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§  
(asia 1) 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

Päätös:  
  

 
  

 
 

 
 
 
 

§  
(asia 2) 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
 
 

Päätösehdotus 
 
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Isotalo Heikki ja 
Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 2.12.2020 
mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 
 

 
Päätös:  
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§  
(asia 3) 
KUNTAKOHTAISET PALVELUSOPIMUKSET KUNTAYHTYMÄN JA JÄSENKUNTIEN 
KESKEN VUODELLE 2021 
 

Jäsenkunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaan astuneen perussopimuksen Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä. Sopimuksen mukaan kuntayhtymällä on 
jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuollon 
palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti jäsenkuntiensa asukkaille, mutta 
kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. Molempien kuntien alueella 
tulee tuottaa lähipalvelut, jotka määritellään kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa.  
Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.  

 
Vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus. 
Jäsenkuntien valtuustojen tulee hyväksyä palvelusopimukset 15.11. mennessä. 
Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja 
talousarvion laadinnassa. Seudullisesti määritellyille palveluille määritellään yksi hinta.  

 
Kuntien maksamat korvaukset ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön 
määrittely ei ole mahdollista, voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana. Hinnoittelu 
toteutetaan palveluyksiköittäin kustannusvastaavuusperiaatteella. Yhtymähallitus vahvistaa 
suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle vuodelle viimeistään joulukuun 2020 loppuun 
mennessä.  

 
Kuntayhtymän ja kuntien johtavat viranhaltijat ovat neuvotelleet vuodelle 2021 
solmittavien palvelusopimusten sisältöön ja muotoon liittyvistä yksityiskohdista Auran 
kanssa 24.9.2020, 6.10.2020 sekä 12.11.2020 ja Pöytyän kanssa 24.9.2020, 7.10.2020 sekä 
12.11.2020. Yhtymähallitus on käsitellyt palvelusopimusluonnosta 11.11.2020 
kokouksessaan §179.  Näiden neuvottelujen ja keskusteluiden pohjalta on laadittu 
kuntakohtaiset palvelusopimukset vuodelle 2021.  
 
valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  

 
Liite 1 Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021/Pöytyä 
Liite 2 Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021/Aura 

 
Päätösehdotus 

 
Yhtymähallitus hyväksyy esitykset kuntakohtaisista palvelusopimuksista 
vuodelle 2021 ja lähettää ne edelleen jäsenkuntien valtuustoille 
hyväksyttäväksi.   

 
 
Päätös: 
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§  
(asia 4) 
TALOUSARVIO VUODELLE 2021  
 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet kuntayhtymän raamin seuraavasti:  
 

Auran kunnanhallitus §102/2020:  
Kunnanhallitus antaa vuoden 2021 talousarviolle kaikille toimielimille raamiksi vuoden 2019 
tilinpäätöksen kulutason. Tämä koskee myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymää, jolta 
edellytetään nyt uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseksi auralaisille yhä niukkenevassa 
kuntataloudessa. 

 
 

Pöytyän kunnanhallitus §240/2020:   
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän 
talousarvioraamiksi vuodelle 2021 talousarvion 2019 tason, jolloin on huomioitu valtuuston 
edellyttämä säästötavoite. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Ehdotus talousarvioksi ja -suunnitelmaksi on 
toimitettava jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti. 

 
Kuntayhtymän perussopimus määrittelee kuntayhtymän talousarvion laadinnasta 
seuraavaa:  

 
Perussopimuksen 9§ Omistajaohjaus mukaan:  
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan 
kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkänaikavälin suunnittelua ja tavoitteita koskevista 
periaatteista ottaen huomioon palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, palvelusuoritteet, 
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuudet. Kunnat käyttävät yhdessä sovittavaa omistajaohjausta suhteessa 
kuntayhtymään.  
 
Perussopimuksen 13§ Talousarvio ja –suunnitelma mukaan: 
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus 
esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi jäsenkuntien 
toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin mahdollisuuksiin. Vuosittaisissa 
palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus. Jäsenkuntien 
valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 15.11. mennessä. Palvelusopimuksissa hinnoitellaan 
aiheuttamisperiaatteella seuraavasti:  
- Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain ja se otetaan huomioon palvelusopimusten 

ja talousarvion laadinnassa.  
- Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta. 
Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn 
palveluyksikön hinnoittelulla. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvistä 
muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen jäsenkuntien lausunnot, jotka on otettava 
toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon. Yhtymähallituksen ehdotus talousarvioksi ja 
– suunnitelmaksi on toimitettava jäsenkunnille siten, että niillä on aikaa vähintään 4 viikkoa 
sen käsittelemiseen. Yhtymähallituksen esityksessä talousarvioksi ja – suunnitelmaksi on 
otettava kantaa jäsenkuntien tekemiin esityksiin. Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä 
talousarviovuoden aikana. 

 
Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio on laadittu jäsenkuntien kanssa neuvoteltujen 
palvelusopimusten sekä kuntien hallitusten antamien ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2021 
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jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan olevan -0,46 % prosenttia pienemmät kuin 
vuonna 2019 talousarviotaso oli.  
 
Johtavat viranhaltijat esittelevät kokouksessa talousarviota ja siihen liittyviä laskelmia 
yhtymähallitukselle.     

 
 Liite 3: Talousarvio vuodelle 2021 

 
 
Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille liitteen 3 
mukaisen talousarvion vuodelle 2021 hyväksymistä.  

 
 

 
Päätös:  
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§  
(asia 5) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE (Nro 91) 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 28.10.2020 päättänyt jättää pöydälle johtavan hoitajan 
esittämän täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle nro 91:  

 
§ 169 
(asia 8) 
TÄYTTÖLUPAPYYNTÖ TERVEYDENHOITAJAN TOIMELLE (Nro 91) 

 
Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa eläkkeelle jäämisen johdosta 
vapautuvalle terveydenhoitajan toimelle (nro 91) 4.1.2021 lukien toistaiseksi. Toimen 
ensimmäinen sijoituspaikka on terveysneuvonta. 
 
Toimen kelpoisuusvaatimuksena on Laki terveydenhuollon ammatti-henkilöistä 559/1994, § 5 
mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. 
Työaikamuoto on jaksotyöaika, työaika 38,25 h/vk. Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n 
hinnoitteluliitteen 3 kohdan 03HOI030 mukaisesti. Terveydenhoitajan tehtäväkohtainen 
palkka on 2 458,68 euroa kuukaudessa. 
 
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 
338/2011 määrittelevät neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon pakolliset tehtävät. Näihin 
tehtäviin kuuluu mm. äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä 
perhesuunnitteluneuvola. Myös väestön rokotustoiminta kuuluu terveydenhoitajien tehtäviin. 
Valtakunnalliset suositukset ohjaavat henkilöstötarvetta. Peruskuntien tämänhetkisillä 
neuvoloiden asiakasmäärillä terveydenhoitajan tointa ei voida tällä hetkellä jättää 
täyttämättä. 

 
valmistelija: Eija-Liisa Vikström, johtava hoitaja   

 
 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus:  
  

Yhtymähallitus jättää täyttöluvan pöydälle odottamaan vuoden 2021 
palvelusopimusneuvotteluiden etenemistä.   

 
Perusturvajohtaja Eveliina Kiiski poistui kokouksesta klo 17.40. 
 

Päätös: 
 
   Päätösehdotuksen mukainen. 
 

Palvelusopimusneuvottelut jäsenkuntien kanssa on saatu päätökseen 12.11.2020. 
Neuvotteluiden lopputuloksella ei ole vaikutusta terveydenhoitajan toimen täyttöön.  
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus:  

  
Yhtymähallitus antaa täyttöluvan terveydenhoitajan toimelle nro 91 4.1.2021 
alkaen.  

 
 

Päätös:  
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§ 
(asia 6) 
LABORATORIOHOITAJAN (nro 33) TÄYTTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN 
 

Johtava hoitaja pyytää yhtymähallitukselta laboratoriohoitajan täyttölupaa irtisanoutumisen 
johdosta vapautuvalle toimelle (nro 33) 19.11.2020 lukien toistaiseksi.  Vakinainen 
työntekijä on ollut palkattomalla työvapaalla jo kesäkuusta 2020 alkaen ja toimessa on 
sijainen myönnetyn palkattoman vapaan päättymiseen 20.12.2020 asti. 

 
Laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko. Toimen työaika on 38,25 h/vk, 
työaikamuotona jaksotyö ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 3 kohdan 
03HOI040 mukaisesti. Tämänhetkinen laboratoriohoitajan tehtäväkohtainen palkka on 
2 446,20 euroa kuukaudessa. 

 
Kuntayhtymän laboratorion henkilöstövahvuus on osastonhoitaja ja neljä (4) 
laboratoriohoitajaa. Laboratoriossa tehtiin v. 2019 yhteensä 73 756 tutkimusta. 
Laboratorion ikärakenne on seuraava: 40 - 49 -vuotiaiden ryhmään kuuluu yksi 
laboratoriohoitaja, 50 -59 -vuotiaiden ryhmään kaksi ja 60 tai yli –vuotiaiden ryhmään yksi 
laboratoriohoitaja. Keski-iäksi laboratoriohoitajilla tulee 56,5 vuotta.  Laboratorion 
henkilökunnan eläkkeelle jäämisiä tulee näin ollen tapahtumaan lähivuosina.  

 
Nykyisellään laboratoriossa näytteenottotoimintaa tehdään hajautetusti kaikilla neljällä 
terveysasemalla ja näytteiden analysointi on keskitetty Riihikoskelle. Kuntien 
palvelusopimusneuvotteluissa esille tulleiden toiminnan kehittämistoiveiden perusteella 
yhtymähallitus on päättänyt perustaa kokouksessaan 11.11.2020 neljä (4) kuukautta kestävä 
kehittämishankkeen 30.11.2020. Hankkeen yhtenä osa-alueena selvitetään 
laboratoriotoiminnan kehittämisen erilaisia mahdollisuuksia.  Hankkeen tulokset ovat 
käytettävissä keväällä 2021. 

 
Tällä hetkellä laboratorion ikärakenne, laboratorion nykymuotoinen toiminta ja vuotuiset 
tutkimusmäärät edellyttävät laboratoriohoitajan toimen täyttöä. Johtava hoitaja on pyytänyt 
täyttölupaa 19.11.2020 alkaen. 
 
valmistelija: johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström 

 
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

 
Vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä on myöntänyt täyttöluvan 
laboratoriohoitajan sijaisuudelle 19.11.–30-11.2020 välille, johtavan hoitajan 
täyttölupapyynnön perusteella.  
 
Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan laboratoriohoitajan toimelle 
(nro 33) 30.11.2020 lukien toistaiseksi.  
 

 Päätös:  
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§ 
(asia 7) 
SÄHKÖNHANKINTA VUOSILLE 2021–2022 
 

Vt. kuntayhtymän johtajan tekemän hankintasopimuksen mukaan Yrittäjäin 
Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut (Hilma) ja laatinut tarjouspyyntöasiakirjat 
kymmenelle sähkönmyyjälle. 

 
Vertailun perusteella parhaan tarjouksen on jättänyt Loiste Sähkönmyynti Oy.  
Tarjoukset pyydettiin sekä uusiutuvan energian ja vapailla tuotantotavoilla tuotetusta 
energiasta. Uusiutuvan energian ja vapailla tuotantotavoilla tuotetun energian kustannusero 
on kuntayhtymän vuosikulutusarviolla noin 285€ (alv. 0 %) vuodessa.  
 
Liite 4: Tarjouspyyntö   
Liite 5: Yhteenveto tarjouksista  
 
valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  
 
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Loiste Sähkömyynti Oy:n tarjouksen 
uusiutuvasta energiasta 1.1.2021–31.12.2020 väliselle hankinta-ajalle.  

 
 
Päätös: 
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§ 
(asia 8) 
VT. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMINEN 
 

Yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 19.12.2018 § 149 johtavan lääkärin 
sijaistuksesta seuraavaa:  

§ 149 
(asia 12) 
 JOHTAVAN LÄÄKÄRIN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN 

 
 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.9.2017 § 74 määrittänyt 
toimikautensa ajaksi johtavan lääkärin sijaistuksen seuraavasti: 
terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohm´in, Kaisa Pönkän, Pentti 
Heinosen, Martti Matintalon, Leo Gun, Hanna Peltoniemen ja 
Susanna Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 
Viranhaltijoiden vaihtumisen vuoksi sijaistus on tarpeen määritellä 
uudelleen.  

 
valmistelija: johtava lääkäri 

  
  Päätösehdotus: 
 

Yhtymähallitus päättää määrätä johtavan lääkärin sijaiseksi 
toimikaudekseen terveyskeskuslääkäri Kaj Lagerbohm´in, Martti 
Matintalon, Leo Gun, Helena Kantolan, Asta Tammisen ja Susanna 
Nyberg-Simolan em. järjestyksessä. 

 
Mikäli johtavan lääkärin sijaisuus tehtävään määrätylle kestää 
vähintään kaksi viikkoa, maksetaan määräaikaisesti sijaisuuden ajan 
tehtäväkohtaista korvausta 920 euroa kuukaudessa. 
(KVTES 2. LUKU 9 § 1 mom. ja 10 § 2 mom.). 

 
Päätös:  

 
Päätösehdotuksen mukainen  

 
Kuntayhtymän johtava lääkäri on irtisanoutunut 16.12.2020 alkaen virastaan. Vt. 
kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä on käynyt keskustelua kuntayhtymän 
virkalääkäreiden kanssa johtavan lääkärin virkatehtävien hoidosta uuden johtavan lääkärin 
nimeämiseen asti. Johtavan lääkärin viran hakuaika päättyy 13.12.2020. Osaston lääkäri 
Helena Karilaisella on kokemusta aiemmalta työuraltaan johtavan virkalääkärin tehtävien 
hoidosta. Vt. kuntayhtymän johtaja on keskustellut Karilaisen kanssa hänen mahdollisesta 
kiinnostuksestaan johtavan lääkärin sijaisuuteen. Keskustelua on käyty myös Karilaisen 
mahdollisesti toimiessa vt. johtavana lääkärinä osaston lääkäriresurssien turvaavista 
toimista ja järjestelyistä. Karilainen on lupautunut toimimaan sijaisena, mikäli osastolle 
turvataan riittävät korvaavat resurssit.  
 
valmistelijat: vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälä  
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vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 

 
Yhtymähallitus päättää nimetä vt. johtavaksi lääkäriksi Helena Karilaisen 
16.12.2020–31.1.2021 väliselle ajalle.   Yhtymähallitus käsittelee 
seuraavassa kokouksessaan vt. johtavan lääkärin palkkausta. 

 
Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 9) 
KORONAPANDEMIATILANNE 
 
 

Johtava lääkäri antaa selvityksen kuntayhtymän alueen ajankohtaisesta epidemiatilanteesta 
sekä kuntayhtymän alueen toiminnasta siihen liittyen. Vt. kuntayhtymäjohtaja kertoo 
kokouksessa kuntayhtymän toiminnasta sekä pandemian tuoreimmista vaikutuksista 
kuntayhtymän talouteen. 
 
Valmistelija: arkistosihteeri Sirkku Kuismanen 

 
 

vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 

Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 10) 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU VUONNA 2021 
 

Yhtymähallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kuukauden kolmantena keskiviikkona kello 
17.00 alkaen taloustoimistossa. Kuntayhtymän hallinto esittää, että yhtymähallitus 
kokoontuisi vuonna 2021 kuukauden kolmantena tai neljäntenä keskiviikkona kello 17.00 
alkaen taloustoimistossa. 

 
 
Valmistelija: arkistosihteeri Sirkku Kuismanen 
 
vt. kuntayhtymän johtaja Lauri Ämmälän päätösehdotus: 
 

Yhtymähallituksen kokoukset pidetään vuonna 2021 seuraavasti: 
27.1. 
14.2. 
24.3 
21.4. 
19.5. 
 
Kokoukset alkavat kello 17.00 ja kokouspaikkana on taloustoimisto. 
Mahdollisuudesta pitää kokous etänä sovitaan aina puheenjohtajan johdolla 
kokouskohtaisesti. 
 
 

Päätös:   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 11) 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Vt. kuntayhtymäjohtajan viranhaltijapäätökset: 
- Hankintapäätös Q6 Kirjanpito 
- Hankintapäätös Q7 Johtavan lääkärin rekrytoinnin suorahaku 
- Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta Y7 
- Päätös määräaikaisesta toimeen siirrosta Y8 
- Päätös määräaikaisesta henkilökohtaisesta lisästä Y9 
- Päätös määräaikaisesta henkilökohtaisesta lisästä Y10 

 
  Johtavan lääkärin viranhaltijapäätös: 

- Päätös terveyskeskusosastokierron järjestämisestä joulunpyhinä Y10 
 

 
Päätösehdotus:   

 
Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 
Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  
(asia 12) 
MUUT ASIAT 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 
 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 
(asia 13) 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021  
 
 
Sopijaosapuolet 
 

 1) Pöytyän kunta 
 2) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä  

 
Palvelusopimuksen tavoite  
 
Pöytyän ja Auran kunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaanastuneen perussopimuksen Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä.  
 
Tämä asiakirja on perussopimuksen mukainen palvelusopimus.  
 
Palvelusopimuksen tausta  
 
Perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa 
säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti 
jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. 
Molempien kuntien alueella tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalvelut, jotka määritellään 
kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa.  
 
Perussopimuksen 5 § mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.  
 
Perussopimuksen 13 § mukaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut 
ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 15.11. mennessä. 
Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja talousarvion 
laadinnassa. Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta.   
 
Palveluhinnoittelu 
 
Perussopimuksen 19 § mukaan palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset 
rahoitetaan pääosin jäsenkuntien suorittamalla korvauksella ja osittain asiakasmaksuilla sekä 
mahdollisilla muilla tuloilla. 
Kuntien korvaukset ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, 
voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana. 
Suoritehinnoittelun peruste on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, 
hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinnoittelu toteutetaan palveluyksiköittäin 
kustannusvastaavuusperiaatteella. Yhtymähallitus vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle 
vuodelle viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä. 
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Seudulliset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut seudulliset palvelut tuotetaan joko keskitetysti pääterveysasemalla Riihikoskella, 
kotikäynteinä koko kuntayhtymän alueella, puheluina tai sähköisinä palveluina. 
 
 
Pääterveysasemalle keskitetyt vastaanottokäynnit: 
 
 Puheterapeutin vastaanottokäynti 
 Psykologin vastaanottokäynti 
 Fysioterapeutin vastaanottokäynti 
 Perhesuunnitteluneuvolan vastaanottokäynti 
 Röntgentutkimuskäynti 
 Fysioterapiaryhmäkäynti 
 Jalkaterapeutin vastaanottokäynti  
  
 
 
Kotikäynnit: 
 Lääkärin kotikäynti 
 Sairaanhoitajan kotikäynti 
 Terveydenhoitajan kotikäynti 
 Hammaslääkärin kotikäynti 
 Suuhygienistin kotikäynti 
 Psykologin kotikäynti 
 Fysioterapeutin kotikäynti 
 Näytteenotto kotona 
 
Puhelut ja konsultaatiot: 
 Terveysneuvonnan puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Sairaanhoitajan puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Lääkärin puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Hammashuollon puhelu 
 Chat 
 
Muut keskitetyt palvelut: 

Osaston hoitopäivä 
 Avosairaalan hoitopäivä 
 Lääkkeenmäärääjähoitajakäynti 
 Laboratorionäytteen analysointi 
 
Asukasluvun mukaan hinnoiteltavat 

Terveyden edistäminen 
 Sosiaalityöntekijän palvelut 
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Palveluyksikkökohtaiset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut palveluyksikkökohtaiset palvelut tuotetaan lähipalveluina Pöytyän kunnan alueella 
sijaitsevilla kuntayhtymän terveysasemilla: 
 
Kyrön terveysasema: 
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti 
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti  
Lääkärin vastaanottokäynti 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 
Hammashoitajan vastaanottokäynti 
Laboratorion näytteenotto 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 
 
Riihikosken terveysasema: 
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti 
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti  
Lääkärin vastaanottokäynti 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 
Hammashoitajan vastaanottokäynti 
Laboratorion näytteenotto 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 
 
Yläneen terveysasema: 
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti 
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti  
Lääkärin vastaanottokäynti 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 
Hammashoitajan vastaanottokäynti 
Laboratorion näytteenotto 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 
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Kehityshanke 
 
Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 11.11.2020 §178 perustaa ”Kuntayhtymä 
sote-kuntoon” –kehityshankkeen jonka keskeisenä ajatuksena on  kehittää kuntayhtymän toimintaa, 
tuottavuutta ja taloudellisuutta. Hanke toteutetaan 30.11.2020–28.3.2021 välisellä ajalla. Hankkeen 
valmistuttua palvelusopimus voidaan avata uudelleen neuvoteltavaksi seuraavien seikkojen perusteella: 
 

• Omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin käyttöönotto 
• Laboratoriontoimintojen tuottamisen vaihtoehtoiset toimintamallit  
• Ravintohuollon tuottamisvastuun siirto  
• Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät omat tai muut kehityshankkeet 
• Taloustoimiston kiinteistön ja tontin mahdolliseen myyntiin liittyvät toimet  

  
 
Raportointi  
 
Perussopimuksen 14§ mukaan kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen 
seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja niistä poikkeaminen.  
Yhtymähallitus raportoi kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta säännöllisesti. Jäsenkunnat antavat 
erikseen tarkemmat ohjeet raportoinnin ajankohdista ja sisällöstä. 
 
Tilikauden ali- tai ylijäämän käsittely  
 
Mahdollisesti syntyvän ali- tai ylijäämän kantaa kuntayhtymä. Kertynyt ali- tai ylijäämä huomioidaan 
kuntayhtymän tulevissa talousarviossa niin, että kuntayhtymä laatii joko ali- tai ylijäämäisen talousarvion 
riippuen kertyneestä tappiosta/voitosta.  
 
Tiedottaminen  
 
Kuntayhtymä vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien perusterveydenhuollon palveluiden eri 
kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. 
 
Sopimuksen sitovuus  
 
Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon 
sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä palveluhinnoittelua voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei 
molempien jäsenkuntien kanssa siitä erikseen sovita. 
 
Muutokset toimintaympäristössä  
 
Jos sopimuskauden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, 
palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on 
ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on yhden sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
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Asiakirjojen noudattamisjärjestys 
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan 
niitä seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Perussopimus 
2. Kuntayhtymän hallintosääntö 
3. Palvelusopimukset 
4. Konserni- ja muut ohjeet 
 
Palvelusopimuksen laadinta  
 
Palvelusopimus hyväksytään 15. marraskuuta 2020 mennessä. 
 
 
Allekirjoitukset  
 
Päivämäärä  
 
 
 
 Pöytyän kunta: 
 
 
 
Nimi    Nimi 
virkanimike    virkanimike 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimi    Nimi 
virkanimike    virkanimike 
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Kuntakohtainen palvelusopimus vuodelle 2021  
 
 
Sopijaosapuolet 
 

 1) Auran kunta 
 2) Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä  

 
Palvelusopimuksen tavoite  
 
Pöytyän ja Auran kunnat ovat allekirjoittaneet 1.5.2019 voimaanastuneen perussopimuksen Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymästä.  
 
Tämä asiakirja on perussopimuksen mukainen palvelusopimus.  
 
Palvelusopimuksen tausta  
 
Perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa 
säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä antaa palveluita ensisijaisesti 
jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. 
Molempien kuntien alueella tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalvelut, jotka määritellään 
kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa.  
 
Perussopimuksen 5 § mukaan jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.  
 
Perussopimuksen 13 § mukaan vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut 
ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 15.11. mennessä. 
Lähipalveluiden hinta määritellään kunnittain, ja se otetaan huomioon palvelusopimusten ja talousarvion 
laadinnassa. Seudullisesti tuotettaville palveluille määritellään yksi hinta.   
 
Palveluhinnoittelu 
 
Perussopimuksen 19 § mukaan palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset 
rahoitetaan pääosin jäsenkuntien suorittamalla korvauksella ja osittain asiakasmaksuilla sekä 
mahdollisilla muilla tuloilla. 
Kuntien korvaukset ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, 
voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana. 
Suoritehinnoittelun peruste on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, 
hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Hinnoittelu toteutetaan palveluyksiköittäin 
kustannusvastaavuusperiaatteella. Yhtymähallitus vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat seuraavalle 
vuodelle viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä. 
 
Seudulliset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut seudulliset palvelut tuotetaan joko keskitetysti pääterveysasemalla Riihikoskella, 
kotikäynteinä koko kuntayhtymän alueella, puheluina tai sähköisinä palveluina. 
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Pääterveysasemalle keskitetyt vastaanottokäynnit: 
 
 Puheterapeutin vastaanottokäynti 
 Psykologin vastaanottokäynti 
 Fysioterapeutin vastaanottokäynti 
 Perhesuunnitteluneuvolan vastaanottokäynti 
 Röntgentutkimuskäynti 
 Fysioterapiaryhmäkäynti 
 Jalkaterapeutin vastaanottokäynti 
 
 
Kotikäynnit: 
 Lääkärin kotikäynti 
 Sairaanhoitajan kotikäynti 
 Terveydenhoitajan kotikäynti 
 Hammaslääkärin kotikäynti 
 Suuhygienistin kotikäynti 
 Psykologin kotikäynti 
 Fysioterapeutin kotikäynti 
 Näytteenotto kotona 
 
Puhelut ja konsultaatiot: 
 Terveysneuvonnan puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Sairaanhoitajan puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Lääkärin puhelu/sähköinen konsultaatio 
 Hammashuollon puhelu 
 Chat 
 
Muut keskitetyt palvelut: 

Osaston hoitopäivä 
 Avosairaalan hoitopäivä 
 Lääkkeenmäärääjähoitajakäynti 
 Laboratorionäytteen analysointi 
 
Asukasluvun mukaan hinnoiteltavat 

Terveyden edistäminen 
 Sosiaalityöntekijän palvelut 
  
Palveluyksikkökohtaiset palvelut 
 
Seuraavassa luetellut palveluyksikkökohtaiset palvelut tuotetaan lähipalveluina Auran terveysasemalla:  
 
Terveydenhoitajan vastaanottokäynti 
Neuvolalääkärin vastaanottokäynti 
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti  
Lääkärin vastaanottokäynti 
Diabeteshoitajan vastaanottokäynti 
Hammaslääkärin vastaanottokäynti 
Suuhygienistin vastaanottokäynti 
Hammashoitajan vastaanottokäynti 
Laboratorion näytteenotto 
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti 
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Kehityshanke 
 
Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt kokouksessaan 11.11.2020 §178 perustaa ”Kuntayhtymä 
sote-kuntoon” –kehityshankkeen jonka keskeisenä ajatuksena on  kehittää kuntayhtymän toimintaa, 
tuottavuutta ja taloudellisuutta. Hanke toteutetaan 30.11.2020–28.3.2021 välisellä ajalla. Hankkeen 
valmistuttua palvelusopimus voidaan avata uudelleen neuvoteltavaksi seuraavien seikkojen perusteella: 
 

• Omalääkärijärjestelmän korvaavan toimintamallin käyttöönotto 
• Laboratoriontoimintojen tuottamisen vaihtoehtoiset toimintamallit  
• Ravintohuollon tuottamisvastuun siirto  
• Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät omat tai muut kehityshankkeet 
• Taloustoimiston kiinteistön ja tontin mahdolliseen myyntiin liittyvät toimet  

 
 
 
Raportointi  
 
Perussopimuksen 14§ mukaan kuntayhtymällä on talouden ja toiminnan ajantasainen 
seurantajärjestelmä, jolla todennetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja niistä poikkeaminen.  
Yhtymähallitus raportoi kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta säännöllisesti. Jäsenkunnat antavat 
erikseen tarkemmat ohjeet raportoinnin ajankohdista ja sisällöstä. 
 
Tilikauden ali- tai ylijäämän käsittely  
 
Mahdollisesti syntyvän ali- tai ylijäämän kantaa kuntayhtymä. Kertynyt ali- tai ylijäämä huomioidaan 
kuntayhtymän tulevissa talousarviossa niin, että kuntayhtymä laatii joko ali- tai ylijäämäisen talousarvion 
riippuen kertyneestä tappiosta/voitosta.  
 
Tiedottaminen  
 
Kuntayhtymä vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien perusterveydenhuollon palveluiden eri 
kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta. 
 
Sopimuksen sitovuus  
 
Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon 
sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä palveluhinnoittelua voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei 
molempien jäsenkuntien kanssa siitä erikseen sovita. 
 
Muutokset toimintaympäristössä  
 
Jos sopimuskauden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia (toimintaympäristön, 
palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai palvelusopimuksen toteutumisessa on 
ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on yhden sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä 
kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
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Asiakirjojen noudattamisjärjestys 
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan 
niitä seuraavassa järjestyksessä: 
 
1. Perussopimus 
2. Kuntayhtymän hallintosääntö 
3. Palvelusopimukset 
4. Konserni- ja muut ohjeet 
 
 
Palvelusopimuksen laadinta  
 
Palvelusopimus hyväksytään 15. marraskuuta 2020 mennessä. 
 
Allekirjoitukset  
 
Päivämäärä  
 
 
 
 Auran kunta: 
 
 
 
Nimi    Nimi 
virkanimike    virkanimike 
 
Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimi    Nimi 
virkanimike    virkanimike 
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Kansallinen hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Pöytyän 
Kansanterveystyön kuntayhtymä

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0204411-1

Postiosoite Yläneentie 1
Postitoimipaikka Riihikoski

Postinumero 21870

Maa Suomi

Sähköpostiosoite tarjoukset.hilma@sahkonhankinta.fi

NUTS-koodi Varsinais-Suomi FI1C1

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.poytyanterveyskeskus.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/sahkonhankinta?id=316393&tpk=8705ad58-d0bc-49c9-badc-
1cdbdc8b10c9

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/sahkonhankinta?id=316393&tpk=8705ad58-d0bc-49c9-badc-
1cdbdc8b10c9

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II Kohta: Hankinnan kohde

Hankinnan kohde

Sähköenergian kilpailutus

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
www.sahkonhankinta.fi/hankintailmoitukset

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö Pöytyän 
Kansanterveystyön kuntayhtymä
Päiväys 05.10.2020
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II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Sähköenergian kilpailutus

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Sähkö (09310000-5)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Tavarahankinnat

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sähköenergian hankinta, jonka 
yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.1.5) Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV)

Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Varsinais-Suomi FI1C1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, 
jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaaleista ja sopimusehdoista. 
Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien 
hinnankiinnitysten perusteella. 

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
www.sahkonhankinta.fi/hankintailmoitukset
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II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

68 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.01.2021 - 31.12.2022

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Ei

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään

Kyllä

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

19.10.2020 16:00 (UTC+03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
www.sahkonhankinta.fi/hankintailmoitukset
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot
Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. 
Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun 
turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla 
tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset 
julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön 
mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava 
tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä 
mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja 
on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä 
käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta 
antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen 
asiakirjojen perusteella.

TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN: Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti 
Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa 
tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 20 766 
1075)., mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät 
osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/sahkonhankinta

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

31.12.2020

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

19.10.2020 16:05

Paikka

YSH Tampere tai etätyöpiste

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
www.sahkonhankinta.fi/hankintailmoitukset
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Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön 
määräajan umpeutumista

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Ei

Hankinnan tunniste

Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä

Muut ehdot

TARJOAJALLE ASETETUT SOVELTUUVUUSVAATIMUKSET 

Tarjoaja sitoutuu todentamaan antamansa tiedot asiaankuuluvin todistuksin erikseen 
pyydettäessä. 

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
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Hankinnan kohteen kriteerit

VAPAA TUOTANTOTAPA (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu)

Ryhmän vertailuhinta lasketaan kaavalla

Vertailumarginaali: ( Vuosituotteet YR * 0,8 ) + ( Spot kk-ka * 0,2 ) 

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Vuosituotteet YR €/MW
h Syötettävä

Kvartaalituotteet Q €/MW
h Syötettävä

Kuukausituotteet M €/MW
h Syötettävä

Tarjouspyynnön muut ehdot Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Yrityksellämme on hankinnan 
kokoon ja laatuun nähden 
taloudelliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. 
Yrityksemme Rating Alfa 
–luokitus on A tai parempi ja
sitoudumme todentamaan
tämän tarvittaessa 
ajantasaisella 
luottoluokitusraportilla 
erikseen pyydettäessä. 
Ehdokkaiden, joiden Rating 
Alfa-luokitusta ei ole saatavilla 
Suomen Asiakastieto Oy:stä 
tai sen ulkomaisilta 
yhteistyökumppaneilta, tulee 
selvittää vakavaraisuutensa 
muulla yleisesti hyväksytyllä ja 
Rating Alfa-luokitukseen 
verrannollisella tavalla. 
Tällaisessa tilanteessa tulee 
käyttää ensisijaisesti Nordic 
Bignet –luokitusta ja pisteiden 
tulee olla vähintään 32.

Kyllä

Yrityksemme kuuluu 
kaupparekisteriin tai muuhun 
vastaavaan ammatti- tai 
elinkeinorekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin sekä 
arvonlisäverovelvollisuusrekist
eriin. Pyydettäessä 
yrityksemme toimittaa 
todistuksen, rekisteriotteen tai 
muun selvityksen siitä, että 
yrityksemme kuuluu 
mainittuihin rekistereihin.

Kyllä

Vakuutamme, että 
yrityksellämme ei ole 
erääntyneitä ja maksamatta 
olevia veroja, 
sosiaaliturvamaksuja tai 
eläkevakuutusmaksuja. 
Pyydettäessä sitoudumme 
toimittamaan asiakkaalle 
veroviranomaisen todistuksen 
maksetuista veroista sekä 
vakuutustodistuksen 
maksetuista 
eläkevakuutusmaksuista 
ennen mahdollisia 
sopimusneuvotteluita.

Kyllä

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
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Spot kk-ka €/MW
h Syötettävä

Tarjoushintojen tulee olla 
arvonlisäverottomia. Erillisiä 
käyttöpaikkakohtaisia 
perusmaksuja ei sallita. 
Marginaaleja 
kuukausituotteille (M) ja 
kvartaalituotteille (Q) tulee 
tarjota, vaikka ne eivät ole 
mukana vertailumarginaalin 
laskennassa. Kuukausi- ja 
kvartaalituotteen marginaali 
saa olla enintään 
vuosituotteen (YR) 
marginaalin suuruinen.

UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETTU (HUOM. Uusiutuvan energian hankinnasta ostajalle 
koituva lisäkustannus on sisällytettävä tarjottavaan marginaaliin.) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei 
sallittu)

Ryhmän vertailuhinta lasketaan kaavalla

Vertailumarginaali: ( Vuosituotteet YR * 0,8 ) + ( Spot kk-ka * 0,2 ) 

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Vuosituotteet YR €/MW
h Syötettävä

Kvartaalituotteet Q €/MW
h Syötettävä

Kuukausituotteet M €/MW
h Syötettävä

Spot kk-ka €/MW
h Syötettävä

Tarjoushintojen tulee olla 
arvonlisäverottomia. Erillisiä 
käyttöpaikkakohtaisia 
perusmaksuja ei sallita. 
Marginaaleja 
kuukausituotteille (M) ja 
kvartaalituotteille (Q) tulee 
tarjota, vaikka ne eivät ole 
mukana vertailumarginaalin 
laskennassa. Kuukausi- ja 
kvartaalituotteen marginaali 
saa olla enintään 
vuosituotteen (YR) 
marginaalin suuruinen.

MUITA EHTOJA

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Maksimi-
pisteet

Käyttöpaikkoja voi lisätä ja 
poistaa normaalin 
vaihtuvuuden puitteissa. 
Marginaali sisältää +/- 10% 
volyymiriskin.Volyymivaihtelu 
tarkastellaan vuositasolla.

Kyllä

Kvartaali- ja vuosituotteet 
voidaan kiinnittää vähintään 
viidessä (5) erässä.

Kyllä

Systeemi- ja EPAD-tuote 
voidaan kiinnittää eri aikaan.

Kyllä

Osa systeemi- ja/tai 
aluehinnasta voidaan jättää 
määräytymään Spot-hinnan 
perusteella.

Kyllä

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
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Muut tiedot

Marginaali sisältää asiakkaan 
profiilin vaikutuksen 
(tuntitason vaihtelun lisäksi 
sesonkivaihtelun), 
volyymiriskin sovitun mukaan, 
Fingridin tarjouspyyntöhetken 
kulutusmaksun, 
kaupankäynti-, tase-, 
laskutus-, ja 
hallintokustannukset, myyjän 
katteen sekä muut 
tarjouksentekohetkellä 
voimassa olevat 
viranomaismaksut.  
Esimerkiksi kiinnittämällä 
vuosituotteilla 100%:ia 
(ENOYR-21 + SYHELYR-21 + 
vuosituotteen marginaali), 
saadaan asiakkaan 
laskutushinta vuodelle 2021.

Kyllä

Sitoudumme noudattamaan 
tässä tarjouspyynnössä 
vaadittuja asioita ja 
kirjaamaan ne 
sähkönmyyntisopimuksen 
ehdoiksi. Lisäksi sitoudumme 
noudattamaan SME-2014 
yleisiä sopimusehtoja siltä 
osin kuin muusta ei ole sovittu.

Kyllä

Energiamaskut laskutetaan 
jälkikäteen ilman 
lisäkustannusta: 
Tuntimitatuissa kohteissa 
todetun kulutuksen mukaan ja 
tyyppikäyräkohteissa arvion 
perusteella, joka tasataan 
vähintään kerran vuodessa 
mittarilukemaan perustuen. 
Tarjoamme mahdollisuuden 
koontilaskutukseen asiakkaan 
haluamalla jaottelulla ja laskut 
toimitetaan paperilaskuna tai 
sähköisesti asiakkaan toiveen 
mukaan. Kuvatun mukaisten 
laskutuspalveluiden 
veloituksen sisältyvät 
marginaaliin.

Kyllä

Maksuehto vähintään 14vrk Kyllä

HUOM. Vertailu suoritetaan 
hankinnan kohteen 
kriteereihin annettujen 
vastausten perusteella, eikä 
erillisiä tarjousdokumentteja 
sallita. Mahdolliset 
tarjousliitteet (pl. muuta kuin 
tarjousta koskevat erityiset 
lisäselvitykset) jätetään 
huomiotta. 

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Naulakatu 3
33100 Tampere
1110017-0

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 445871700

hankinta@sahkonhankinta.fi
www.sahkonhankinta.fi/hankintailmoitukset

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Kansallinen hankintailmoitus Tarjouspyyntö Pöytyän 
Kansanterveystyön kuntayhtymä
Päiväys 05.10.2020

8/11 Liite 4



Hankinnan taustaa

Asiakas pyytää tarjoustanne sähkön oston hankintasopimuksesta. Kilpailutuksen 
tavoitteena on solmia sopimus, jossa sovitaan sähkönmyyjän marginaalista, hinnan 
määräytymisperusteista sekä hinnankiinnitys- ja laskutuskäytännöistä.

Pyydämme tarjousta sekä uusiutuvilla energialähteillä, että vapaalla 
tuotantotavallatuotetusta sähköstä. Tarjoaja voi halutessaan jättää 2 tarjousta em. 
vaatimukset huomioiden, mutta tarjoaminen molempiin kategorioihin ei ole pakollista. 

Kokonaismäärä tai laajuus

Asiakkaan sähkönkäyttö on esitetty liitteissä.

Toimitus on ns. avoin toimitus joka kattaa kaiken asiakkaan sähkönkäytön sopimukseen 
liitetyissä kohteissa. Sopimukseen voidaan lisätä tai siitä voidaan poistaa käyttöpaikkoja 
normaalin vaihtuvuuden puitteissa. Asiakas vastaa siitä, että sopimukseen liitetyillä 
kohteilla on voimassaoleva verkkosopimus.
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Hinta ja kaupalliset ehdot

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan  
kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä. 

Pyydetään marginaalitarjousta seuraaville:

- kuukausituotteet (sys + EPAD)
- kvartaalituotteet (sys + EPAD)
- vuosituotteet (sys + EPAD)
- Spot (kka-ka)

(Hinnat ilmoitetaan muodossa €/MWh, alv 0%)

Marginaalit ovat kiinteitä koko sopimuskauden psl. Fingridin kulutusmaksu. Fingridin 
kulutusmaksun mahdolliset muutokset voidaan huomioida marginaalissa muutosta 
vastaavasti.

Sähköenergian kiinnitysten hinnoittelussa käytetään Nasdaq Oslo ASA:n  
termiinimarkkinoilla määriteltyjä kuukausi-, kvartaali- ja vuosituotteita (systeemi ja EPAD). 
Kunkin jakson kiinnityksen referenssihintana käytetään kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo 
ASA:ssa noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen myyntilaitaa (best ask) tai 
vaihtoehtoisesti ostotoimeksiantoon perustuvaa toteutuneen kaupan hintaa. Tämän 
sopimuksen puitteissa ei siis tehdä johdannaiskauppaa.
Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon mukaan Futuuri- tai Forward-tuotetta. 
Tuote voidaan kiinnittää  niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo 
ASA:ssa.

- Ellei kiinnitystä ole tehty sekä systeemi-, että aluehintaerotuotteen osalta, sähköenergian
hinnoittelussa käytetään tälle osalle Suomen Spot-hintojen kk-keskiarvoa.

- Mikäli tietylle osalle systeemituote on kiinnitetty ja aluehintaerotuote ei, aluehintaeron
hintana käytetään tälle osalle Suomen Spot-hintojen kk-keskiarvoa

- Mikäli tietylle osalle aluehintaerotuote on kiinnitetty ja systeemituote ei, systeemin hintana
käytetään tälle osalle vastaavasti Spot-hintojen (systeemi) kk-keskiarvoja

Spot-marginaalia käytetään vain sille osuudelle, jossa sekä systeemi-, että 
aluehintaerotuote  on kiinnittämättä. Kiinnitetylle osuudelle käytetään kiinnitysmarginaalia. 
Tietyllä osuudella ei voi olla käytössä  kuin yksi marginaali. Esimerkiksi mikäli 
vuosituotteella on kiinnitetty 80 % systeemituotetta ja 0 % aluehintaerotuotetta, käytetään 
80 % kiinnitetylle osuudelle kiinnitysmarginaalia ja 20 % Spot-osuudelle Spot- marginaalia.

Laskutushinta määräytyy kiinnitys- ja Spot-hintojen painotetusta keskiarvosta ja myyjän 
marginaalista edellä määritellyn mukaisesti.

Sopimusmenettely

Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys

1. Sopimus
2. Tarjouspyyntö
3. Julkisten tavarahankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 (huhtikuu 2017
päivitysversio)
4. Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähkönmyyntiehdot, SME 2014
5. Tarjous
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

Tarjouspyynnon_espd_316393.pdf

Kulutukset Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä.xlsx

Allekirjoittajat

Nimi Titteli

Akseli Koskinen Hankinta-asiantuntija

Päätöksenteon perusteet

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena on 
halvin hinta.

Hinnan vertailu tehdään kohderyhmäkohtaisesti (vapaa tuotantotapa/uusiutuva) 
tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” perusteella.

Tarjouksen kokonaishintapisteet lasketaan kaavalla (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * 
maksimipisteet. Halvin tarjous saa 100 pistettä. Mikäli pistemäärät ovat samansuuruiset, 
katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjous, jossa on edullisempi 
kvartaalituotteet-marginaali. Jos myös kvartaalituotteiden marginaalit ovat samansuuruiset, 
ratkaistaan asia edellä mainitun mukaisesti kuukausituotteet-marginaalin perusteella.

Asiakas voi halutessaan ostaa uusiutuvaa energiaa ja valita toimittajaksi tässä 
kategoriassa edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneen yhtiön, vaikka se 
ei olisi kaikista saaduista tarjouksista edullisin.

Muut asiat

Voittaneen tarjoajan toimittamat todistukset saavat olla maksimissaan 3 kk vanhoja. 

Sopimuskauden aikana myyjän tulee toimittaa pyydettäessä ilman eri veloitusta asiakkaalle 
kohdekohtainen erittely käyttöpaikkaluettelosta (kohde, osoite, käyttöpaikkanumero ja 
vuosienergia-arvio) sekä tuntimitattavien kohteiden toteutunut yhteenlaskettu tuntitasoinen 
kulutussarja edeltävän kalenterivuoden ajalta.
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VAPAA TUOTANTOTAPA (Osatarjoukset 
kohderyhmän sisällä ei sallittu) 

Energia 
Myynti 
Suomi Oy 

Helen Oy Keravan 
Energia Oy 

Kokkolan 
Energia 

KSS Energia 
Oy 

Kymenlaakso
n Sähkö Oy 

Loiste 
Sähkönmyyn
ti Oy 

Oy Elkraft 
Finland Ab 

Porvoon 
Energia Oy 

Turku 
Energia 
Sähkönmyyn
ti 

Pisteiden laskentatapa

Ryhmän yleiset kriteerit Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet 

Vertailumarginaali
( Vuosituotteet YR * 0,8 ) + ( Spot kk-ka * 
0,2 ) 

4,456 EUR 3,96 EUR 4,2144 EUR 4,40 EUR 4,15 EUR 3,66 EUR 3,474 EUR 3,98 EUR 4,24 EUR 4,258 EUR Hankintakohtainen 

Vuosituotteet YR 4,51 €/MWh 3,96 €/MWh 3,946 €/MWh 4,50 €/MWh 4,15 €/MWh 3,70 €/MWh 3,50 €/MWh 4,00 €/MWh 4,25 €/MWh 4,28 €/MWh 

Kvartaalituotteet Q 4,31 €/MWh 3,96 €/MWh 3,946 €/MWh 4,50 €/MWh 4,15 €/MWh 3,70 €/MWh 3,37 €/MWh 4,00 €/MWh 4,25 €/MWh 4,23 €/MWh 

Kuukausituotteet M 4,31 €/MWh 3,96 €/MWh 3,946 €/MWh 4,00 €/MWh 4,15 €/MWh 3,50 €/MWh 3,37 €/MWh 4,00 €/MWh 4,25 €/MWh 4,20 €/MWh 

Spot kk-ka 4,24 €/MWh 3,96 €/MWh 5,288 €/MWh 4,00 €/MWh 4,15 €/MWh 3,50 €/MWh 3,37 €/MWh 3,90 €/MWh 4,20 €/MWh 4,17 €/MWh 

Tarjoushintojen tulee olla 
arvonlisäverottomia. Erillisiä 
käyttöpaikkakohtaisia perusmaksuja ei 
sallita. Marginaaleja kuukausituotteille (M) 
ja kvartaalituotteille (Q) tulee tarjota, 
vaikka ne eivät ole mukana 
vertailumarginaalin laskennassa. 
Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali 
saa olla enintään vuosituotteen (YR) 
marginaalin suuruinen. 

UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETTU 
(HUOM. Uusiutuvan energian hankinnasta ostajalle 
koituva lisäkustannus on sisällytettävä tarjottavaan 
marginaaliin.) (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä 
ei sallittu) 

Energia 
Myynti 
Suomi Oy 

Helen Oy Keravan 
Energia Oy 

Kokkolan 
Energia 

KSS Energia 
Oy 

Kymenlaakso
n Sähkö Oy 

Loiste 
Sähkönmyyn
ti Oy 

Oy Elkraft 
Finland Ab 

Porvoon 
Energia Oy 

Turku 
Energia 
Sähkönmyyn
ti 

Pisteiden laskentatapa

Ryhmän yleiset kriteerit Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet 

Vertailumarginaali
( Vuosituotteet YR * 0,8 ) + ( Spot kk-ka * 
0,2 ) 

4,916 EUR 4,40 EUR 4,7144 EUR 5,00 EUR 4,65 EUR 4,36 EUR 3,824 EUR 4,296 EUR 4,34 EUR 4,45 EUR Hankintakohtainen 

Vuosituotteet YR 4,97 €/MWh 4,40 €/MWh 4,446 €/MWh 5,10 €/MWh 4,65 €/MWh 4,40 €/MWh 3,85 €/MWh 4,32 €/MWh 4,35 €/MWh 4,47 €/MWh 

Kvartaalituotteet Q 4,77 €/MWh 4,40 €/MWh 4,446 €/MWh 5,10 €/MWh 4,65 €/MWh 4,40 €/MWh 3,72 €/MWh 4,32 €/MWh 4,35 €/MWh 4,42 €/MWh 

Kuukausituotteet M 4,77 €/MWh 4,40 €/MWh 4,446 €/MWh 4,60 €/MWh 4,65 €/MWh 4,20 €/MWh 3,72 €/MWh 4,32 €/MWh 4,35 €/MWh 4,39 €/MWh 

Spot kk-ka 4,70 €/MWh 4,40 €/MWh 5,788 €/MWh 4,60 €/MWh 4,65 €/MWh 4,20 €/MWh 3,72 €/MWh 4,20 €/MWh 4,30 €/MWh 4,37 €/MWh 

Tarjoushintojen tulee olla 
arvonlisäverottomia. Erillisiä 
käyttöpaikkakohtaisia perusmaksuja ei 
sallita. Marginaaleja kuukausituotteille (M) 
ja kvartaalituotteille (Q) tulee tarjota, 
vaikka ne eivät ole mukana 
vertailumarginaalin laskennassa. 
Kuukausi- ja kvartaalituotteen marginaali 
saa olla enintään vuosituotteen (YR) 
marginaalin suuruinen. 

MUITA EHTOJA Energia 
Myynti 
Suomi Oy 

Helen Oy Keravan 
Energia Oy 

Kokkolan 
Energia 

KSS Energia 
Oy 

Kymenlaakso
n Sähkö Oy 

Loiste 
Sähkönmyyn
ti Oy 

Oy Elkraft 
Finland Ab 

Porvoon 
Energia Oy 

Turku 
Energia 
Sähkönmyyn
ti 

Pisteiden laskentatapa

Ryhmän yleiset kriteerit Maksimi-
pisteet 

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet 

Käyttöpaikkoja voi lisätä ja poistaa 
normaalin vaihtuvuuden puitteissa. 
Marginaali sisältää +/- 10% 
volyymiriskin.Volyymivaihtelu 
tarkastellaan vuositasolla. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Kvartaali- ja vuosituotteet voidaan 
kiinnittää vähintään viidessä (5) erässä. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Systeemi- ja EPAD-tuote voidaan 
kiinnittää eri aikaan. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Osa systeemi- ja/tai aluehinnasta voidaan 
jättää määräytymään Spot-hinnan 
perusteella. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä / Sähköenergian kilpailutus
Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 10 

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 10 
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Marginaali sisältää asiakkaan profiilin 
vaikutuksen (tuntitason vaihtelun lisäksi 
sesonkivaihtelun), volyymiriskin sovitun 
mukaan, Fingridin tarjouspyyntöhetken 
kulutusmaksun, kaupankäynti-, tase-, 
laskutus-, ja hallintokustannukset, myyjän 
katteen sekä muut tarjouksentekohetkellä 
voimassa olevat viranomaismaksut. 
Esimerkiksi kiinnittämällä vuosituotteilla 
100%:ia (ENOYR-21 + SYHELYR-21 + 
vuosituotteen marginaali), saadaan 
asiakkaan laskutushinta vuodelle 2021. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Sitoudumme noudattamaan tässä 
tarjouspyynnössä vaadittuja asioita ja 
kirjaamaan ne sähkönmyyntisopimuksen 
ehdoiksi. Lisäksi sitoudumme 
noudattamaan SME-2014 yleisiä 
sopimusehtoja siltä osin kuin muusta ei 
ole sovittu. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Energiamaskut laskutetaan jälkikäteen 
ilman lisäkustannusta: Tuntimitatuissa 
kohteissa todetun kulutuksen mukaan ja 
tyyppikäyräkohteissa arvion perusteella, 
joka tasataan vähintään kerran vuodessa 
mittarilukemaan perustuen. Tarjoamme 
mahdollisuuden koontilaskutukseen 
asiakkaan haluamalla jaottelulla ja laskut 
toimitetaan paperilaskuna tai sähköisesti 
asiakkaan toiveen mukaan. Kuvatun 
mukaisten laskutuspalveluiden 
veloituksen sisältyvät marginaaliin. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Maksuehto vähintään 14vrk Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

HUOM. Vertailu suoritetaan hankinnan 
kohteen kriteereihin annettujen 
vastausten perusteella, eikä erillisiä 
tarjousdokumentteja sallita. Mahdolliset 
tarjousliitteet (pl. muuta kuin tarjousta 
koskevat erityiset lisäselvitykset) jätetään 
huomiotta. 

Kriteerikohtaiset pisteet yht. 

Kaikki pisteet yhteensä 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Tarjouspyynnön muut ehdot Energia 
Myynti 
Suomi Oy 

Helen Oy Keravan 
Energia Oy 

Kokkolan 
Energia 

KSS Energia 
Oy 

Kymenlaakso
n Sähkö Oy 

Loiste 
Sähkönmyyn
ti Oy 

Oy Elkraft 
Finland Ab 

Porvoon 
Energia Oy 

Turku 
Energia 
Sähkönmyyn
ti 

Yrityksellämme on hankinnan kokoon ja 
laatuun nähden taloudelliset edellytykset 
hankinnan suorittamiseen. Yrityksemme 
Rating Alfa –luokitus on A tai parempi ja 
sitoudumme todentamaan tämän 
tarvittaessa ajantasaisella 
luottoluokitusraportilla erikseen 
pyydettäessä. Ehdokkaiden, joiden Rating 
Alfa-luokitusta ei ole saatavilla Suomen 
Asiakastieto Oy:stä tai sen ulkomaisilta 
yhteistyökumppaneilta, tulee selvittää 
vakavaraisuutensa muulla yleisesti 
hyväksytyllä ja Rating Alfa-luokitukseen 
verrannollisella tavalla. Tällaisessa 
tilanteessa tulee käyttää ensisijaisesti 
Nordic Bignet –luokitusta ja pisteiden 
tulee olla vähintään 32. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Yrityksemme kuuluu kaupparekisteriin tai 
muuhun vastaavaan ammatti- tai 
elinkeinorekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin sekä 
arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin. 
Pyydettäessä yrityksemme toimittaa 
todistuksen, rekisteriotteen tai muun 
selvityksen siitä, että yrityksemme kuuluu 
mainittuihin rekistereihin. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Vakuutamme, että yrityksellämme ei ole 
erääntyneitä ja maksamatta olevia veroja, 
sosiaaliturvamaksuja tai 
eläkevakuutusmaksuja. Pyydettäessä 
sitoudumme toimittamaan asiakkaalle 
veroviranomaisen todistuksen 
maksetuista veroista sekä 
vakuutustodistuksen maksetuista 
eläkevakuutusmaksuista ennen 
mahdollisia sopimusneuvotteluita. 

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 
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