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Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
763/05.01.03/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 62
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola
Naantalissa sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu, joka
on tarkoitettu tällä hetkellä vain yli 65-vuotiaille pienituloisille henkilöille
(Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2015 § 34).
 Esityslistan oheismateriaalina pöytäkirjaote sote-ltk 11.6.2015 § 34
Päätös rajaa näin ollen kuljetuspalvelun ulkopuolelle henkilöitä, joilla olisi
siihen lain mukaan oikeus. Lisäksi päätös aiheuttaa paineita myöntää kuljetuspalvelua erityislakien mukaan tilanteissa, joissa sosiaalihuoltolakia ei
pystytä soveltamaan.
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain
tai kehitysvammalain mukaan. Sosiaalihuoltolaki on ensisijainen suhteessa
erityislakeihin. Lisäksi sosiaalihuoltolaissa liikkumista tukevat palvelut ovat
omana palvelunaan, kun ne aiemmin ovat olleet säädöksissä kotipalvelun
tukipalveluina. Liikkumista tukevia palveluja tulee järjestää sosiaalihuoltolain mukaan henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun
jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Aikuissosiaalityössä on myönnetty 1.1. - 31.10.2018 välisenä aikana sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua 19 henkilölle, vammaispalvelulain
mukaista 379 henkilölle ja kehitysvammalain mukaista 60 henkilölle.
Kustannukset ovat sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
8 968,65 euroa, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
475 697,03 euroa ja kehitysvammalain mukaisen kuljetuspalvelun osalta
131 183,95 euroa. Vertailun vuoksi samana aikana hoito- ja vanhuspalveluissa kuljetuspalvelua on myönnetty sosiaalihuoltolain mukaan 203 henkilölle ja kustannukset ovat olleet noin 76 900 euroa.
Olisi perusteltua, että 1.1.2019 alkaen sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajojen tulee olla jatkossa viitteellisiä, ei sitovia.
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola esitteli asiaa kokouksessa.
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että 1.1.2019 alkaen
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sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää
myös alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka muutoin täyttävät kuljetuspalvelun myöntämiselle asetetut ehdot. Lisäksi tulorajat
ovat viitteellisiä, eivät sitovia.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta päätti
lisäksi, että päivitetään kuljetuspalvelukriteerit ja tuodaan
tammikuun lautakuntaan tiedoksi.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019
764/02.04.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 63
Talouspäällikkö Airi Laurila
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/1992
ja asetuksessa 912/1992 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus), jossa määritellään maksujen enimmäismäärät. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.
Vuodelle 2019 asiakasmaksuihin tehtiin muutoksia tilapäiseen kotihoitoon,
pyykkipalveluun, vanhusten päivätoimintaan ja kotiinkuntoutukseen
( sote-ltk 13.9.2018 ).
Kotiinkuntoutuksen osalta asiakasmaksuluetteloon tulee tehdä tarkentava
lisäys siitä, että säännöllisen kotihoidon asiakkaille palvelu on ilmainen.
Liitteenä on päivitetty lista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
1.1.2019 alkaen.
LIITE B1, SOTE-LTK 13.12.2018
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tehdään kotiinkuntoutuksen
osalta seuraava tarkennus: kotiinkuntoutus on säännöllisen
kotihoidon asiakkaille ilmainen. Muilta osin asiakasmaksut
1.1.2019 alkaen säilyvät sosiaali- ja terveyslautakunnassa
13.9.2018 päätettyjen maksujen mukaisina.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019
453/02.02.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 64
Talouspäällikkö Airi Laurila
Täytäntöönpanomääräysten mukaan kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja
tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttötalouden ja investointien käyttösuunnitelmaksi. Henkilöstösuunnitelma ja vakanssiluettelo sisältyvät käyttösuunnitelmaehdotukseen.
Vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.
LIITE B2, SOTE-LTK 13.12.2018
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019, nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon ja henkilöstösuunnitelman.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Omaishoidon tuen hoitopalkkiot 2019
1104/05.01.07/2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 65
Talouspäällikkö Airi Laurila
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2019 lukien. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin on 1,417.
 Oheismateriaali: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: omaishoidon
tuen hoitopalkkiot vuonna 2019
Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 €/kk ja raskaan
siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 799,81 €/kk. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka
on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi ja
jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,87 prosentin korotusta vuoteen 2018 verrattuna.
Hoitopalkkioiden korotus tehdään 1.1.2019 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.
Naantalin omaishoidon tuen myöntämisen perusteiden mukaan saajien
palkkio määräytyy yhtenäisen käytännön mukaisesti hoidettavan hoitoisuusluokan ja hoidon sitovuuden perusteella. Palkkiot ovat vuonna 2018
olleet erityistukiluokassa: 1 341,88 €, tukiluokassa I: 848,08 € ja tukiluokassa II: 450,88 €.
Tammi-lokakuussa omaishoidon tukea on myönnetty vamman ja/tai sairauden perusteella yhteensä 68 hoidettavasta (erityistukiluokka: 0, tukiluokka I: 7, tukiluokka II: 61). Yli 65-vuotiaiden omaishoidon tukea on maksettu yhteensä 124 hoidettavasta (erityistukiluokka: 0, tukiluokka I: 46, tukiluokka II: 78).
Yritysvaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee omaishoidon tuen
muutokset tiedokseen ja päättää, että omaishoidon tuen
hoitopalkkiot ovat 1.1.2019 alkaen seuraavat:
erityistukiluokka: 1366,97 €
tukiluokka I: 863,94 €
tukiluokka II: 459,31 €
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Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluina hankittavat lymfa- ja
fysioterapiat sekä rintamaveteraaneille hankittavat avo- ja
kotikuntoutuspalvelut
765/02.07.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 66
Ylilääkäri Kristian Kallio ja talouspäällikkö Airi Laurila
Naantalin kaupunki hankkii hankkii lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluina lymfa- ja fysioterapiaa sekä rintamaveteraanien avo- ja kotikuntoutusta. Palvelut hankitaan puitesopimuksena useammalta palveluntuottajalta.
Tarjoukset palveluista pyydettiin ajalle 1.1.2019-31.12.2020 ( + 1 + 1 vuoden optio). Tarjoukset pyydettiin jätettäväksi 30.11.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä.
LIITE B3, SOTE-LTK 13.12.2018
Määräaikaan mennessä tuli 9 tarjousta. Tarjouksen jättivät KuntoKamari
Oy, Naantalin Kuntokeskus, Suomen Terveystalo Oy, Neuroliitto
ry-Maskun neurologinen kuntokeskus, Tutoris Oy, Debora Oy, Hippo
Terapiaklinikka Oy, Coronaria Contextia Oy ja Neuropiste Oy. Kaikki
tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset.
Esityslistan oheismateriaalina on tarjousten vertailutaulukko
Yritysvaikutusten arviointi:
Yksi palvelun tarjoajista on naantalilainen yritys
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lääkinnällisen
kuntoutuksen palvelut sekä rintamaveteraanien avo- ja
kotikuntoutuspalvelut ajalle 1.1.2019-31.12.2020 (sekä
mahdolliset optiovuodet) hankitaan kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteella seuraavilta palveluntuottajilta:
1 ) Lymfaterapiapalvelut: Naantalin Kuntokeskus Oy ja
KuntoKamari Oy
2) Fysioterapiapalvelut: Debora Oy, Naantalin Kuntokeskus
ja KuntoKamari Oy
3) Rintamaveteraanien fysioterapiapalvelut: Debora Oy,
Naantalin Kuntokeskus, KuntoKamari Oy ja Suomen
Terveystalo Oy
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4) Rintamaveteraanien hierontapalvelut: Debora Oy,
Naantalin Kuntokeskus, KuntoKamari Oy ja Suomen
Terveystalo Oy
5) Rintamaveteraanien tuettu kotikuntoutus: Naantalin
Kuntokeskus ja Debora Oy
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

10

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

§ 67

10/2018

11

13.12.2018

Jalkojenhoitopalvelut diabeetikoille ja muille terveydenhuoltolain
mukaisille asiakkaille sekä veteraaneille
766/02.07.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 67
Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen
Naantalin terveyspalvelut ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja muille terveydenhuoltolain mukaisille asiakkaille sekä veteraaneille
vuositasolla noin 1 500 käyntiä.
Jalkojenhoito toteutetaan joko palveluntuottajan tiloissa tai kotikäynneillä.
Jalkahoitoihin asiakas saa aina lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteen,
jossa arvioidaan käyntikertamäärä tarpeen mukaisesti. Asiakas maksaa itse maksuasetuksen mukaisen omavastuuosuuden suoraan jalkahoitajalle
ja jalkahoitaja laskuttaa terveyskeskuksesta sopimushinnan vähennettyään ensin asiakkaiden omavastuuosuudet.
Jalkojenhoitopalvelut hankitaan puitesopimuksena useammalta palveluntuottajalta, jotta saamme palvelua mm. lähipalveluna naantalilaisille. Lisäksi palveluita kohdennetaan tarpeen mukaisesti ja asiakkaat ohjataan riskin
arvioinnin mukaisesti joko jalkojenhoitajalle tai jalkaterapeutille.
Jalkojenhoitopalvelut on kilpailutettu ajalle 1.1.2019 -31.12.2020 ( + yksi
optiovuosi). Tarjoukset pyydettiin jätettäväksi 8.11.2018 mennessä.
Liitteenä tarjouspyyntö
LIITE B4, SOTE-LTK 13.12.2018
Määräaikaan mennessä tuli kuusi (6) tarjousta. Tarjouksen jättivät: Jalkaterapia Sun Jalat Oy, Marketta Järvitalo, Naantalin Kuntokeskus, Beneficum, T:mi Marjo Welling ja T:mi Paula Lindfors. Kaikki tarjoajat täyttivät
soveltuvuusvaatimukset.
Esityslistan oheismateriaalina tarjousten vertailutaulukko.
Yritysvaikutusten arviointi:
Palvelun tarjoajina on naantalilaisia yrityksiä
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että jalkojenhoitopalvelut ajalle 1.1.2019-31.12.2020 (sekä mahdollinen optiovuosi) hankitaan diabeetikoille ja terveydenhuoltolain perusteella
jalkojenhoitoa saaville seuraavilta palveluntuottajilta:
1) vastaanottopalveluina tuotettavat palvelut Beneficum,
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Marketta Järvitalo, T:mi Paula Lindfors, Naantalin
Kuntokeskus, T:mi Marjo Welling ja Jalkaterapia Sun Jalat
Oy.
2) kotikäynteinä tehtävät palvelut Beneficum, T:mi Paula
Lindfors, Naantalin Kuntokeskus ja Jalkaterapia Sun Jalat
Oy.
Jalkojenhoitopalvelut ajalle 1.1.2019-31.12.2020 (sekä
mahdollinen optiovuosi) hankitaan veteraaneille seuraavilta
palveluntuottajilta:
1) vastaanottopalveluina Beneficum, Marketta Järvitalo, T:mi
Paula Lindfors, Naantalin Kuntokeskus, T:mi Marjo Welling.
2) kotikäynteinä tehtävät palvelut Beneficum, T:mi Paula
Lindfors ja Naantalin Kuntokeskus.
KÄSITTELY:
Jarmo Hyvönen ilmoitti olevansa osallisuusjäävi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Kotihoidon palvelusetelin tuottajarekisterin päivittäminen / Tmi Helena
Tohmo
51/05.12.05/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 68
Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen
Tmi Helena Tohmo on hakenut palveluseteliyrittäjäksi kotiin annettaviin
omaishoidon vapaan sijaispalvelujen palveluntuottajaksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleitä koskevan lain 4§:n mukaan
kunta hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat, jotka ovat palvelusetelin piirissä. Kunnan tulee varmistaa, että palveluseteleillä hankittavat palvelut
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta.
Tmi Helena Tohmo toimittanut ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Esitetty vastuuhenkilö täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset.
Tmi Helena Tohmo on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja yritys voidaan
hyväksyä omaishoidon vapaan sijaispalvelujen palveluntuottajaksi.
Yritysvaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Tmi Helena
Tohmo kotiin annettaviin omaishoidon vapaan sijaispalvelujen palveluntuottajaksi.Vastuuhenkilönä toimii Helena
Tohmo.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat
108/00.99.00/2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 § 69
Talouspäällikkö Airi Laurila
Viranhaltijapäätökset
Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen
30/2018 Saatavien poistaminen ja siirtäminen jälkiperintään
31/2018 Saatavien poistaminen ja siirtäminen jälkiperintään
32/2018 Henriikka Sairun palkkaaminen määräaikaiseksi
toimistosihteeriksi 1.1.-30.6.2019
Aikuissosiaalityön päällikkö Nina Peltola
2/2018 Päätös koskien ilmoituksenvaraisen yksityisen sosiaalipalvelun
tuottamista / Puhelu päivässä palvelu
Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola
21/2018 Emmi Ruotsalaisen valinta kotihoidon sairaanhoitajan toimeen
Ilmoitusasiat
Aluehallintovirasto, päätös /Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Tulkkaus Silta Oy
Aluehallintovirasto, päätös /Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, Power and Poise
Aluehallintovirasto, ilmoitus / Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutos, Nuorten Ystävät -palvelut Oy
Aluehallintovirasto, ilmoitus / Kliinisen mikrobiologian laboratorion toimiluvan muutos, uudet valvonnan alaiset toimintayksiköt, SYNLAB Finland Oy
Valvira, päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Tutoris Oy
Valvira, päätös / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen, Coronaria Contextia Oy
Valvira, päätös / Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen,
Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy
VSSHP, valtuusto/ Pöytäkirja 27.11.2018
PERUSTURVAJOHTAJA:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n tarkoittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa
lainvoimaa vailla olevissa viranhaltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin ja merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA:
Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje
Toimielin

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kokouspäivämäärä

13.12.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Pöytäkirja 13.12.2018 on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.naantali.fi.
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa:
§ 69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 62,63,64,65,68

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§ 62,63,64,65,68
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on
lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhaku-
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ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa
Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä:
§ 66, 67
Oikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:







I

tavara- ja palveluhankinnat 60 000 €
käyttöoikeussopimukset / palvelut 500 000 €
terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 400 000 €
muut erityiset palvelut 300 000 €
rakennusurakat 150 000 €
käyttöoikeusurakat 500 000 €
suunnittelukilpailut 60 000 €

Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
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tajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Naantalin kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi
II

Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn tai
dynaamiseen hankintajärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1
2

asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai
3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen teke-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Naantalin kaupunki

Pöytäkirja

10/2018

19

misestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus
on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa
tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon
haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain
21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
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Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain
146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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