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6557, salla.lindegren@salo.fi, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, p. (02)
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Salon kaupungin vanhuspalvelut on kilpailuttanut ikäihmisten
päivätoiminnan ostopalvelujen hankinnan vuosille 2019-2020 sekä kahdelle
optiovuodelle 2021-2022. Hankinnan tarjouspyyntö julkaistiin 3.7.2018
kaupungin sähköisessä hankintajärjestelmässä Tarjouspalvelussa, johon
tarjoukset tuli myös jättää. Hankinnasta julkaistiin myös hankintailmoitus
Hilmassa ja Salon kaupungin internetsivuilla kohdassa Avoimet
tarjouspyynnöt.
Määräaikaan 21.8.2018 klo 12.00 mennessä saapui kuusi tarjousta
seuraavilta tarjoajilta: Attendo Oy (2 tarjousta), Halikon
vanhustenkotiyhdistys ry, Hoiva Mehiläinen Oy, Salon Muistiyhdistys ry ja
SALVA Ry, Palvelukeskus Ilolansalo.
Tarjouspyynnön mukaan tarjousten valintaperusteena oli edullisin hinta
niistä tarjouksista, jotka täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Hankinta
toteutetaan puitejärjestelynä, johon tarjouspyynnön mukaan valitaan
enintään neljä palveluntuottajaa.
Tarjousten yhteenvetoa laadittaessa huomattiin, että tehty tarjouspyyntö ei
vastaa siihen palvelutarpeesen, joka tilaajalla on. Hankinnan kohteena ovat
vanhuspalveluiden asiakkaat, joilla on pääsääntöisesti muistisairaudesta
johtuva tarve päivätoimintaan. Vanhuspalveluiden palveluiden tulee
lainsäädännön ja suositusten mukaan tukea iäkästä ihmistä omassa
kodissaan selviytymisessä mahdollisimman pitkään. Tämä mahdollistetaan
mm. helposti saatavilla lähipalveluilla sekä toimivilla kuljetuspalveluilla.
Saadut tarjoukset eivät kata tätä tilaajan palvelun tarvetta näille asiakkaille.
Osa tarjousten kohteista sijaitsee liian kaukana asiakkaisiin nähden.
Lisäksi asiakkaiden kuljetukset päivätoimintaan muodostuisivat
kohtuuttoman pitkiksi uusien tarjousten osalta. Ikäihmiset ovat hauras
asiakasryhmä, jonka kohdalla tulee arvioida kuljetuksen pituuden
aiheuttama haitta päivään. Muisti- ja tai muu pitkäaikaissairas henkilö ei voi
istua pitkiä aikoja autossa.
Tarjouspyynnössä ja sen ehdoissa on ollut myös muita virheitä ja puutteita,
esimerkiksi päivätoimintaan käytettävien tilojen osalta. Tarjouspyynnöstä
on puuttunut vaatimus erillisista asiakastiloista. Päivätoiminnan
asiakkaiden toimintatilojen tulee olla erillään muusta yksikön toiminnasta,
vaikka osa toiminnasta tapahtuisikin yksikön asiakkaiden kanssa samoissa

tiloissa. Varsinkin muistisairaat asiakkaat häiriintyvät herkästi ympärillä
tapahtuvasta, toimintaan kuulumattomasta toiminnasta. Tarjouspyynnön
virheiden ja puutteiden vuoksi hankinta on järkevintä kilpailuttaa uudelleen
korjattuna.
Näin ollen esitetään, että kyseinen hankinta keskeytetään edellä esitetyin
perustein ja kilpailutetaan uudelleen.
Apulaiskaupunginjohtaja:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää keskeyttää ikäihmisten
päivätoiminnan ostopalvelujen hankinnan edellä valmistelussa lausutuin
perustein.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

