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Asia:

Kotihoidon vaativa hoito ostopalvelu seutuhankintana
Turun kaupunki tulee toteuttamaan hankinnan ”Kotihoidon ostopalveluista ajalle
1.11.2022 – 31.10.2023 + optiot 1 vuosi + 1 vuosi” ja pyytää kuntia ilmoittamaan sitoutumisestaan toteutettavaan hankintaan 3.6.2022 klo: 16.00 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova ja kukin hankintaan osallistuva kunta tulee tekemään valittujen palveluntuottajien kanssa omat sopimuksensa. Viestissä tulee
ilmoittaa sitoumuksen lisäksi kunnan oma yhteyshenkilö kyseiseen hankintaan
liittyen.
Kotihoito ostopalveluna-hankinta sisältää kotihoidon pääasiassa yksittäisille
iäkkäille asiakkaille, joilla saattaa olla erityisiä tarpeita (mm. vaativaa hoitoa tarvitsevat vammaispalvelun asiakkaat ja kuulovammaiset). Osa asiakkaista tarvitsee palvelua ruotsin kielellä. Tarkoituksena on varmistaa hoidon katkeamaton saatavuus ja potilasturvallisuus huomioiden markkinoilla vallitsevan hoitajapulan.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Valmistaudumme hankintojen
ja sopimusten osalta myös siihen, että järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta
pois. Hankinnan valmistelussa harkitaan käyttöönotettavaksi sopimuksen laajentamismahdollisuutta siten, että hyvinvointialue voisi optiona laajentaa hankinnan sellaisiin alueisiin, jotka eivät ole pystyneet aloittamaan sopimuskautta
muiden kilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden tavoin. Tällä tavoin
pystymme edesauttamaan hyvinvointialueen palveluiden järjestämistä tilanteessa, jossa tulevat hankinnat ja niiden hankintakaudet eivät ole vielä tiedossa.
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.
Tuleva seutuhankinta perustuu sopimukseen Turun seudun hankintayhteistyöstä (13376–2018) 1.1.2019 alkaen.

Perustelut:

Palveluiden kilpailuttaminen seutuhankintana

Päätös:

Marttilan kunta osallistuu kotipalvelun ostopalveluiden seutuhankintaan ajalle
1.11.2022 – 31.10.2023 ja optiot 1 vuosi + 1 vuosi. Yhteyshenkilönä hankintaan
liittyen toimii erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen. Sosiaalilautakuntaan päätös
menee ilmoitusasiana 7.6.2022.

vs. sosiaalipalvelujohtaja Marika Hirvensalo
Jakelu:

tuuli.elonen@turku.fi, sosiaalilautakunta, erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen
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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

8.6.2022

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

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.

Päätös nähtävillä

Marttilan kunnan verkkosivuilla 8.6.2022

