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Sävelsirkku- lisenssien hankinta palvelukeskuksiin ja
päivätoimintayksiköihin osana saatua testamenttilahjoitusta Hoidon ja
hoivan tulosalueella
Sävelsirkku

Asianosaiset
Selostus asiasta

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on saanut ikääntyneiden palveluihin
kohdennetun testamenttilahjoituksen, mikä on vastaanotettu kesäkuussa
2021. Testamentin täytäntöönpanoon liittyvä selvittely sekä järjestelyt on
käynnistetty kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta ja perunkirjoitus on
pidetty joulukuussa 2021.
Osana
saatua
testamenttilahjoitusta
hankitaan
yhtymähallituksen
hyväksymän suunnitelman mukaisesti Sävelsirkku-lisenssit palvelukeskuksiin
ja päivätoimintayksiköihin (yhteensä 8 lisenssiä, á 190€/lisenssi/kk,
kokonaiskustannus sisältäen käyttöönoton ja henkilökunnan sekä esimiesten
koulutuksen 19 205€ / vuosi + alv 24%)
Sävelsirkku
Sävelsirkku sujuvoittaa työprosesseja kuntouttavassa ja mielialaa tukevassa
toiminnassa. Palvelu madaltaa hoitajien kynnystä järjestää asiakkaiden
arjen aktiivisuutta tukevaa toimintaa yksiköissä
ja takaa samalla
laadukkaan sisältötarjonnan joka päivä, helposti hoitajien aikaa säästäen.
Sävelsirkku on tutkittu ja testattu menetelmä, joka kehittyy jatkuvassa
vuorovaikutuksessa yli 200 asiakasyhteisön kanssa Suomessa ja Ruotsissa.
Sävelsirkun vaikuttavuus perustuu tunnemuistin voimaan vuorovaikutuksen
käynnistämisessä. Menetelmän keskiössä on kasvokkain tapahtuva
kohtaaminen musiikin, ääniohjelmien ja kuvien äärellä. Asiakkaalle
tarjotaan
mahdollisuus
tehdä
valintoja
Sävelsirkun
runsaasta
sisältötarjonnasta. Näin tuetaan osallisuuden tunnetta ja omaehtoista
kerrontaa.
Sentinan Sävelsirkku- palvelun avulla vaikutetaan asiakaskokemukseen,
mutta myös ohjaajan ja hoitajan kokemaan työn iloon ja palkitsevuuteen.
Henkilökunta saa päivittäin pilvipalvelun kautta valmiita ideoita, rohkaisua,
toimintamalleja ja verkon yli tuodut valmiit aineistot, joilla voidaan
esimerkiksi tukea ikääntyneen identiteettiä muistelujen ja toiminnallisten
harjoitusten kautta.
Sävelsirkku-alusta tarjoaa lisäksi esihenkilöille raportoinnin työvälineen
tiedolla johtamiseen ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintosääntö
Yhtymähallituksen päätös 16.12.2020 § 124
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
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Sävelsirkkulisenssien hankintapäätös

Allekirjoitus
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Tiedoksianto

21.12.2021
Jakelu

Sävelsirkku
Laurila Maarit

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134
§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain
mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä 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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Oikaisuvaatimuksen/Hankintaoikaisun toimitusosoite:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Postiosoite: PL 25, 92101 RAAHE
Käyntiosoite: Rantakatu 4
Faksi:
08 849 4411
Sähköposti: kirjaamo(at)ras.fi

