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Hintojen korotusilmoitus 13.5.2022

Salon Kotisatama Oy on lähettänyt sähköpostitse hintojen korotusilmoituksen
13.5.2022. Marttilasta ostetaan tällä hetkellä yhdelle ikäihmiselle asumispalveluita Salon kotisatamasta.
Hinnankorotusilmoituksessa todetaan: palvelutoiminnan kustannustaso on
noussut jatkuvasti ja hoitopäivähinnat ovat jääneet jälkeen tästä kehityksestä
usean vuoden ajan. Kuluvan vuoden aikana yleiskustannustaso on noussut 5,8
% ja meillä se on näkynyt mm. ateriahankintojen, kiinteistökustannusten sekä
alihankintana ostettujen palveluiden kustannusten kasvuna. Lisäksi työvoimakustannukset ovat kasvaneet merkittävästi johtuen sairaspoissaolojen lisääntymisestä pandemia-aikana.
Kustannustason voimakkaasta noususta johtuen joudumme tarkastamaan
asiakashintoja 1.6.2022 alkaen 5,5 % turvataksemme palvelutuotannon jatkuvuuden myös tulevaisuudessa. Hintojen korotus koskee sekä hoitopäivämaksua että ateriamaksua. Asiakkaan hoitoisuutta ei ole nostettu hinnankorotusilmoituksessa esille.

Päätös:

Salon Kotisataman hinnankorotusilmoitus ei ole suoraan sellainen, että tätä
voidaan sopimusehtojen valossa hyväksyä. Hinnankorotus esitetystä ei hyväksytä 1.6.2022 alkaen esitetyn mukaisesti.
Hinnan korotusilmoitus tehty 13.5.2022 sähköpostitse, ajallisesti korotusilmoitus
katsotaan kohtuuttomaksi.

Perustelut:

Kustannusten yleinen nousu ei ole peruste nostaa sopimuksen mukaista hintaa,
ja esitettyjä syitä ei voida pitää ylivoimaisena esteenä. Salon kotisataman toimitusjohtajan kanssa sovittu 26.5.2022, että asiakkaan asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä arvioidaan hoitoisuutta ja mahdollista hinnan korotusta.
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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.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Marttilan sosiaalilautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksiantopäivä
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

30.5.2022
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua, se millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata sosiaalitoimistosta.

