
JULKAISTU 3.10.2019 klo 17.00 

Vaalijalan työterveyshuoltopalvelujen kilpailutuksen lisäkysymykset ja vastaukset 

 

KYSYMYS 1. Tarjouspyynnön liitteenä on Kelaraportti vuodelta 2018. Pyydämme toimittamaan 
Kelaraportti myös vuodelta 2017.  

Kela-raportit 2017 ja 2018 tarjouksen liitteenä.  

KYSYMYS 2. Tarjouspyynnössä kohteessa hankinnan kohteen kuvaus mainitaan, että sopimuksen 
optiovuoden käytöstä päätetään erikseen. Mikäli valtakunnallinen sote-uudistus velvoittaa 
muunlaiseen sopimusaikaan, varaa Vaalijala mahdollisuuden irtisanoa sopimuksen em. perusteella 
3 kuukauden irtisanomisajalla. Ehdotamme sopimuksen irtisanomisajan muuttamista kuuteen (6) 
kuukauteen. Kokemuksemme mukaan työterveyspalveluiden tuotannossa palveluiden siirtäminen 
uudelle palvelutuotannon jatkajalle onnistuu joustavammin kuuden kuukauden irtisanomisajalla.  

Pitäydymme nykyisessä vaatimuksessa.  

KYSYMYS 3. Tarjouspyynnössä on mainittu, että Vaalijalan tavoitteet työterveysyhteistyölle ovat 
kokonaisvaltaisesti johdettu työterveysyhteistyö ml. mahdolliset alihankkijat, työkykyjohtamisen 
kehittäminen osaksi arkea ja ennaltaehkäisevän toiminnan painopisteen kasvattaminen sekä 
kustannustehokkaat ja vaikuttavat työterveyspalvelut ja yhteistyömallit. Miten nämä tavoitteet 
toteutetaan tällä hetkellä työterveyspalveluissa?   

Vaalijalan kuntayhtymä on asettanut kirjaamansa tavoitteet yhteisesti arvioitujen tarpeiden pohjalta 
kehityskohteiksi tulevassa työterveysyhteistyössä. 

KYSYMYS 4. Tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset mainitaan, 
että palveluntuottajan tulee tarjota osaava, tilaajalle nimetty asiakasvastuullinen tiimi tilaajan 
päätoimipisteessä Pieksämäellä. Palveluntuottajan asiakasvastuullinen tiimi nimetään 
tarjouksessa. Lisäksi hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset kohdassa mainitaan, että 
palvelun tuottamisessa mahdollisesti käytettävät alihankkijat tiimeineen nimetään jo tarjouksessa. 
Muun muassa markkinaoikeuden ratkaisussa (MAO:440/18) sekä vakiintuneen käytännön 
mukaisesti tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä 
tarjousten vastaanottamiselle varatun määräajan päättyessä, vaan riittää, että tarjouksessa on 
sitouduttu tarjouspyynnössä edellytettyjen palvelujen tuottamiseen tarjouspyynnössä edellytetyillä 
resursseilla sopimuskauden alkaessa.  Vaatimus siitä, että palvelun tuottamisen edellyttämien 
voimavarojen on oltava tarjoajan tiedossa sekä tulevan hankinnan toteuttamiseen sidottuina siten, 
että niitä koskeva sitova selvitys on esitettävissä hankintayksikölle ennen sopimuskauden 
alkamista, voi perusteettomasti rajoittaa pääsyä tarjouskilpailuun ja saattaa yritykset eriarvoiseen 
asemaan. Näkemyksemme mukaan tarjouksessa vähimmäisvaatimuksena ei voida vaatia 
asiakasvastuullisen tiimin nimeämistä tarjouksessa eikä voida vaatia nimeämään mahdollisten 
alihankkijoiden tuottamien palveluiden osalta alihankkijan tiimiin kuuluvia henkilöitä. Mikä on 
Hankintayksikön tulkinta asiasta?  

Muutetaan tarjouspyyntöä seuraavasti: palveluntuottajan tulee tarjota työterveyshuoltolain 
mukaisesti pätevä tiimi tilaajan päätoimipisteeseen Pieksämäelle. Palveluntuottajan 
asiakasvastuullisen tiimin niminen on yksi sopimuksen ehdoista.  Alihankkijat nimetään 
tarjouksessa. 

KYSYMYS 5. Tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset mainitaan, 
että hoidon tarpeen arvioinnin perusteella kiireellisissä tapauksissa asiakkaan on päästävä 
vastaanotolle (fyysisesti tai etänä) saman päivän aikana, jos henkilö on ollut yhteydessä tai 



yrittänyt saada yhteyttä työterveyshuoltoon ja hoidon tarpeen arviointi on tehty ennen klo 10.00. 
Ehdotamme, että kiireellisissä tapauksissa asiakkaan on päästävä vastaanotolle fyysisesti tai 
etänä saman arkipäivän aikana, jos henkilö on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon ja hoidon 
tarpeen arviointi on tehty ennen klo 10:00. Jos vaatimuksena on myös, että kiireellisissä 
tapauksissa vastaanotolle on päästävä jos asiakas on yrittänyt saada yhteyttä työterveyshuoltoon, 
miten palveluntuottaja voi varmistua siitä, että asiakas on yrittänyt saada yhteyttä 
työterveyshuoltoon tilanteissa, joissa hoidon tarpeen arviointia ei ole voitu tehdä kun yhteyttä ei ole 
saatu?  

Kiireellisissä tapauksissa asiakkaan on päästävä vastaanotolle fyysisesti tai etänä saman 
arkipäivän aikana, jos henkilö on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon ja hoidon tarpeen arviointi on 
tehty ennen klo 10.00. 

KYSYMYS 6. Tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset mainitaan, 
että kiireettömissä tapauksissa vastaanotolle on päästävä viikon sisällä hoidon tarpeen 
arvioinnista. Ehdotamme, että kiireettömissä tapauksissa fyysiselle vastaanotolle on päästävä 
neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.  Ehdotamme, että 
kiireettömissä tapauksissa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tarjotaan lääkärin tai 
hoitajan etävastaanoton palveluita tarvittaessa aiemmin, jos asiakas haluaa etänä asioida.  

Vaatimuksia ei muuteta. 

KYSYMYS 7. Tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset mainitaan, 
että palveluntuottajalla tulee olla valmius tuottaa tarpeen mukaan työpaikkavastaanottoa asiakkaan 
tiloissa Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa tiettynä päivänä viikossa. Millaiset tilat 
työpaikkavastaanotolle on Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa?  

Työpaikkavastaanottoa varten varataan kaksi tutkimushuonetta, joissa on valmiina nettiyhteys.  

KYSYMYS 8. Tarjouspyynnössä kohdassa raportointi on esitetty vaatimuksia palveluntuottajalle 
raportoinnista. Miten raportointi toteutetaan tällä hetkellä? Miten tämän hetkisessä 
työterveyshuollon palveluissa raportointi toteutuu alihankkijoiden osalta?   

Pääasiallinen palveluntuottaja vastaa raportoinnista ja kokoaa raportoinnin tiedot alihankkijoilta 
sekä liittää ne osaksi koko Vaalijalan kuntayhtymää kattavaa raportointia. 

KYSYMYS 9. Tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan taustaa ja vähimmäisvaatimukset mainitaan, 
että tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous painotuksella hinta 40 % ja laatu 
60 %. Liitteessä 2 laatukriteerit pisteytysmekanismi on ilmoitettu siten, että laatupisteiden 
maksimipistemäärä yhteensä on 70 pistettä. Pyydämme tarkennusta, mikä on tarjousten vertailun 
painotus hinnan ja laadun osalta prosentuaalisesti?  

Painotus on hinta 40 %, laatu 60 %. Laatukriteerien pisteytys korjataan vastaamaan edellä olevaa 
painotusta. Laatukriteerit nro 4 ja 5, maksimipisteet ovat 5 molemmista. 

KYSYMYS 10. Tarjouspyynnössä hankinnan kohteen kriteerit kohdassa mainitaan, että hankinnan 
kohteen hintakriteerit ovat tarjouspyynnön liitteen 1 mukaisesti (kohderyhmän pisteet yhteensä 40) 
ja hankinnan kohteen laatukriteerit tarjouspyynnön liite 2 (maksimipisteet yhteensä 60 pistettä) 
mukaisesti. Liitteessä 2 Laatukriteerit vaatimusten maksimipistemäärä on 70 pistettä. Pyydämme 
tarkennusta, mikä on tarjousten vertailun painotus hinnan ja laadun osalta prosentuaalisesti? Kts. 
vastaus kysymykseen 9. 

KYSYMYS 11. Tarjouspyynnössä päätöksenteon perusteet valintaperusteena on 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: hinta, 
painoarvo 40 % ja palveluiden laatu, painoarvo 60 %.  Liitteessä 2 laatukriteerien 



maksimipistemäärä 70 pistettä. Pyydämme tarkennusta, mikä on tarjousten vertailun painotus 
hinnan ja laadun osalta prosentuaalisesti?  

Kts. vastaus kysymykseen 9. 

KYSYMYS 12. Liite 2 laatukriteerit pisteytysmekanismiksi on ilmoitettu vaatimuksissa nro 1 ja nro 2 
paras saatavuus ja kustannushyöty 20 pistettä, kyllä 10 pistettä, ei 0 pistettä. Vaatimus nro 3 Paras 
saavutettu tulos 10 pistettä, kyllä 5 pistettä, ei 0 pistettä. Vaatimukset nro 4 ja nro 5 kyllä 10 
pistettä, ei 0 pistettä. Voiko useampi tarjoaja saada maksimipistemäärän yksittäisestä 
laatuvaatimuskohdasta?  

Kyllä. 

KYSYMYS 13. Liitteessä 2 laatukriteerien vaatimuksissa nro 1 ja nro 2 maksimipistemäärän 20 
pistettä saa osoittamalla parhaan saatavuuden ja kustannushyödyt. Kyllä vastaus antaa 10 
pistettä.  Pyydämme tarkennusta miten laatukriteerien vaatimukset nro 1 ja nro 2 vertaillaan?  
Mitkä ovat vertailuperusteet, jotta laatukriteereistä on mahdollista saada maksimipistemäärä 20 
pistettä?  

Laatukriteeri 1, maksimipistemäärä: palvelut saatavilla myös alihankkijoiden piiriin kuuluvalle osalle 
tilaajan henkilöstöstä, paras saatavuus palveluista (hoidon tarpeen arviointipalvelun aukiolo ja 
palveluun reagointiaika, esim. puhelimeen vastaaminen) sekä paras osoitettu 
vaikuttavuus=kustannushyöty tilaajalle palvelun käytöstä. Laatukriteeri 2, maksimipistemäärä: 
etäpalvelut pystytään järjestämään myös tilaajan henkilöstölle, jotka mahdollisesti kuuluvat 
alihankkijoiden palveluiden piiriin, paras vaikuttavuus=kustannushyöty osoitettu. 

KYSYMYS 14. Liitteessä 2 laatukriteerit vaatimus nro 2 pyydetään kuvaus etäpalveluista 
(chat/video) ml. mahdollisten alihankkijoiden piirissä oleva henkilöstö. Paras saatavuus ja 
kustannushyöty osoitettu 20 pistettä. Kyllä 10 pistettä. Pyydämme tarkennusta miten tämä 
laatukriteerin kohta vertaillaan kokonaisuudessaan ja miten tämä laatukriteerin kohta vertaillaan 
erityisesti alihankkijoiden piirissä olevan henkilöstön osalta? Käsityksemme mukaan tässä on 
kyseessä työterveyshuollon sairaanhoidolliset palvelut, joissa pyydetään kuvausta etäpalveluista. 
Etäpalveluiden käytön pääsääntöisenä käyttötarkoituksena on sairaanhoitopalvelut, ja kyseessä 
akuutimpi käynti kuin ennaltaehkäisevässä työterveyden lääkärikäynnissä, jolloin käynnin 
toteuttavalla taholla (palveluntuottaja/ palveluntuottajan alihankkija) ei ole merkitystä kun kyseessä 
on laatuvaatimusten mukaiset etäpalvelut.  

Tässä kohdassa tarkoitetuilla palveluilla tarkoitetaan Työterveyshuoltolain 14 §:n mukaisia 
palveluita, joita voivat tuottaa myös palveluntuottajan alihankkijat. Maksimipisteet saa 
palveluntuottaja, joka pystyy järjestämään etäpalvelut tilaajan koko henkilöstölle, ml. mahdollisten 
alihankkijoiden piiriin kuuluva henkilöstö. Maksimipisteet edellyttävät myös parasta osoitettua 
saatavuutta (esim. palveluun reagointiaika) ja parasta osoitettua kustannushyötyä.  

KYSYMYS 15. Liitteessä Vaalijalan toimipisteet on esitetty Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteet, 
jossa työterveyshuollon etäisyydeksi toimipisteistä on ilmoitettu max. 25 km. Pyydämme 
Hankintayksikköä huomioimaan, että etäisyysvaatimus max. 25 km rajoittaa merkittävästi 
mahdollisia tarjoajia. Tällä hetkellä ainoastaan yksi (1) palveluntuottaja, joka toimii Vaalijalan 
kuntayhtymän työterveyspalveluiden palveluntuottaja hankinta/kilpailutushetkellä, pystyy 
täyttämään Vaalijalan kuntayhtymän toimipisteiden maksimikilometrivaatimukset Sisä-Savon 
alueella (Tervo, Suonenjoki, Rautalampi) eikä palvelujen tuottaminen alihankintana ole 
mahdollista. Ehdotamme kilometrimäärän lisäämistä viiteenkymmeneen (50) kilometriin tarjoajien 
tasapuolisen ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Kilometrimaksimimäärää pidentäminen 
lisää mahdollisimman monen tarjoajan mahdollisuutta osallistua hankintaan ja siten koko 
palvelutuottaja- ja markkinapotentiaalin hyödyntämistä tilaajan eduksi kun hankinnan 



päätöksenteon perusteena/ valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Lisäksi 
tarjouspyynnön vaatimuksena on, että päävastuullisella palveluntuottajalla on käytössään 
mahdollisuus etävastaanottojen tuottamiseen, jolloin kilometrivaatimuksella ei ole merkitystä. 
Vaalijalan kuntayhtymässä on työntekijöitä tarjouspyynnön mukaisesti yhteensä noin 1300 
henkilöä. Tämä maksimikilometrirajoitus vaatimus rajaa mahdollisia tarjoajia, sillä kyseessä 
olevalle Sisä-Savon alueella työskentelee tarjouspyynnön tietojen mukaisesti vain n. 6 %:a koko 
Vaalijalan kuntayhtymän työntekijöistä.  

Korjaamme tarjouspyyntöä siten, että kilometrivaatimus on 55 kilometriä.  

KYSYMYS 16. Työterveyshuollon etäisyys toimipisteestä. Onko mahdollista muuttaa 
maksimietäisyyttä 25 km:stä 73 km:iin ? Olisiko lisäksi mahdollista vähimmäisvaatimusta 
paikkakuntien osalta muuttaa niin, että jokaisella nimetyllä paikkakunnalla ei ole palveluita, vaan 
toimitaan ehdottamamme maksimietäisyyden päässä olevien yksiköiden puitteissa?    
 
Korjaamme tarjouspyyntöä siten, että kilometrivaatimus on 55 kilometriä (ks. myös kysymys 15.) 

 
KYSYMYS 17. Onko välttämätöntä nimetä asiakasvastuullinen tiimi ja alihankkijat tiimeineen jo 
tarjousvaiheessa? Mitä lisäarvoa antaa? Ehdotamme, että tiimit nimetään valitun palveluntuottajan 
toimesta haltuunottovaiheessa.  
 
Kts. Kysymys ja vastaus nro 4. Muutetaan tarjouspyyntöä seuraavasti palveluntuottajan tulee 
tarjota työterveyshuoltolain mukaisesti pätevä tiimi tilaajan päätoimipisteeseen Pieksämäelle. 
Palveluntuottajan asiakasvastuullisen tiimin niminen on yksi sopimuksen ehdoista.  Alihankkijat 
nimetään tarjouksessa. 
 
KYSYMYS 18. Hinnat -kohdassa kerrotan, että ” Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja 
asiantuntijoiden osalta ilmoitetaan ainoastaan kunkin ammattiryhmän tuntihinta (€/h), jonka 
perusteella tulee määräytyä kaikki ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työhön liittyvä laskutus. 
Ehdotamme, että tämä koskisi vain KL1 ja KL2 työtä, sopiiko niin?  
 
Tuntihinnan mukaan määräytyy kaikki ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden työhön liittyvä 
laskutus, kuten tarjouspyynnössä asia on mainittu. 
 

Ilkka Jokinen 
kuntayhtymän johtaja 


