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Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala

Viranhaltijapäätös
28.2.2022 § 4

Otsikko:

Vammaispalvelulain mukainen asuminen ja lyhytaikaishoito ajalle 1.1.202331.12.2027 + 1 vuoden optio

Selostus asiasta:

Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”Vammaispalvelulain mukainen
asuminen ja lyhytaikaishoito ajalle 1.1.2023-31.12.2027 + 1 vuoden optio” seutuhankintana ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan viimeistään 28.2.2022 klo 16.00. Kilpailutus tullaan toteuttamaan Sote-DPS
hankintamenettelyllä, jossa toimittajarekisteri avataan jatkossa 1 tai 2 kertaa vuodessa. Tällöin uudet palveluntuottajat voivat liittyvä mukaan toimittajarekisteriin ja
aiemmin toimittajarekisteriin valitut palveluntuottajat voivat päivittää tarjoustaan tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla avaamatta toimittajarekisteriä. Avaamisesta tai avaamatta jättämisestä annetaan palveluntuottajille ennakkoilmoitus.
Seutukunnan ilmoittautuminen hankintaan on sitova ja kukin hankintaan osallistuva
kunta tulee tekemään valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa.
Mikäli sitoumusta hankintaan osallistumisesta ei toimiteta esitetyssä määräajassa,
kunnan katsotaan jättäneen osallistumatta seutuhankintaan. Myöhempi liittyminen
ei ole mahdollista. Sitoutumista koskevaan määräaikaan voidaan kuitenkin pyynnöstänne myöntää kunnallisen päätöksenteon edellyttämää pidennystä, mikäli tämä on seutuhankinnan aikatauluihin nähden toteutettavissa.
Viestissä tulee ilmoittaa sitoumuksen lisäksi kunnan oma yhteyshenkilö kyseessä
olevaan hankintaan.
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä
(13376–2018) 1.1.2019 alkaen.

Päätöksen perustelut:

Palveluiden kilpailuttaminen seutuhankintana

Päätös:

Marttilan kunta osallistuu ”Vammaispalvelulain mukainen asuminen ja lyhytaikaishoito ajalle 1.1.2023-31.12.2027 + 1 vuoden optio” seutuhankintaan. Yhteyshenkilönä hankintaan liittyen toimii vt. sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo. Sosiaalilautakunta vahvistaa päätöksen kokouksessaan 8.3.2022.

Allekirjoittaja:

Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala, puh. 044 084 5392

Otto-oikeusviranomainen:

Sosiaalilautakunta

Jakelu:

sari.holmberg(a)turku.fi, sosiaalilautakunta, vt.sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA
Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila
Käyntiosoite: Härkätie 773
Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi
Puhelinnumero: 044 744 9200
Kunnanvirasto on avoinna
ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14

Oikaisuvaatimuksen
muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös nähtävillä
Tiedoksiantopäivä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 1.3.2022
1.3.2022

