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Yhtymähallitus 28.09.2021 § 116
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
PoSan työterveyshuoltopalveluiden puitesopimuksen sopimuskausi kahden
optiovuoden jälkeen päättyy 31.12.2021. Puitesopimuksella on sovittu sekä
kuntien järjestämisvastuulla olevien työterveyshuoltopalveluiden että PoSan ja sen jäsenkuntien työterveyshuollon järjestämisestä.
Uuteen puitesopimukseen ovat PoSan lisäksi ilmoittaneet kiinnostuksensa
Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen. Hankintailmoitusta on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa.
Puitesopimus on määräaikainen ja sen sopimuskausi on 1.1.2022 –
31.12.2023. Hankintaan sisältyy enintään kahden (2) vuoden optiokausi,
yksi (1) vuosi kerrallaan. Tilaajan on ilmoitettava optiokauden käyttöönotosta kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.
Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut koskevat kaikkia, joilla on palvelussuhde yhteishankintaan osallistuviin kuntiin tai kuntayhtymään. Näiden
henkilöstön yhteenlaskettu määrä elokuussa 2021 oli noin 1.200 työntekijää. Tarjoukseen tulee sisältyä sekä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen lakisääteinen työterveyshuolto että yleislääkäritasoinen sairaanhoito
(Työterveyshuoltolaki 12 § ja 14 § sekä valtioneuvoston asetus 708/2013).
Valittavan työterveyspalveluiden tuottajan tulee sitoutua tuottamaan puitesopimukseen liittyvien kuntien alueella sijaitsevien yritysten työntekijöille
sekä alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville kohdan b)
mukaisia Kansanterveyslain 5 §:n ja Terveydenhuoltolain 18 §:n tarkoittamia työterveyshuoltopalveluja. Nämä yritykset voivat lakisääteisten palveluiden lisäksi ostaa myös muut valitsemansa työterveyshuollon palvelut ml.
sairausvastaanotto tämän kilpailutuksen perusteella laadittavan puitesopimuksen mukaisesti.
PoSa pyytää kunnilta päätöstä sitoutumisesta yhteishankintaan.
Hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja hankinnassa
käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus julkaistaan, kun kiinnostuksensa ilmoittaneet kunnat ovat vahvistaneet päätöksen osallistumisesta
hankintaan.
Hankintailmoitus on oheismateriaalina.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää käynnistää työterveyshuoltopalveluiden hankinnan
ja pyytää kiinnostuksensa ilmaisseilta kunnilta sitoumuksen yhteishankintaan 6.10.2021 mennessä. Kuntayhtymäjohtajalle varataan mahdollisuus

tehdä PoSan edun mukaiset tai muutoin tarpeelliset muutokset liitteenä
oleviin tarjousasiakirjoihin.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) käynnistää työterveyshuoltopalveluiden hankinnan,
2) pyytää kiinnostuksensa ilmaisseilta kunnilta sitoumuksen yhteishankintaan 6.10.2021 mennessä,
3) antaa kuntayhtymäjohtajalle luvan tehdä PoSan edun mukaiset tai
muutoin tarpeelliset muutokset liitteenä oleviin tarjousasiakirjoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________
Yhtymähallitus 09.11.2021 § 153
Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne
Hankintailmoitus työterveyspalveluiden yhteishankinnasta on julkaistu Hilmassa 8.10.2021. Sitovat tarjoukset on toimitettava 8.11.2021 klo 12.00
mennessä.
Kokouskäsittely

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat soveltuvat
työterveyspalveluiden tuottajiksi. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaisia. Tarjousvertailu on laadittu tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti:
vertailuhinnan laskennassa käytettiin tuotekohtaisia määriä, ja kullekin tuotteelle oli määritelty enimmäispistemäärä, jonka sai halvimman vertailuhinnan tehnyt tarjoaja. Muiden tarjoajien pisteet laskettiin kaavalla (pienin vertailuhinta/tarjottu vertailuhinta) x maksimipisteet. Tuoterivien pisteet laskettiin yhteen. Niille tuotteille, joiden hinnaksi tarjouksessa oli ilmoitettu 0 (ei
veloitusta), käytettiin hintana 0.001 euroa, jotta laskutoimitukset pystyttiin
suorittamaan.
Yhteenlasketut pisteet olivat seuraavat:
Työterveyspalvelut Pihlajalinna Oy
135,003 pistettä
Mehiläinen Oy
187,288 pistettä
Suomen Terveystalo Oy
113,019 pistettä
Tarjouksen valintaperusteena on hinta. Vertailuhintojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti tarjoukset ovat edullisimman hinnan mukaan järjestettynä:
1. Mehiläinen Oy
2. Työterveyspalvelut Pihlajalinna Oy
3. Suomen Terveystalo Oy

Valmistelijan esitys

Työterveyspalvelut hankitaan Mehiläinen Oy:ltä ajalla 1.1.2022 31.12.2023. Hankintaan sisältyy kaksi optiovuotta, yksi vuosi kerrallaan.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää hankkia työterveyshuollon palvelut ajalla 1.1.2022 31.12.2023 (+ mahdolliset optiovuodet) Mehiläinen Oy:ltä tarjousvertailun
mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja antaa
_______________

Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi

