
IÄKKÄIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 6.11.-7.12.2017/ SÄKYLÄN KUNTA 
 
 
VASTAUKSET ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
 
  
1.Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrä on 
vähintään 0,6 / asukas laskettuna asumisyksikön paikkaluvusta . Pitäisikö olla vähintään 0,6 / 
asukas laskettuna asumisyksikön asiakasmäärästä ? Hankinta koskee uusia asiakkaita ja tarve on n. 
20-30 paikkaa / vuosi. Jos palveluntuottaja perustaa uuden 60-paikkaisen yksikön on oletettavaa 
ettei se täyty ensimmäisenä vuotena, on kohtuutonta, että henkilöstömäärä pitäisi olla koko 
yksikön paikkamäärään sidottu vaikka asiakkaita olisi aluksi vaikka vain 10?  
 

On tarkoituksenmukaista, että hoitajamitoitus lasketaan laskentahetkellä yksikössä 
olevien asukkaiden mukaan, ei asumisyksikön paikkaluvusta mikäli yksikkö ei ole 
täynnä. KORJAUS hankintailmoitukseen: ”Hoitoon osallistuvan sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksen saaneen henkilökunnan määrä on vähintään 0,6 / asukas 
laskettuna asumisyksikön laskentahetken asukasmäärästä.” 
 

2. Tarjouspyyntö koskee vanhusten (vaativaa) tehostettua palveluasumista. Tarkennatteko mitä 
tuo vaativa tarkoittaa ja miksi se on suluissa ?  
 

Vaativalla tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sitä, että tehostettuun 
palveluasumiseen sijoitettujen asiakkaiden toimintakyky on huomattavasti laskenut 
ja he vaativat 2-3 hoitajan avustusta. Sana on suluissa sen vuoksi, että 
palveluntuottajan tulee huomioida mahdollinen toimintakyvyn lasku asumisaikana jo 
tarjousta antaessaan.  
 

3. Hinnan tarkistukset : Koskeeko 70% ja 30% sääntö kaikkia palveluita eli ateriaa, hoivaa ja 
vuokraa?  
 

Kyllä koskee. 
 
4. Onko tilaajalla tarvetta uusille asumispalveluyksiköille kilpailutukseen edellyttämällä alueella? 

 
Ei ole. 

 
5. Voiko tarjouksen jättää uudesta perustettavasta yksiköstä? 

 
 Kyllä, jos toiminta käynnistyy viimeistään 30.6.2018. 
 

6. Onko palvelun aloittamisajankohta sitova, tuo 30.6.2018 vai voiko palvelua tuottaa 
myöhemminkin sopimuskauden aikana?  

 
Palvelun aloittamisajankohta on sitova. 

  
 



7. Onko tarjousten määräaika 6.12.2017 klo. 15:00 (Tarjouspyynnön kohta 7. ”Tarjousten 
jättäminen ja voimassaolo”) vai 7.12.2017 klo. 12:00 (Hankintailmoitus)?  
 

Edetään hankintailmoituksen päivämäärän mukaan. KORJAUS tarjouspyyntöön: 
”Tarjousten jättämisen määräaika on 7.12.2017 klo 12.00.” 

  
8. Pitääkö liitteessä 1 mainituista vähimmäisvaatimuksista olla erilliset kirjalliset selvitykset / 

liitteet tarjouksessa?   
 

Kyllä, liitteessä 1 mainituista vähimmäisvaatimuksista tulee olla kirjalliset 
selvitykset/liitteet tarjouksessa. 

  
9. Pitääkö liitteen 5 laadun vertailun lisäpisteistä olla erilliset kirjalliset selvitykset liitettynä 

tarjoukseen, vai riittääkö että kohdat on ruksattu   
 

Kyllä, laadun vertailun lisäpisteistä tulee olla erilliset kirjalliset selvitykset liitettynä 
tarjoukseen. 

 
10. Jos tarjoaa perustettavaa yksikköä, voiko selvityksen henkilöstöstä ja muut selvitykset 

toimittaa hankintailmoituksessa mainitun määränpäivän jälkeen, kuitenkin ennen kuin 
toiminta alkaa yksikössä?  

 
Ei, selvitykset on tehtävä hankintailmoituksessa mainittuun määräpäivään 
mennessä. Perustettavassa yksikössä riittää selvitys henkilöstön vähimmäiskoulutus-
/pätevyystasosta mikäli henkilökuntaa ei ole vielä palkattu. 

  
11. Tarkoittaako ilmoitettava tarjottujen asumispaikkojen vähimmäismäärä, että jos ilmoittaa 

vähimmäismääräksi 5 kpl, voi yksiköstä kuitenkin tarjota täyden määrän paikkoja, esim. 20 
kpl?   

Kyllä. Vähimmäismäärä on se määrä paikkoja, jonka palveluyksikön tulee pystyä 
vähintään tarjoamaan sopimuskauden aikana. 

  
12. Onko ilmoitettava määrä se enimmäismäärä paikkoja mitä tilaaja ostaa palveluntuottajalta 

tämän puitesopimuksen puitteissa.  
 

Kyllä. Ilmoitetaan enimmäismäärä, kuitenkin vähintään viisi paikkaa/palveluyksikkö. 
  

   13. Millä jakajalla päivävuokra pitää laskea kuukausivuokrasta?  
 

Kuukausivuokra  x 12kk : 365 pv. 
  

   14. Miten vuokra ilmoitetaan ja miten se vaikuttaa vertailuun, jos palveluntuottaja ei peri 
asukkaalta vuokraa, vaan vuokrasopimus on asukkaan ja kiinteistön omistajan välinen. 
Palveluntalon asukkaat ovat vuokrasuhteessa kiinteistön omistajaan eikä palveluntuottaja 
pysty vaikuttamaan vuokran määrään, eikä mahdollisiin vuokran korotuksiin?   
   



Vuokraksi ilmoitetaan kiinteistön omistajan ilmoittama vuokra. Palveluntuottajan 
tulee sopia asuntojen vuokrat kiinteästi sopimuskaudelle järjestäessään palvelua 
toisen omistamassa kiinteistössä. 

  
15.  Mikäli uusi yksikkö ei valmistu 30.6.2018 mennessä, tuleeko palveluntuottajalle sanktio tai  
       korvausvelvollisuus siitä?  
 

Mikäli sopimus paikkojen ostamisesta on tehty ja palveluntuotanto ei ala 
määräaikaan mennessä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus ja tämän kilpailutuksen 
perusteella valita seuraavaksi sijoittunut taho yhteistyökumppanikseen edellyttäen, 
että seuraavaksi sijoittunut taho on tähän halukas. 

  
16. "Eniten pisteitä saanut tarjoaja saa laskennalliset 20 pistettä, minkä jälkeen muiden tarjoajien  

laatupisteet lasketaan kaavalla: vertailtava pistemäärä / eniten pisteitä saaneen tarjoajan piste
määrä x20". Viittaako viimeisen lauseen pistemäärä palveluntarjoajan yhteenlaskettuun  

      pistemäärään (esim. 18) vai laskennalliseen pistemäärään (esim. 20)  
 

Pistemäärä viittaa yhteenlaskettuun pistemäärään. 
  

17.  Ilmoitetaanko asuntojen koko liitteessä 4 sisältäen yhteisistä tiloista jyvitetyt neliöt vai ilman?  
 

               Asunnon kokoon eivät sisälly yhteisistä tiloista jyvitetyt  neliöt. 
  

18.  Pitääkö jokaisen yksikön osalta toimittaa erilliset tarjoukset, vai voiko yksi palveluntuottaja  
       tarjota kaikkia yksiköitään samalla tarjouksella?  
 

Jokaisesta yksiköstä tulee jättää oma tarjouksensa. 
  

19. Liitteessä 4, vuokra (asunnon päivävuokra) sisältyy sekä tilaajalta perittävään hintaan että  
asukkaalta perittäviin maksuihin (vuokran hinta). Laskuttaako palveluntuottaja tilaajaa vai  
asukasta vuokrasta?      

 
Palveluntuottaja laskuttaa asukasta vuokrasta. 

  
20. Liitteessä 4, miten tilaajalta perittävä asunnon päivävuokra ilmoitetaan, jos tarjottavat asunnot

 ovat erihintaisia?   
 

Mikäli asuntokokoja on useita, ilmoitetaan kaikista hinnat erikseen. 
  
  
21. Onko tarjouksen jättö sitova vai vasta kun sopimukset on allekirjoitettu?  
 

Tarjous on sitova. 
  
 
 


