta ja oikeuksista). Palveluntuottaja huolehti hoito- ja 

palvelusuunnitelman arvioinnista, toteutuksesta ja seurannasta. Suunnitelmassa 

huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen osallistuminen 

palvelujen suunnitteluun. Omaiset otetaan mukaan suunnitelman tekemiseen. 

Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään palvelut ja muu asukkaan kotona 

selviytymistä tukevat seikat sekä hoidon tavoitteet. Palvelutuottaja sitoutuu 

toimittamaan palvelu- ja hoitosuunnitelman tilaajalle kahden viikon sisällä asumisen 

alkamisesta. Palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältää toimintakyvynarvioinnin. Hoito ja 

hoiva perustuvat tilaajan hyväksymään palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Palvelu- ja 

hoitosuunnitelma tarkastetaan vastuuhoitajan aloitteesta vähintään kahdentoista 

(12) kuukauden välein sekä aina asukkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn 

muuttuessa. Tiedot toimitetaan tilaajalle. Tilaajalla on oikeus osallistua palvelu- ja 

hoitosuunnitelman päivittämiseen. 

 Palveluntuottaja huolehtii asukkaan ja/tai asukkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, 

että asukas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. KELA). Tarvittaessa 

asukasta avustetaan myös raha-asioiden hoidossa ja kerrotaan edunvalvonnasta 

sekä edunvalvontavaltuutusmahdollisuudesta. Palveluntuottaja avustaa asukasta 

tulotietojen toimittamisessa tilaajalle. Tilaaja perii asiakkaalta hoitomaksun 

voimassa olevan asiakasmaksujen taksan mukaan. Palveluntuottaja auttaa 

asiakasta tarvittaessa tilaajan määrittelemän hoitomaksun alennuksen 

hakemisessa.  

 Palveluntuottaja vastaa asukkaiden perushoivasta sekä asukkaiden pitkäaikaisten 

sairauksien säännölliseen hoitoon kuuluvista toimista (esim. insuliinipistokset, 

verensokerimittaukset). Asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 

ja siinä avustaminen, huomioiden perushoitoon kuuluvat päivittäiset suun ja 

ihonhoidon tarpeet, ovat palveluntuottajan vastuulla.  

 Asukkaiden yksityisyys turvataan hoitotoimenpiteiden aikana. 

 Henkilökohtaisista hygieniatarvikkeistaan asukkaat vastaavat itse. 

 Asukkaalle myönnetään tarvittavat inkontinenssituotteet kotikunnasta. 

 Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan hakemuksen korvauksetta jaettavista 

hoitotarvikkeista tilaajalle. Korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista tilaaja tekee 

asiakkaalle erillisen, henkilökohtaisen päätöksen. Tilaajan päätös perustuu 

voimassa olevaan ohjeistukseen korvauksetta jaettavista hoitotarvikkeista. 

 Palveluntuottaja seuraa asukkaiden terveydentilaa ja reagoi muutoksiin.  

 Palveluntuottaja vastaa asukkaan kuljetusjärjestelyistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluihin ja huolehtii hänelle niihin tarvittaessa saattajan. Palveluntuottaja avustaa 

asiakasta liikkumisen järjestelyissä erilaisiin sosiaalisiin tilaisuuksiin. Asukas vastaa 

kuljetuskustannuksista. 

 Asukkaille järjestetään erilaista ryhmä- ja virkistystoimintaa, johon asukas voi 

halutessaan osallistua. Asukkaalla on lisäksi mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja 

ulkoilla kaikkina vuodenaikoina halutessaan vähintään kerran viikossa. Toiminnan 

tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden psyykkistä, kognitiivista ja 

sosiaalista toimintakykyä. 



 Asumisyksikössä pidetään asukas-/yhteisökokouksia vähintään 2 x vuodessa. 

Asukkaiden läheiset ja tilaajan edustaja saavat osallistua kokouksiin. Kokouksista 

tehdään muistio ja kokoukset raportoidaan asumisyksikön toimintakertomuksessa.  

 Asumisyksikössä on mahdollisuus, osaamista, kirjalliset saattohoito-ohjeet sekä 

tarvittavat välineet saattohoidon järjestämiseen. Asumisyksikössä voidaan 

tilapäisesti lisätä hoitotyön resursseja hyvän hoidon varmistamiseksi. Asukas 

maksaa itse saattohoidossa tarvittavat lääkkeet, mutta palveluntuottajan 

henkilökunta avustaa niiden toimittamisessa yksikköön.  

 
2.6 Ateriapalvelu  
Palveluun kuuluu päivittäisen ruokailun järjestäminen. Ruokahuollossa sitoudutaan 
valtakunnalliseen ikäihmisten ravintosuositukseen. Ruokahuollossa otetaan huomioon 
ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen näkökulmat. Aterioiden 
suunnittelussa varmistetaan asukkaan riittävä ravinnonsaanti monipuolisuus ja 
terveellisyys huomioon ottaen. Asumisyksikössä on suunnitelma, miten 
ravitsemuksellisuudesta huolehditaan ongelmatilanteissa kohderyhmä huomioiden. 
Palveluntuottaja ottaa asukkaat mukaan asukkaan toimintakykyä vastaaviin 
kodinhoidollisiin tehtäviin hygieniamääräykset huomioiden.  

 Asumisyksikössä tarjottavat ateriat ovat ikäihmisten makutottumuksia vastaavia, 

maittavia ja ravintosisällöltään Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 2010 

suosituksien mukaisia (Ravitsemushoito-suositus, Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2010, www.ravitsemusneuvottelukunta.fi). Ruokailussa 

kiinnitetään erityisesti huomiota riittävään proteiinin, kuidun, välttämättömien 

rasvahappojen (pehmeät rasvat) ja energian saantiin. Ravintolaskenta on 

suositeltavaa ravitsemuksellisesti riittävän ruokailun toteutumiseksi.  

 Palveluntuottaja turvaa asukkaiden riittävän nesteiden ja ravinnonsaannin. 

Palveluntuottaja on määritellyt menettelytavat, miten heikkokuntoisten asukkaiden 

riittävä nesteiden ja ravinnonsaanti turvataan. Soseutetun ruoan monipuolisuuteen 

ja esteettisyyteen kiinnitetään huomiota.  

 Asukkailla on mahdollisuus tehostetun ruoan (runsasenerginen ja –proteiininen) ja 

erityisruokavalioiden tilaamiseen esimerkiksi vajaaravitsemuksen tai terveydellisen, 

eettisen tai uskonnollisen syyn vuoksi (esim. laktoosi-intoleranssi, keliakia, kihti). 

Myös erityisruokavaliot ovat monipuoliset ja ravitsemuksellisesti riittävät. 

 Asukkaille tarjoillaan neljä (4) ateriaa päivässä (aamiainen, lounas, päivällinen ja 

iltapala) sekä välipaloja (päiväkahvit, yöpala). Ateriat jaetaan tasaisesti päivän 

mittaan.  

 Asukkaiden yöpaasto (iltapalan ja aamiaisen välinen aika) ei saa kestää yli 11 

tuntia.  

 Asumisyksikössä mitataan ja seurataan asukkaiden ravitsemusta ja painoa 

vähintään 6 kk välein.  

 Asukkaan ravitsemustilaa arvioidaan vuosittain MNA – lomakkeella ja tiedot 

toimitetaan tilaajalle  

 Ruokalistat (4-6 viikon kierto) laaditaan ennakkoon ja ne ovat asukkaiden ja 

omaisten nähtävillä. 

 Palveluntuottaja kerää asukkailta säännöllisesti palautetta ruoasta ja hyödyntää sitä 

ateriapalvelun kehittämisessä.  



 Asukkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhteisissä tiloissa. 

Ruokailutilanteita hyödynnetään kuntouttavan työotteen mukaisesti eli asukkaiden 

omatoimisuutta ja aktiivisuutta tuetaan. Tarvittaessa ruoka tarjoillaan asukkaan 

omaan huoneeseen.  

 Asukkaita avustetaan ruokailussa tarvittaessa.  

 Ruoan kanssa tekemisissä olevalla henkilökunnalla on elintarvikelain edellyttämä 

hygieniapassi. 

 Palveluntuottajalla on ohjeistus hygieniasta (mm. käsihygienia). 

Omavalvontasuunnitelma on tehty ja hyväksytty. Suunnitelma on nähtävillä 

asumisyksikössä.  

 
2.7 Tukipalvelut  
Palveluun kuuluu liinavaate- ja siivoushuollon järjestäminen. 

 Palveluntuottaja huolehtii asukashuoneiden päivittäisestä siisteydestä. 

Asukkailla on käytössä omat liinavaatteet. Palveluntuottaja vastaa kaikkien 

tekstiilien (esim. liinavaatteet, käyttövaatteet, matot, verhot jne.) pesusta 

kustannuksellaan (myös asukkaan omien liinavaatteiden). Palveluntuottaja 

merkitsee tarvittaessa asiakkaiden liina- ja käyttövaatteet.  

 Palveluntuottajalla on asukkaiden käyttöön varatuissa yleisissä tiloissa 

(asukasolohuoneessa) televisio ja palveluntuottaja huolehtii lupamaksuista. 

 Palveluntuottaja järjestää asumisyksikön siivouksen. Yksiköllä on kirjallinen 

siivoussuunnitelma, joka on asumisyksikössä asukkaiden ja omaisten 

nähtävillä. Siivoussuunnitelmassa on määritelty puhtaustaso, vastuut, tehtävät 

ja siivousaikataulu. Siivousta hoitavalla henkilökunnalla on riittävä osaaminen. 

Asumisyksikön yhteisten tilojen sekä asukashuoneiden yleisilme on siisti.  

 Siivoukseen kuuluvat ylläpito- ja viikkosiivous sekä vuosittainen suursiivous. 

Asumisyksikössä päivittäinen siistiminen on osa jokapäiväistä huolenpitotyötä. 

Hoitotoimenpiteiden yhteydessä tarkistetaan, että asukashuone on kunnossa, 

pyyhitään tahrat, viedään roskat ja oiotaan tekstiilit sekä otetaan roskat lattioilta. 

 
2.8 Turvallisuus  

Asukas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta 
henkilökohtaisesti. Palveluntuottajalla on kirjalliset ohjeet menettelytavoista seuraavissa 
tilanteissa: huonomuistisen asukkaan turvallisuuden varmistaminen; kaatumavaara-
asukkaan tunnistaminen; puuttuminen asukkaan kaltoin kohteluun; asukkaan 
liikkumisvapauden rajoittaminen sekä toimiminen muissa erityistilanteissa (esim. 
evakuointi, ensiapu, väkivalta tai kadonneen asukkaan etsintä). Asumisyksikön 
henkilökunta harjoittelee tilanteissa toimimista säännöllisesti. Harjoitukset ja korjaavat 
toimenpiteet dokumentoidaan. Asumisyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä palo- 
ja pelastussuunnitelma. Asumisyksikön henkilökunta on harjoitellut suunnitelman 
toimivuutta käytännössä ja paloturvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. 
Turvallisuusselvitys on tehty ja asumisyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu 
pelastustoimen lainsäädäntöön ja siinä on kartoitettu sisäiset ja ulkoiset uhkat. 
Palveluntuottaja ilmoittaa tilaajalle tapahtuneet hälytykset ja niistä aiheutuneet 
seuraamukset.  

 Yöhoitaja kiertää asumisyksikössä asukkaiden kunnon ja toimintakyvyn 

edellyttämällä tiheydellä ja kirjaa kierroksista syntyneet havainnot. Seuraavaan 

työvuoroon saapuva hoitohenkilökunta käy kirjallisen raportin läpi. Raportointi voi 



olla myös ns. hiljaista raportointia, jolloin tiedot tallennetaan palveluntuottajan 

käyttämään asiakastietojärjestelmään.  

 Palveluntuottajalla on hoitajakutsujärjestelmä (hälytyspainike, turvaranneke, 

puhelimen yhteydessä oleva hälytysmahdollisuus tai riittävä muu järjestely). 

Järjestelmä laitteineen sisältyy tarjottavan palvelun hintaan kuten myös hälytysten 

perusteella tapahtuvat auttamiskäynnit.  

 Palveluntuottaja pitää asumisyksikön piha-alueet turvallisina ja kulkureitit 

esteettöminä.  

 Palveluntuottaja huolehtii riskikartoitusten säännöllisestä tekemisestä. Korjaavat 

toimenpiteet dokumentoidaan. 

 Palveluntuottajalla on kiinteistöä ja irtaimistoa sekä omaa toimintaansa koskeva 

kattava ja voimassaoleva vakuutus. Palveluntuottajalla on potilasvakuutus. 

 
 2.9 Vaadittava raportointi ja valvonta 
Palveluntuottaja toimittaa vaadittavat raportit tilaajalle tilaajan määrittelemän aikataulun 
mukaan.  

 Palveluntuottaja kerää ja toimittaa tilaajalle tilaajan edellyttämät hoidon laadun 

seurantatiedot sekä muut palvelun kehittämistä ja seurantaa varten tilaajan 

erikseen pyytämät tiedot (esim. tiedot virtsatieinfektioista, maakuuhaavoista, 

kaatumistapaturmista). 

 Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain toimintakertomuksen. 

Toimintakertomuksessa on kuvaus mm. asumisyksikössä mahdollisesti suunnitteilla 

olevista hankkeista ja kehittämistyöstä; yhteenveto asumisyksikön toiminnasta 

saadusta asiakaspalautteesta; yhteenveto asukkaiden ateriapalautteista ja niiden 

perusteella tehdyistä toimenpiteistä; yhteenveto asukas-/yhteisökokousten ja 

omaisiltojen järjestämisestä ja toimista, joihin kokousten tai iltojen perusteella on 

mahdollisesti ryhdytty sekä asukkaiden ja omaisten mahdollisesti tekemät aloitteet 

ja/tai perustamat yhdistykset. 

 Palveluntuottaja luovuttaa tilaajalle vuosittain tiedot asumisyksikön henkilökunnasta, 

määrästä ja koulutustasosta. Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, 

alihankkijoiden henkilöstöllä on tilaajavastuulain tarkoittamat kuvalliset 

henkilötunnisteet ja tilaajalle toimitetaan kuvallinen lista asumisyksikössä 

työskentelevistä alihankkijoiden edustajista. Kuvallinen lista on myös nähtävillä 

asumisyksikössä. Lista pidetään aina ajan tasalla.  

 Tilaajalla on oikeus tehdä valvonta- /auditointikäyntejä.  

 
2.10 Oikeusohjeet 
 Palvelun sekä palveluntuottajan toiminnan on täytettävä lainsäädännön sekä 
viranomaismääräysten ja -ohjeistusten palvelun tarjoamiselle asettamat vaatimukset, 
joihin palveluntuottaja on velvollinen perehtymään. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LIITE 2 TARJOAJAN SOVELTUVUUS  
 
 

Tarjouslomake palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä  
 
Tarjoajan nimi:  
 
 
OHJEET  
x Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä.  
x Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Alihankkijoiden 
käyttöä koskevaa kysymystä lukuun ottamatta vaatimuksiin tulee vastata ”Kyllä” tai tarjoaja 
suljetaan tarjouskilpailusta.  
x Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista.  
x Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia 
tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.  
x Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä 
sopimuskauden aikana.  
 
1. Rekisteröintitiedot ja luvat 
 
REKISTERIT       kyllä     ei  
Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain                           
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä              ____    ____ 
arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin  
ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää  
rekisteröitymistä. 
SELVITYS ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: 

x Kaupparekisteriote 
x Selvitys kuulumisesta muihin edellä lueteltuihin rekistereihin. 

 
TOIMILUPA JA TOIMIALAN REKISTERI 
Tarjoajalla on aluehallintoviraston (tai entisen lääninhallituksen)tai              ____    ____ 
Valviran myöntämä toimilupa tarjoamansa tehostetun asumispalvelun  
tuottamiseen sekä palo- ja pelastusviranomaistenhyväksymät lausunnot  
viimeistään palveluntuotannon käynnistyessä. Tarjoaja on myös merkitty  
yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin. 
 
Selvitykset liitteeksi: 

x Kopio Aluehallintoviraston tai Valviran rekisteröinnistä 
(Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922, 7§) tai vastaava  
aikaisempi lupa tai rekisteröinti 
x Palo-, pelastus- ja terveysviranomaisten hyväksymät 
lausunnot. 
 

Tarjouksen liite nro: _____, ”Toimilupa” 



Tarjouksen liite nro:_____, ”Palo-, pelastus ja terveysviranomaisten lausunnot” 
 
POTILAS- JA VASTUUVAKUUTUS 
Palveluntuottajalla tulee olla toimintaansa varten voimassaoleva                     ____   ____ 
potilasvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä  
suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja palvelusta maksettavaan 
korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden 
ajan. 
Selvitys erikseen pyydettäessä: 

x Todistus vastuuvakuutuksen olemassaolosta. 
 
          kyllä     ei 

TARJOAJAN SÄHKÖPOSTIOSOITE                                
Tarjoaja ilmoittaa sähköpostiosoitteen, jonne hankintaprosessia                      ____   ____ 
koskevat tiedonannot, mukaan lukien hankintapää- 
tös, voidaan toimittaa. 
 
Sähköpostiosoite on :  _____________________________________________________ 
 
 
2. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 
 
VEROT JA MAKSUT 
Tarjoaja on suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön                            ____   ____ 
mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön 
mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos tarjoaja 
on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan 
sosiaaliturvamaksuja. 
SELVITYKSET LIITTEEKSI: 

x Veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista. 
x Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava 
työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus elä- 
kevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta. 
 

Tarjouksen liite nro :_____ « Verot ja maksut » 
 
LUOTTOTIEDOT 
Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan kokoon              ____   ____ 
ja laatuun nähden riittävät. Tarjoajan taloudellisen tilanteen 
on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa 
on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan  
tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. 
Tarjoajat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa 
on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajat,  
joiden ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea  
tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä 
toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa  
parantamiseksi. 
SELVITYKSET LIITTEEKSI: 



x Suomen Asiakastieto Oy:n Alfa Rating- tai vastaava 
raportti, joka sisältää riskiluokituksen. 
 

Tarjoajien, joiden luokitusta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:stä, tulee toimittaa erikseen 
pyydettäessä kolmen (3) viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset,mikäli 
tarjoajalla on takanaan kolme tilikautta. Mikäli tarjoajalla on takanaan vähemmän kuin kolme 
tilikautta, tulee tarjoajan toimittaa erikseen pyydettäessä kaikilta tilikausilta vastaavat tiedot ja pyydettäessä 
selvittää vakavaraisuutensa ja maksukykynsä muulla tilaajan hyväksymällä luotettavalla tavalla. 
 

 
3. Tekninen ja ammatillinen osaaminen   kyllä     ei 
 

     
Palveluntuottajalla on oltava aiempaa kokemusta vanhusten                  ____   ____ 
tehostetun palveluasumisen tuottamisesta 
Selvitys erikseen pyydettäessä: 

x referenssilista 
 

ALIHANKINTA    Käytetäänkö alihankkijoita ? 
Palvelun tuottamisessa käytettävät alihankkijat on mainittu 
tarjouksessa. Jos alihankkijoita käytetään, tarjouksessa    ____   ____ 
on mainittu, miltä osin palvelua tuotetaan alihankkijoilla. 
Palveluntuottaja vastaa tilaajalain mukaisten velvoitteiden Mikäli alihankkijoita on käy- 
selvittämisestä ja täyttämisestä käyttämiensä alihankkijoiden tetään, ne ja se, miltä osin 
osalta.     työtä teetetään alihankkijoilla
     on mainittu tarjouksessa : 
Tarjouksen liite nro :_____, « Alihankkijat » 
       ____   ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LIITE 3 HANKINNAN KOHTEESEEN JA TARJOUKSEEN LIITTYVÄT 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET  
 
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä  
 
 
Tarjoajan nimi:  
 
 
OHJEET  
x Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä.  
x Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee 
vastata ”Kyllä” tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta.  
x Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista.  
x Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä 
sopimuskauden aikana.  
 
 

1. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset    kyllä     ei 
Tarjottava tehostettu palveluasuminen vastaa tarjouspyynnön 
liitteellä 1 esitettyä.      ____   ____ 

2. Sopimusehdot 
Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä 6 olevan sopimusmallin. 
Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen 
yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, 
kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa. Yleiset   ____   ____ 
ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä 7. Omien 
ehtojen esittäminen on kielletty ja johtaa todennä- 
köisesti tarjouksen hylkäämiseen. 

3. Tarjouksen voimassaolo 
Tarjous on sitovana voimassa 01.03.2018 saakka.    ____   ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
LIITE 4 HINTALOMAKE 
 
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä 
 
 
Tarjoajan nimi: 
 
OHJEET 
x Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. 
x Hintapisteiden laskukaava on esitetty tarjouspyynnön kohdassa 9, Tarjousten 
vertailu. 
x Hinnat sisältävät kaikki tarjouspyynnön liitteessä 1 asetetut vaatimukset sekä 
tarjoajan liitteellä 5 mahdollisesti tarjoaman lisälaadun. 
x Vertailussa käytettävä hinta muodostuu laskemalla yhteen hoidon ja hoivan 
vuorokausihinta, ateriavuorokauden hinta sekä asunnon päiväkohtainen 
vuokrahinta, johon on jyvitetty kustannukset yhteisten tilojen käytöstä. 
x Kaikki hinnat on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. 
x Kussakin kohdassa (poislukien vuokra) saa ilmoittaa ainoastaan yhden summan, 
hintojen ilmoittaminen esim. vaihteluvälillä ei ole mahdollista. Edellä mainittu koskee 
sekä tilaajan että asukkaan maksamia maksuja. 
x Hinnat ovat kiinteät 31.12.2019 saakka. Sen jälkeen hintoja voidaan tarkistaa 
siten kun liitteenä 6 olevassa sopimusluonnoksessa määritellään. 
xVuokran korotusmahdollisuus määräytyy asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun 
lain (481/1995) mukaisesti. 
 
TARJOTTAVIEN PAIKKOJEN MÄÄRÄ (vähimmäisvaatimus 5 
paikkaa/palveluyksikkö). 
 
Tarjoajan tarjoamien tehostetun, ympärivuorokautisen palveluasumisen  
 
asumispaikkojen vähimmäismäärä on: _______ kpl 
 
 
Tarjoajan nimi :   
 
 
Tilaajalta perittävä hinta (alv 0%)  
 
HANKITTAVA PALVELU EUROA/ASUMISPÄIVÄ/ Euroa/asumispäivä/asukas 
ASUKAS 
 
Yksi asumispalvelupaikka, (vaativa) tehostettu 
palveluasuminen,                                ________ e 



josta 
 
hoidon ja hoivan vuorokausiosuus            ________ e 
 
 
ateriapäivän hinta                                                                     ________ e 
 
 
asunnon päivävuokra              ________ e 
 
 
ASUKKAALTA PERITTÄVÄT MAKSUT (ALV 0%) 
(Mikäli asuntokokoja useita, ilmoita kaikki alla) 
 
Vuokran hinta (euroa/asunto/kk) :              ________ e 
 
Asunnon koko, neliötä :                ________ m2 
 
 
Vuokran hinta (euroa/asunto/kk) :              ________ e 
 
Asunnon koko, neliötä :                ________ m2 
 
 
Vuokran hinta (euroa/asunto/kk) :              ________ e 
 
Asunnon koko, neliötä :                ________ m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
LIITE 5 LAADUN VERTAILU  
 
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä  
 
 
Tarjoajan nimi:  
 
 
OHJEET  
x Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä.  
x Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen lisäpisteperuste.  
x Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa selvitys merkitsemiensä lisäpisteperusteiden 
täyttymisestä niiden kohtien osalta, joissa selvitystä nimenomaisesti edellytetään.  
x Tällä lomakkeella esitettyjä lisäpisteperusteita käyttäen hankintayksikkö vertailee ja 
pisteyttää tarjouksia. Nämä eivät ole ehdottomia vaatimuksia, vaan tarjous huomioidaan 
kilpailutuksessa vaikka se ei täyttäisi tällä lomakkeella esitettyjä lisäpisteperusteita.  
x Mikäli palveluntuottaja tarjoaa yhtä tai useampaa ao. laadun lisäpisteitä tuottavaa 
kohtaa, ko. laadun on sisällyttävä palvelun hintaan.  
x Jos laatutaso poikkeaa lomakkeessa ilmoitetusta sopimuskaudella tilaajan toimesta 
tehtävässä tarkastuksessa tai auditoinnissa, asia katsotaan sopimusrikkomukseksi ja se 
on peruste hinnanalennukselle sekä sopimuksen purkamiselle.  
 
Lisäpisteet laatuvertailuun 
LISÄPISTEET VASTAUS 
 
a) Asumisyksikössä on asumisyksikön järjestämä oma konsultoiva lääkäri 
 
_____ Kyllä  (5 lisäpistettä) 
 
b) Asumisyksikössä on sairaanhoitaja arkipäivisin vähintään 7,5h 
 
_____ Kyllä (5 lisäpistettä) 
 
 
c) Asumisyksikössä on asukkaiden käytössä maksutta fysioterapeutti 
arkisin kerran viikossa vähintään 4h/viikko 
 
_____ Kyllä  (4 lisäpistettä) 
 
d) Asumisyksikössä on turvallinen ja helppokulkuinen ulkoilualue  
 
_____ Kyllä  (4 lisäpistettä)  
 
e) Asumisyksikössä on säännöllisesti (vähintään kerran 



kuukaudessa) tarjolla asukkaille kampaajan, parturin ja 
jalkahoitajan palveluita. Asukkaat maksavat näiden palveluiden 
käytöstä itse. 
  
______ Kyllä  (2 lisäpistettä) 
 
LIITE 6 SOPIMUS IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN HANKINNASTA  
 

1. SOPIJAPUOLET  
 
Tilaaja: Hankintayksikkö, Yhteystiedot  
Palveluntuottaja: Nimi, Y-tunnus, Yhteystiedot  
 

2. VASTUU- JA YHTEYSHENKILÖT  
 
Sopijapuolet nimittävät omat yhteyshenkilönsä, jotka seuraavat ja valvovat 
sopimuksen toteutumista sekä tiedottavat siitä oman organisaationsa sisällä. 
Sopimusta koskevat tiedonannot ja yhteydenpito tapahtuvat kirjallisesti joko 
postitse, faxilla tai sähköpostitse. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava 
toisen osapuolen yhteyshenkilölle viipymättä.  
 
Tilaajan vastuuhenkilö:  
Tilaajan muut yhteyshenkilöt:  
 
Palveluntuottajan vastuuhenkilö:  
Palveluntuottajan muut yhteyshenkilöt:  
 

3. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT  
 
Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, 
Sopimukseen sovelletaan Jyse 2014 Palvelut (jäljempänä ”JYSE”) –ehtoja.  
 

4. MÄÄRITELMÄT  
 

JYSE kohdan 1 lisäksi Sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:  
 
”Palvelunkuvaus” tarkoittaa tässä Sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvausliitettä.  
 
”Hintaliite” tarkoittaa tämän Sopimuksen mukaista hintaliitettä.  
 
”Sopimus” tarkoittaa tätä Palvelusopimusta.  
 
”Palvelu” tarkoittaa tässä Sopimuksessa ja Palvelunkuvauksessa yksilöityä 
Palvelua.  
 

5. SOPIMUKSEN KOHDE  
 
Sopimuksen kohteena on 30.10.2017 päivätyn tarjouspyynnön ja 
palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisen asumispalvelun 



hankkiminen. Sopimus koskee sosiaalihuoltolain 21 §:n 3 ja 4 momentissa 
tarkoitettua ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua. 
 
Henkilökuntaa on paikalla 24 h/vrk. Asukkaat tarvitsevat tehostettua ja jatkuvaa 
hoitoa ja heidän selviytymisensä edellyttää ympärivuorokautista valvontaa. 
Asiakkaiden hoidon toteutus lähtee heidän tarpeistaan perustuen yhdessä 
laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito on aktiivista ja kokonaisvaltaista 
sekä toimintakykyä ylläpitävää. Hoitotyö on asiakasta kuntouttavaa. 
Asumispalvelu on tarkoitettu ikäihmisille. Palveluntuottajaksi valittu järjestää 
asumispalvelun sekä hoidon asumisyksikössä. Palveluntuottaja järjestää myös 
ateriapalvelun sekä liinavaate- ja siivoushuollon (ns. tukipalvelut). 
 
Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu sopimuksen 
liitteellä 1 Palvelukuvaus [laaditaan tarjouspyynnön liitteiden 1 sekä 
palveluntuottajan mahdollisesti tarjoaman lisälaadun, tarjouspyynnön liitteen 5, 
perusteella]. 
 
5.1 Puitejärjestely 
Asumispalvelun hankinnassa perustetaan puitejärjestely ja tilaaja tekee tätä 
sopimusta vastaavan sopimuksen myös muiden palveluntuottajien kanssa 
järjestämänsä kilpailutuksen perusteella. Sopimus ei siten anna 
palveluntuottajalle yksinoikeutta sopimuksen tarkoittamiin palveluhankintoihin. 
 
Sopimuskaudella varsinaiset tilaukset tehdään kirjallisesti sopijapuolten välillä, 
kilpailutuksen perusteella laaditun sopimuksen ehdoin. 
 
Tilaukset sopimuskaudella tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailun lopputuloksen 
osoittamassa järjestyksessä, toimittajan vapaan kapasiteetin mukaan. Lisäksi 
järjestyksestä voidaan poiketa asukkaan henkilökohtaisiin olosuhteisiin liittyvistä 
painavista syistä, jotka koskevat: 
- palveluntuottajan sijaintia tai 
- asukkaan erityistarpeita tai 
- palveluntuottajan erityisosaamista 
 
Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti 
ja syrjimättä. 
 
Mikäli palveluntuottaja ei pysty tarjoamaan paikkaa kahden viikon kuluessa 
tilauksesta, voi hankintayksikkö tehdä tilauksen järjestyksessä seuraavana 
olevalta palveluntuottajalta. 
 
Tilaaja ei sitoudu tiettyjen paikkamäärien ostoon. 
 
5.2 Vuokrasopimus palveluasunnosta 
Asukashuoneesta laaditaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun, lain 
(jäljempänä huoneenvuokralaki) mukainen vuokrasopimus palveluntuottajan 
(vuokranantaja) ja asumisyksikössä asuvan asukkaan (vuokralainen) kesken. 
Asukas vastaa vuokrasopimuksen velvoitteista palveluntuottajalle. 
Vuokran määrä ei saa ylittää Valtionneuvoston asetuksen mukaista 
eläkkeensaajan asumismenojen enimmäismäärää.  



ARA-tukemissa asumisyksiköissä vuokra määräytyy omakustanneperiaatteen 
mukaan. 
Kela hyväksyy sen, että asumisyksikössä asuvan vuokraan voidaan sisällyttää 
asumisyksikössä olevien asumista palvelevien yhteistilojen hoito- ja rahoituskulut. 
Tämän vuoksi asukkaan kanssa tehtävästä vuokrasopimuksesta ilmenee 
asukkaan yksinomaisessa käytössä olevan asunnon neliömäärä ja yhteistiloista 
asuntoon kohdistettu neliömäärä. 
 
Vuokrasopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset toimitetaan tilaajalle 
tiedoksi. 
 

6. SOPIMUSKAUSI 
 
Sopimuskausi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019. Tämän jälkeen tilaajalla on 
oikeus yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden mittaisiin optiokausiin. Tilaaja 
ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen 
perussopimuskauden päättymistä. Optiokauden aikana tilaajalla on oikeus 
irtisanoa sopimus neljän (4) kuukauden irtisanomisaikana. Irtisanominen on 
tehtävä kirjallisesti. 
 
Sopimuskauden päätyttyäkin on mahdollista, jopa todennäköistä, että osa 
asumisyksikköihin sijoitetuista asukkaista jatkaa asumista ko. yksikössä 
hankintalain 41 §:n nojalla. 
 

7. RAPORTOINTI JA VALVONTA 
 
Palveluntuottaja antaa tilaajalle säännöllisesti laskun mukana selvitykset 
tuotetuista palveluista, toimittaa vuosittaisen toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöstiedot sekä muut tilaajan tarvitsemat tiedot. Tilaajalla on oikeus seurata 
palveluntuottajan toimintaa asumisyksikössä sopimuskauden aikana 
laadunvalvontamenetelmin (esim. asiakaspalautteet, -kyselyt, tarkastuskäynnit, 
muu auditointi). 
Valvonnassa noudatetaan lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
(22.7.2011/922). Palveluntuottaja neuvottelee etukäteen toiminnan muutoksista 
tilaajan kanssa. 
 
7.1 Reklamaatiot ja asiakaspalaute 
Tilaajan ja asumisyksikön asukkaiden ja näiden omaisten tekemät huomautukset 
palveluiden toteuttamisessa havaituista puutteista ja virheistä osoitetaan 
palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle, joka ryhtyy välittömästi tarvittaviin 
toimenpiteisiin puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. 
Palveluntuottaja poistaa mahdollisen puutteen tai virheen ja niihin johtaneen syyn 
viipymättä. Mikäli puute tai virhe todetaan toistuvasti, voi tilaaja purkaa tehdyn 
sopimuksen. 
 
Reklamaatiot ja asiakaspalaute voidaan tehdä: 
x kirjallisesti palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle; 
x sähköisesti palveluntuottajan nimeämän vastuuhenkilön tai reklamaatioiden ja 
asiakaspalautteiden vastaanottamiseen tarkoitettuun sähköpostiosoitteiseen tai 
tietojärjestelmään; 



x puhelimitse palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle tai asiakaspalveluun; 
x suullisesti palveluntuottajan nimeämälle vastuuhenkilölle. 
 
Palveluntuottaja on velvollinen kirjaamaan reklamaatiot ja laatimaan niistä 
raportin tilaajalle vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
7.2 Palvelun laatutason seuranta 
Tilaaja ja palveluntuottaja tapaavat säännöllisesti ja käsittelevät reklamaatioihin, 
asiakaspalautteisiin ja muihin palvelun laatuun liittyviä asioita. Tällainen kokous 
järjestetään lisäksi aina tilaajan tai palveluntuottajan sitä pyytäessä. 
 

8. KÄYTETTÄVÄ HENKILÖSTÖ 
 
Palveluntuottaja esittää tilaajalle kirjallisen selvityksen hoitoon osallistuvan 
henkilökunnan pätevyydestä ja työkokemuksesta. Heidän lisäkseen 
palveluntuottajalla on oikeus tilaajan nimeämien yhteyshenkilöiden 
suostumuksella sopimuskauden aikana käyttää palveluun myös 
muuta henkilökuntaa, kuitenkin siten, että henkilöstöä koskevat ammatilliset 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tilaajalla on perustellusti oikeus hylätä tarjottu 
henkilö, mikäli arvioidaan, että tällä ei ole valmiuksia tehtäviin. Tällöin 
palveluntuottaja esittää tilaajalle viipymättä korvaavan henkilön palvelun 
tuottamiseen. 

 
 
Tilaaja voi perustellusta syystä vaatia, että palveluntuottaja vaihtaa palvelun 
tuottamiseen osallistuvan henkilön toiseen. Tällainen perusteltu syy voi olla 
esimerkiksi henkilön saama toistuva negatiivinen palaute esim. ammatillisen 
osaamisen tai asiakaspalvelukykyjensä vuoksi. Tällöin palveluntuottajan on 
ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vaihtaakseen henkilön toiseen, tilaajan 
hyväksymään henkilöön. 
Jotta hoitotoiminnan periaate asumisyksikön asukkaan pitkäjänteisestä hoidosta 
toteutuisi, on palveluun osallistuvan hoitohenkilöstön mahdollisimman vähäinen 
vaihtuvuus tärkeää tilaajalle. 
 

9. HINNAT 
 

9.1 Tilaajalta perittävä hinta 
Hinnat ovat palveluntuottajan tarjouksen mukaiset. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat 
sopimuksen liitteenä 2. Hinnat ovat kiinteät 31.12.2019 saakka. 
 
Palveluntuottajan puolelta hintoja voidaan tarkistuttaa enintään seuraavasti: 

x 70 %:n osuutta asumisvuorokauden hinnasta voidaan korottaa sosiaalialan 
palveluyksiköitä koskevan yleissitovan työehtosopimuksen korotuksia 
vastaavasti. Korotus lasketaan työnantajaliiton arvioimasta kalenterivuoden 
palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. Tämä muodostaa 70 % 
hinnankorotuksesta. 
x 30 %:n osuutta asumisvuorokauden hinnasta voidaan korottaa ainoastaan 
perustellusta syystä yleiskustannusten muutosten perusteella. Korotus 
voidaan tehdä vain todellista kustannuskehitystä vastaavasti. 



Kustannuskehityksen mittarina käytetään kuluttajahintaindeksin 
(hyödykeryhmä 00, 2010=100) muutosta. Tästä saatava prosentti muodostaa 
30 % hinnankorotuksesta. 
 

Palveluntuottajan on aina esitettävä kirjallinen selvitys kustannuksissa 
tapahtuneista muutoksista, joka perustuu palveluntuottajan kustannusrakenteen 
erittelyyn ja Palveluntuottajan asumisyksikkökohtaiseen talousarvioon. Arvioitaessa 
muutoksia, vertailukohtana on 1.1.2018 tai edellinen hinnantarkastusajankohta. 
Hinnanmuutosehdotuksia saa tehdä korkeintaan kerran vuodessa. 
Hintaa voidaan tarkastaa myös siinä tilanteessa, että uudet tai muutetut, 
sopimuksen tarkoittamaan palvelua koskevat säädökset taikka viranomaisten 
vaatimukset aiheuttavat palveluntuottajalle merkittäviä lisäkustannuksia, jotka eivät 
ole olleet tiedossa tarjousta annettaessa. Tällainen tilanne voi olla esim. se, että 
hoitohenkilöstön henkilöstömitoitusta koskeva vaatimus kasvaa sopimuskaudella 
verrattuna siihen, mitä tässä sopimuksessa on sovittu. Tällaisessa 
tilanteessa palveluntuottaja esittää kirjallisen selvityksen siitä, miten muutokset 
palvelun sisällössä vaikuttavat palvelun hintaan. Mahdollinen hinnankorotusehdotus 
ei voi ylittää osoitettua, todellista kustannusnousua. 
 
Esitykset hinnan tarkistamisesta on tehtävä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen 
ehdotettua muutosta. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla 
on oikeus irtisanoa sopimus siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee 
voimaan. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. 
Jos tilaaja ei irtisano sopimusta, jatketaan sopimusta palveluntuottajan ilmoittamilla 
tai muilla sopijapuolten hinnanmuutosneuvotteluissa yhdessä sopimilla uusilla 
hinnoilla. Hinnat sisältävät kaikki tilaajalle aiheutuvat kulut. Matkakustannuksia, 
laskutuskuluja tmv. maksuja ei korvata. 
 
9.2 Korvaus asukkaan poissa ollessa  
Jos asumisyksikön asukas on hoidossa muualla, palveluntuottaja on oikeutettu 
laskuttamaan tilaajalta 14 vuorokauden asumispalvelumaksun ateriapäivän hinnalla 
vähennettynä asukkaan poissaolon ajalta. Sairaalaan tai muuhun hoitoon 
lähtöpäivää ei lasketa tämän sopimuksen tarkoittamaksi hoitovuorokaudeksi, mutta 
tulopäivä lasketaan. 
Asukkaan poissaolon jatkuttua yli 14 vuorokautta palvelumaksua ei makseta. 
 
9.3 Asukkaalta perittävät maksut 
Asumisyksikön asukkaalta palveluntuottaja on oikeutettu perimään vuokran. 
Maksujen on oltava markkinahintoihin verrattuna kohtuulliset. 
Vuokra ei saa ylittää Valtioneuvoston asetuksen mukaista eläkkeensaajan 
asumismenojen enimmäismäärää kuntaryhmä lll:n 6 415 e/v,  534,58 e/kk. 
Vuokra sisältää omassa käytössä olevan asunnon, vesimaksun, sähkön ja osuuden 
yhteiskäytössä olevista tiloista. 
Vuokran korotusmahdollisuus määräytyy huoneenvuokralain (481/1995) mukaisesti. 
 
10.MAKSUEHDOT 
 
Tilaaja suorittaa hankkimastaan asumispalvelusta tarjottujen hintojen (liite 2) 
mukaisen maksun laskun mukaan kuukausittain jälkikäteen. Palveluntuottaja 



erittelee laskun. Maksuaika on 21 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 
korkolain mukainen. 
 
Laskut tulee osoittaa tilaajalle verkkolaskuosoitteeseen Säkylä kunta/Sosiaali- ja 
terveystoimi / iäkkäiden asumispalvelut 
OVT-tunnus: XXXXX  välittäjän tunnus: XXXXX ja niissä on oltava merkintä 
”tehostettu palveluasuminen” sekä asiakaskohtaiset tiedot on toimitettava erikseen 
tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen. Laskussa on eriteltävä arvonlisäveron osuus. 
 
11.ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI 
 
Tilaaja toimii palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. 
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta tilaajan lukuun. Syntyvät 
asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat tilaajan asiakirjoja, vaikka 
palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan on noudatettava 
asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja arkistoinnissa 
vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Asiakirjat on 
toimitettava asukaskohtaisesti asukkaan asumispalvelun päättyessä tilaajalle. 
 

 
12.SOPIMUSSAKKO 
 
Jos tilaaja toteaa, että henkilöstömitoitus ei täytä tämän sopimuksen ja 
Aluehallintoviraston lupaehtoja, tilaaja on oikeutettu hinnanalennukseen. Kaikkien 
Säkylän kunnan asiakkaiden vuorokausimaksua alennetaan 5 % sen 
kalenterikuukauden ajalta, jossa vajausta havaitaan. Tilaajalla on oikeus vähentää 
sopimussakko palveluntuottajalle maksettavista maksuista. 
 
13.VAHINGONKORVAUS 
 
Palveluntuottaja vastaa potilasvahingoista kulloinkin voimassa olevan 
potilasvahinkoja ja terveydenhoitoa koskevan lainsäädännön sekä 
korvauskäytännön mukaisesti. Potilasvahingot korvataan palveluntuottajan 
potilasvakuutuksesta. Mikäli palveluntuottaja laiminlyö asianmukaisen 
potilasvakuutuksen hankkimisen, palveluntuottaja on aiheuttamistaan 
potilasvahingoista itse korvausvelvollinen. 
 
Palvelun tuottamisessa tapahtuneesta viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai 
muusta sopimusrikkomuksesta, kuten palvelun saatavuutta koskevan velvoitteen 
noudattamatta jättämisestä, aiheutuvat henkilövahingot palveluntuottaja on 
velvollinen korvaamaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja yleisesti 
noudatetun korvauskäytännön mukaisesti. 
 
JYSE –ehtojen kohdan kohtaan 16 lisätään seuraavaa: 
Välitöntä vahinkoa ovat vahingosta aiheutuneet suorat kulut, kuten reklamaatio- ja 
korjauskustannukset sekä hinnanero eli kateoston korvaus. 
Välillistä vahinkoa on vahinko, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon 
vähentymisestä tai keskeytymisestä, muu vahinko, joka johtuu siitä ettei tavaraa 
voida käyttää tarkoitetulla tavalla, voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että 



sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, vahinko, joka 
johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta 
sekä muu samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. 
 
14.SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
 
Sopimuksen irtisanomisen osalta tähän sopimukseen noudatetaan JYSE 2014 – 
Palvelut kohtaa 18 ja sopimuksen purkamisen osalta noudatetaan JYSE 2014 – 
Palvelut kohtaa 13.6. 
 
15.ALIHANKINTA 
 
JYSE kohdan 3.2. ensimmäisen virkkeen sijasta todetaan, että Palvelutuottaja voi 
teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla, jotka Tilaaja on hyväksynyt 
tarjouskilpailun yhteydessä alihankkijoiksi. Muilta osin Palveluntuottajalla ei ole  
oikeutta teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijalla ilman Tilaajan 
etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa tai vaihtaa tarjouskilpailussa 
ilmoittamaansa alihankkijaa. Tilaajan hyväksymät alihankkijat on lueteltu liitteessä 
Palvelunkuvaus. 
 
Palveluntuottaja vastaa mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuten 
omastaan. Palveluntuottaja vastaa tilaajalain mukaisten velvoitteiden 
selvittämisestä ja täyttämisestä käyttämiensä alihankkijoiden osalta. 
Palveluntuottaja toimittaa tilaajalle nähtäväksi tilaajavastuulain edellyttämät 
selvitykset myös alihankkijoista 12 kk:n välein pyytämättä. Tilaajalle toimitetaan 
kuvallinen lista kohteessa työskentelevistä alihankkijoiden edustajista. 
Lista on nähtävillä myös asumisyksikössä ja palveluntuottaja pitää sen koko ajan 
ajantasaisena. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikilla alihankkijoiden 
asumisyksikössä toimivilla edustajilla on kuvalliset henkilötunnisteet. 
 
16.SALASSAPITO 
 
Sen lisäsi mitä JYSE 21 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia 
määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat 
asiakastiedot ovat erillään Palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja 
käyttävät vain ne henkilö, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi. 
 
Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa 
muutenkin noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja 
tietoturvasta. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että Palvelutuottajan 
tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Palveluntuottaja vastaa siitä, että 
sen käyttämät alihankkijat noudattavat näitä salassapitoa koskevia määräyksiä. 
Sosiaalihuolto- ja kansanterveyslain mukaisten palvelujen tuottamisessa 
Palveluntuottajaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.  
 
17.SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS  
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään 
ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä:  



 
x Sopimus  
x Palvelunkuvaus (liite 1)  
x Tarjotut hinnat (liite 2)  
x Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet [Täsmennetään 
sopimusneuvotteluissa]  
x Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut 
 
 18.ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET  
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle.  
 
 
 
Kunnassa xx. päivänä xxkuuta 2017.  
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________  
Etunimi Sukunimi      Etunimi Sukunimi  
titteli        titteli  
Tilaaja       Palveluntuottaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
LIITE 8 KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO  
Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä  
 
 
 
 
TARJOUS: VANHUSTEN TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN HANKINTA  
 
Tarjoaja:  
 
 
 
Tarjoajan yhteystiedot  
 

Osoite:  
 
 
Sähköposti:  
 
 
Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan 
tarpeen vaatiessa tavoittaa. Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös 
annetaan tiedoksi tarjoajan yllä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
 
 
 
 

Paikka ja aika  ______________________________,  _____/_____/ 2017  
 

 
 
 
 
 

 
 

Tarjoajan allekirjoitus  
 
 
 
 
 
 



 
 

Nimenselvennys : 
 
 
Asema tarjoajan organisaatiossa 

TARJOUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 
 
 
Tällä tarjouslomakkeella tarjoaja varmistaa, että tarjous sisältää kaikki edellytetyt 
tarjouslomakkeet ja niiden liitteet. Lisäksi tarjoaja merkitsee tarjouksessaan 
käyttämänsä liitteiden numeroinnin tähän sisällysluetteloon ja palauttaa tämän 
lomakkeen sekä kansilehden täytettynä tarjouksensa mukana. 
 
Kansilehti 
 
Tarjouslomakkeet ja pakolliset liitteet 
 
1. Tarjoajaa ja hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset 

 
”Tarjoajan soveltuvuus” -tarjouslomake 
(tarjouspyynnön liite 2) 
 
Liite         ”Toimilupa” 
 
Liite         ”Palo-, pelastus ja terveysviranomaisten lausunnot” 
 
Liite         ”Verot ja maksut” 
 
Liite         ”Luottotiedot” 
 
Liite         ”Alihankkijat” 
 
”Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset” 
-tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 3) 
 

2. Hintavertailu 
 

”Hintalomake”-tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 4) 
 
3. Laatuvertailu  

 
”Laadun vertailu”-tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 5)  
 
Tarjouslomakkeen mukana toimitetaan lisäksi alla luetellut liitteet siinä 
tapauksessa, että tarjoaja tarjoaa kyseisiä lisälaatukohtia.  
 
 
 


