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Valmistelija: sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä on osallistunut lastensuojelun sijaishuollon yhteishankintaan muiden Satakunnan kuntien kanssa
edellisen kerran vuonna 2017. Sopimuskausi on alkanut 1.1.2018 ja palveluntuottajien kanssa solmitut sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.
Sopimuskauteen on sisältynyt 1 + 1 optiovuoden käyttö. Porin kaupunki on
hoitanut kilpailutusmenettelyn ja tehnyt hankintapäätöksen hankintamenettelyyn osallistuneiden kuntien ja kuntayhtymien puolesta.
Porin kaupunki on lähestynyt Satakunnan alueen kuntia ja kuntayhtymiä
kesän 2021 aikana ja alustavasti selvittänyt alueen kuntien halukkuutta
osallistua vastaavaan yhteishankintaan myös 1.1.2022 alkavalla sopimuskaudella. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, kuten kaikki
muutkin Satakunnan kunnat, ovat alustavasti ilmoittaneet halukkuutensa
olla mukana tässä yhteishankinnassa. Hankinta koskee ympärivuorokautista ammatillista perhehoitoa, laitoshoitoa ja vaativaa laitoshoitoa.
Uuden sopimuskauden hankkimiseksi valmistellaan yhteisesti
tarjouspyyntö syksyn 2021 aikana. Tarjousmenettelyn perusteella
ympärivuorokautisesta ammatillisesta perhehoidosta, laitoshoidosta ja
vaativasta laitoshoidosta tehdään puitesopimuksia. Tilaaja tekee
palvelutilaukset puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista
lastensuojelulain edellyttämin perustein. Hankintaa valmistelemaan
nimetään maakunnallinen työryhmä, jossa on edustus kaikista maakunnan
kunnista ja kuntayhtymistä Porin yhteistoiminta-alueen edustajien lisäksi.
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksiköstä nimetään myös edustaja
työryhmään. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän edustajia
työryhmässä ovat sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela ja
perhepalvelupäällikkö Hannaleena Vuorinen.
Porin kaupunki hallinnoi ja hoitaa varsinaisen palvelujen kilpailutusmenettelyn ja tekee myös hankintapäätöksen hankintamenettelyyn osallistuneiden
kuntien ja kuntayhtymien puolesta. Varsinaiset puitesopimukset hyväksytyksi tulleiden palveluntuottajien kanssa sekä lapsikohtaiset yksilölliset
sijoituspäätökset ja -sopimukset tehdään jokaisessa yhteishankintaan osallistuneessa kunnassa ja kuntayhtymässä itsenäisesti. Tavoitteena on, että
kaikki vaatimukset täyttävät palveluntuottajat tulevat puitejärjestelmän piiriin.
Sopimuskausi kilpailutuksen tarjouspyynnössä pyydetään alkamaan aikaisintaan 1.1.2022, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman.
Porin perusturva on pyytänyt kaikkia Satakunnan lastensuojelulain mukaisista palveluista järjestämisvastuussa olevia kaupunkeja, kuntia ja kuntayh-

tymiä ilmoittamaan sitova päätös osallistumisesta Porin perusturvan toteuttamaan yhteishankintaan. Yhteishankintaan osallistuvien yhteisöjen tulee
antaa valtuutus siihen, että toinen hankintayksikkö ts. Porin kaupunki voi
niiden nimissä ja puolesta hoitaa hankintalain mukaisen lastensuojelulain
sijaishuollon ja jälkihuollon jatkumon (sijoitus jälkihuoltona) palveluja koskevan hankintamenettelyn, mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää
1) että Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä osallistuu Porin
perusturvan toteuttamaan lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden yhteishankintaan,
2) antaa Porin perusturvalle valtuutuksen hoitaa hankintamenettelyn
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän nimissä ja puolesta,
mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) osallistua Porin perusturvan toteuttamaan lastensuojelun sijaishuollon
ostopalveluiden yhteishankintaan
2) antaa Porin perusturvalle valtuutuksen hoitaa hankintamenettelyn
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän nimissä ja puolesta,
mukaan lukien hankintapäätöksen tekeminen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Sosiaali- ja perhepalvelujohtaja Sonja Vuorela, puh. 044 577 3296, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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