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Yhtymähallitus 05.10.2021 § 134
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymällä (PoSa) on voimassa ostopalvelusopimuksen optiovuosi perjantain, viikonlopun ja arkipyhien pääterveysaseman kiirevastaanoton lääkäripalveluista Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa vuoden 2021 loppuun saakka.
Kiirevastaanotto perjantaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä on hoidettu ostopalveluna. Virkalääkäreiden työpanos on kohdistettu maanantai – torstai
-arkipäiviin sekä virka-aikana tapahtuvaan että arki-iltojen kiirevastaanottoon.
Kiirevastaanoton lääkäripalvelut on tarkoitus järjestää ostopalveluna jatkossa. Virkalääkäreiden työpanos kohdistetaan muuhun terveyskeskuslääkärin virka-ajan työhön.
Hankinta on tarkoitus kilpailuttaa seuraavilla periaatteilla:
 Hankintakausi 1.1.2022 - 31.12.22, optiovuodet 1.1.2023 – 31.12.2023
ja 1.1.2024 – 31.12.2024.
 Lääkärin oltava koulutukseltaan yleislääkärin oikeudet omaava, Suomessa laillistettu lääkäri.
 Tilapäisesti vuoroihin voidaan hyväksyä myös 5. vuosikurssin lääketieteen kandidaatti alhaisemmalla tuntihinnalla ja seniorituella.
 Lääkärillä tulee olla todistetusti hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 Lääkäreiden täydennyskoulutus ja organisaation laadun hallintajärjestelmä tulee olla kunnossa.
 Tarjoushinta annetaan tuntihintana €/h (alv 0 %), tuntihinnan lisäksi ei
suoriteta muita toimenpidepalkkioita, matkakulujen korvauksia tai muita
korvauksia.
 Valintakriteerinä on kokonaishinnaltaan edullisin hinta.
Hankinnassa noudatetaan PoSan hankintaohjetta. Hankintojen arvot ylittävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon 400.000 euroa.
Vaihtoehto 1. Kaikkina arkipäivinä, viikonloppuisin ja arkipyhinä; maanantaista perjantaihin klo 8-20 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo
9-18.
Vaihtoehto 2. Maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-16. Perjantai-iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on
suljettu ja päivystys on siirretty Satasairaalan yhteispäivystykseen.
Kustannusvertailu esitetään kokouksessa.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 tai 2 mukaisesti,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
kilpailutusasiakirjoihin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja ehdotti, että tarjous kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
hankinnasta pyydetään vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisesti. Aulis Vehmasto
kannatti puheenjohtajan ehdotusta.

Päätös

Yhtymähallitus päätti yksimielisesti
1) pyytää tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisesti,
2) oikeuttaa ylilääkärin tekemään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia
kilpailutusasiakirjoihin.

Lisätietoja antaa
Ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi
_______________
Yhtymähallitus 14.12.2021 § 181
Valmistelija: ylilääkäri Margit Seppälä
Yhtymähallitus on pyytänyt tarjouksen Sote-keskus Tapalan kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinnasta seuraavasti:
Vaihtoehto 1. Kaikkina arkipäivinä, viikonloppuisin ja arkipyhinä; maanantaista perjantaihin klo 8-20 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä klo
9-18.
Vaihtoehto 2. Maanantaista torstaihin klo 8-20 ja perjantaisin klo 8-16. Perjantai-iltaisin, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin kiirevastaanotto on
suljettu ja päivystys on siirretty Satasairaalan yhteispäivystykseen.
Kiirevastaanoton lääkäripalveluita koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 28.10.2021. Määräaikaan, 26.11.2021 klo 12:00, mennessä tarjouksen jättivät Terveystalo Julkiset palvelut Oy ja Medicci Oy.
Valmistelijan esitys

Yhtymähallitus päättää valita kiirevastaanoton lääkäripalveluiden palveluntuottajaksi Medicci Oy:n.
Päätös on ehdollinen vaihtoehtojen yksi (1) ja kaksi (2) osalta.
Sopimuskausi alkaa 1.1.2022, kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua
lainvoiman ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista valitun palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) valita kiirevastaanoton lääkäripalveluiden palveluntuottajaksi Medicci
Oy:n.
2) ilmoittaa Medicci Oy:lle, että kiirevastaanottotoiminnan toteutus
päätetään vuoden 2022 osalta Sote-keskus Tapalassa
yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen vaihtoehdon 1
tai 2 mukaisesti.
3) että sopimuskausi alkaa vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman

ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista valitun palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.
Kokouskäsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan kokouksessa. Esittelijä ehdotti, että
yhtymähallitus päättää
1) valita kiirevastaanoton lääkäripalveluiden palveluntuottajaksi Medicci
Oy:n.
2) ilmoittaa Medicci Oy:lle, että kiirevastaanottotoiminnan toteutus
päätetään vuoden 2022 osalta Sote-keskus Tapalassa
yhtymävaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen vaihtoehdon 1
mukaisesti.
3) että sopimuskausi alkaa vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman
ja sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista valitun palveluntuottajan tulee toimittaa tilaajalle
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Päätös

Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa
_______________

Ylilääkäri Margit Seppälä, puh. 044 577 3200, etunimi.sukunimi@eposa.fi

