
 
 16.5.2017 

Länsi-Pohjan sote. 

 

Yhteisyrityskumppanin kilpailutus 

 

Kysymyksiä ja vastauksia 

Aikataulut 

1. Toivoisimme, että olisi mahdollista katselmoida myös terveysasemat (ml. suun terveydenhuolto 

ja työterveyshuolto) ja kuntoutusyksiköt. 

 

Vastaus: Yhteisyrityksen käyttöön tulevien Saarenvireen ja kuntien tilojen 

katselmukset järjestetään samana päivänä kuin sairaalan tilojen katselmus. Ohessa 

aikataulu ja yhteystiedot, johon voi ilmoittautua. 

Kello 8 Simon terveysasema: annika.ylitalo@oulunkaari.com 

Kello 9 Kemin tk-vastaanotto ja tth, siitä fysioterapia ja sitten suun th-toimipisteet: 

hilkka.timonen@kemi.fi 

Kello 10:15 Keminmaan terveysasema: eila.metsavainio@keminmaa.fi 

Kello 11: 15 Tornion terveysasema: leena.karjalainen@tornio.fi 

Kello 11:45 Saarenvire: tuomo.hokkinen@saarenvire.fi 

Kello 12:30 Länsi-Pohjan sairaala: juhani.isoherranen@lpshp.fi 
 

 

2. Onko mahdollista järjestää sairaalan tilojen katselmus ennen tarjouksen jättöaikaa 

Vastaus: Länsi-Pohjan sairaalan tilakatselmus yrityksille järjestetään 19.5.2017, kello 12.30 
alkaen. Kokoontumispaikkana on Länsi-Pohjan sairaalan pääsisäänkäynnin aulatila. 
Pyydämme yrityksiä ilmoittautumaan sairaanhoitopiirin tekn.joht. Juhani Isoherraselle 
edelliseen päivään 18.5 klo 16.00 mennessä s-postilla juhani.isoherranen@lpshp.fi 

 

3. Onko tilaaja huomioinut, että tarjousten jättöpäivä 28.5. on sunnuntai? Onko joku tuolloin 

ottamassa vastaan tarjouksia klo 16 saakka? Ehdotamme, että tarjousten määräaikaa siirretään 

maanantaille 29.5. 

     Vastaus: Siirretään tarjousten jättöaikaa.  Tarjousten määräaika päättyy 29.5.2017 klo 14.00 

 

   Osallistumispyyntö 
   kohta 12. Sopimusehdot: 

4. Milloin sopimusluonnokset saadaan? voimmeko saada ensi tilassa ainakin seuraavat tiedot 

sopimusluonnoksiin liittyen: 

a. hinnantarkistusmekanismi 
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Vastaus: Sopimusluonnokset toimitetaan 19.5 klo 16.00 mennessä nettisivulle osoitteeseen: 

www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti/ajankohtaista.html 

 

5. Osallistumishakemus ja alustava tarjous on jätettävä myös sähköisessä muodossa kahtena 

kappaleena USB- muistitikulla. Mitä Tilaaja tarkoittaa sähköisessä muodossa kahtena 

kappaleena USB- muistitikulla? Tuleeko tarjous toimittaa kahdella muistitikulla? Vai että tarjous 

on tallennettu yhdelle muistitikulle mutta kahtena tiedostona? 

 

Vastaus: Tarjous tulee toimittaa kahdella erillisellä muistitikulla, samansisältöisenä.  

 

Osallistumispyyntö 6.2. Taloudellinen asema 

6. Vaaditaanko ryhmittymän kaikilta osallistujilta (jokaiselta erikseen) 180 m€ liikevaihto?  

Vastaus: Ei vaadita, 180 milj. € vaaditaan ryhmittymältä yhteensä. 

7. Olemmeko ymmärtäneet oikein, että mikäli ehdokkaana toimii ryhmittymä, tulee ryhmittymän 

jäsenten yhdessä täyttää liikevaihtovaatimus? 

 

Vastaus: Kyllä, katso vastaus yllä. 

 

8. Ehdokkaan liikevaihto hankinnan kohteena olevien palveluiden osalta vuodelta 2015 on 

vähintään 180 M€. Liikevaihtovaatimus on mielestämme ylimitoitettu hankinnan arvoon 

nähden. Ei ole myöskään perusteltua vaatia toiminnan alkamisajankohtaan nähden kahden 

vuoden takaista liikevaihtoa, kun tuoreempi vuoden 2016 liikevaihto on käytännössä kaikilla 

potentiaalisilla yhtiöillä jo vahvistettu/tiedossa. Palvelutuotannon on tarkoitus alkaa 1.1.2018, 

jolloin vuoden 2016 liikevaihdolla on todellista merkitystä arvioitaessa ehdokkaiden 

taloudellista kykyä vastata sopimuksen mukaisista velvoitteista. 

Esitämme, että liikevaihtovaatimus on 100 M€ ja liikevaihdon tulee olla täyttynyt vuodelta 2016. 

Vastaus: Liikevaihtovaatimus (180 M€) suhteessa hankinnan kohteena oleviin palveluihin ei 
ole ylimitoitettu. Liikevaihdon tulee olla täyttynyt vuodelta 2016. 
 

 

9. Ehdotamme lisäksi, että ehdokkaan tulee toimittaa tai milloin ehdokkaana on ryhmittymä, tulee 

toimittaa ryhmittymän jäsenkohtainen selvitys liikevaihtovaatimuksen täyttymisestä, jotta 

Tilaaja voi varmistua liikevaihtovaatimuksen täyttymisestä. 

 

Vastaus: Ks. vastaus kysymyksissä 6-7. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti/ajankohtaista.html
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Hinta 

10. Selvyyden vuoksi pyydämme ilmoittamaan palvelujen euromääräisen kokonaishinnan 

(”toimitussisältöä vastaavat käyttötalousmenot vuoden 2016 tilinpäätöksessä -2 % ”). 

 

   Vastaus: 

Yhtiöitettävän palvelukokonaisuuden varsinaisen toiminnan kulut 

Lähteenä tilinpäätökset v. 2016 
 

 
Toimintakulut 

LPSHP -54 732 287 € 

Kemi -10 435 780 € 

Keminmaa -3 235 816 € 

Simo -1 596 613 € 

Tornio -6 830 412 € 

Saarenvire -2 337 935 € 

Yhteensä -79 168 843 € 

  Vähennetään toimintakuluista  2 %  -1 583 377 € 

Yhtiöitettävän palvelukokonaisuuden hinta 77 585 466 € 
 

11. Palvelujen hinta aloitusvuonna on v. 2016 käyttötalousmenot -2 %. Kuntayhtymä saa vähentää 

palveluiden ostoista laskennallisen arvonlisäveron 5 %. Lisätäänkö tämä palveluntuottajan 

hintaan vai jääkö se tilaajan hyödyksi? Mikäli jää Tilaajan hyödyksi, ovat yhteisyhtiön 

kustannukset vähintään 7 % suuremmat kuin nykyinen palvelutuotanto. Koska osakeyhtiö ei voi 

tuottaa lain mukaan tappiota, onko Tilaaja valmis sitoutumaan yhteisyhtiön osakkaana 

vähintään 7 % kustannusten alentamiseen ja säästötoimenpiteisiin? 

Vastaus: Kyllä. 

 

12. Asiakasmaksujen osalta ehdotamme menettelyä, jossa tilaaja perii ne ja tulouttaa ne sitten 
palveluntuottajalle eli yhteisyritykselle 

 

Vastaus: Asiakasmaksut perii omistajakunnat ja tilaaja ja ne jäävät myös perijälle. 
Omistajakunnat ja tilaaja perii myös peruuttamattoman ajan, mutta tilittää sen 
palveluntuottajalle. Tulevan sote- lainsäädännön mukaan maakunta perii asiakasmaksut ja 
tässä noudatetaan sitä linjausta, koska 1.1.2019 maakunnasta tulee tilaaja.  
 

13. Osallistumispyynnön kohdassa 6.3. sanotaan:”Palveluosa-alueiden 1 - 9 osalta ehdokkaan tulee 

myös ilmoittaa referenssitoimeksiantojen tai niiden asiakasorganisaatioiden palveluvolyymit.”  

Mihin palveluvolyymeillä viitataan? Asiakasmääriin, suoritemääriin, palveltuun väestöpohjaan? 

Ja mikä on näiden volyymien merkitys (niiden hyödyntämisestä tarjousten vertailussa tms. ei ole 

mitään mainintaa)? 

Vastaus: Palveluvolyymillä viitataan asiakasmääriin, suoritemääriin, palveltuun 

väestöpohjaan. Halutaan selvittää tarjoajan kokemusta ja toimintakykyä hankinnan kohteena 

olevien palvelujenosalta ja vastaavalla väestöpohjalla. 
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14. Jos yhdelle referenssiasiakkaalle on tuotettu useita palveluita saman sopimuksen pohjalta (esim. 

käsillä olevaa hankintaa vastaava laaja palveluiden ulkoistus), riittääkö yksi lomake? Tämä 

säästäisi referenssin tilaaja-asiakkaan aikaa ja vaivaa. 

Vastaus: Riittää kunhan kuvataan referenssinä käytettävät palvelut tarkasti. 

 

Erikoissairaanhoitoon liittyvät kysymykset, volyymit ja suoritetiedot 

 

15. Pyydämme toimittamaan seuraavat volyymi- ja suoritetiedot: 

erikoisaloittain yksilöidyt suoriteluvut (diagnoosi- ja toimenpidekoodeittain tai koodiryhmittäin) 
viimeiset 3 vuotta 

a. leikkaussali 
b. muut toimenpiteet 
c. vuodeosastot 
d. vastaanotot 
e. päivystys 

 
Vastaus: LIITE 1: Toimenpiteet avo-vuode 2014_2016.xlsx 
 

KUNTALIITON VUOSITILASTOT 
   Leikkaukset ja toimenpiteet 2014 2015 2016 

Synnytykset 593 566 546 

- joista keisarileikkauksia 77 70 76 

Leikkaustoimenpiteet yht. 6 140 6 073 6 440 

Elektiiviset leikkaukset yht. 5 134 5 031 5 408 

- joista päiväkirurgiset leikkaukset 3 389 3 307 3 721 

Kaikki päivystysleikkaukset yht. 1 006 1 042 1 032 

- joista yöaikana (22-07) aloitetut 85 105 127 

Kirurgia, leikkaukset yht. 3 979 3 903 4 060 

Kirurgia, päivystysleikkaukset yht. 900 901 940 

- joista yöaikana (22-07) aloitetut 66 79 106 

Naistentautien ja synnytysten leikkaukset yht. 478 483 580 

Naistentautien ja synnytysten päivystysleikkaukset yht. 106 116 97 

- joista yöaikana (22-07) aloitetut 19 26 21 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkaukset 668 645 739 

Silmätautien leikkaukset 691 718 860 

Suu- ja leukakirurgiset leikkaukset 233 324 201 

Plastiikakirurgiset leikkaukset 46 36 30 

Lastenkirurgiset leikkaukset 281 269 274 

Neurokirurgiset leikkaukset 31 36 25 

Kaihileikkaukset 619 680 715 

- joista molempien silmien leikkauksia 55 12 33 

Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset yht. 379 360 325 

- joista lonkan tekonivelleikkauksia 182 154 155 
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16. Pyydämme toimittamaan alla olevat tiedot: 

Keskussairaala: 
 
Leikkausyksikön henkilöstömäärä (työntekijäryhmittäin)? 
 

LPSHP 
erikois-
lääkäri 

erikoistuva       
lääkäri oh/aoh sair.hoit 

lähih/   
lääk.vaht  os.siht 

väline- 
huoltaja 

Leikkaus- ja anestesia 
     7                 
(1 vt, 1 vs) 3 2 37,5 1 2   

Välinehuolto      *)       10  

   *) esimiesresurssi leikkaus- ja anestesiaosastolta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuodeosastojen henkilöstömäärä (työntekijäryhmittäin) /osasto? 
 

LPSHP vuodeosastot 
henkilöstö 2017 

osaston-     
hoitaja 

apulais-      
osaston-    
hoitaja 

sairaan-      
hoitaja 

lähih/           
perush 

osaston-     
sihteeri muu 

Kirurginen vo 3 B 1 1 10,5 5 2   

Kirurginen vo 4 B   1 12,5 5 2   

Synnytys- ja naistent. Vo 1   17   1   

Sisät. SYKE 4 A 1 1 10,5 5 1,5   

Sisät. os 5 1 1 19 10 2,5   

Lastentaut. vo 1 1 17 4 2 3 

Henkilöstöpankki 1 koordin   43,5 5 3,5   

yhteensä 6 5 130 34 14,5 3 

 
 

Päivystyksen/akuuttihoidon henkilöstömäärä (työntekijäryhmittäin)? 
 

LPSHP 
erikois-
lääkäri 

erikoistuva       
lääkäri oh/aoh sair.hoit 

lähih/    
perush/   
lääk.vaht  

os.siht / 
tekstin-   
käsittelijä 

Akuuttiklinikka 2 2 2 29,5 2 6 

 
 

Poliklinikan henkilöstömäärä (työntekijäryhmittäin)? 
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LPSHP 
erikois-
lääkäri 

erikois- 
tuva  
lääkäri 

oh/ 
aoh 

sair. 
hoit 

lähih/    
perush/   
lääk.vah 
/hammas-     
hoit. / 
kuntohoi 

os.siht / 
tekstin-   
käsit. 

audio-   
 nomi 

kunt.      
 ohj / 
 
suun. 

neuro-      
psykol. 

puhe-   
 terap 

ravits   
 terap 

suu-   
hygie-   
nisti 

Ihotautien pkl 1     3                 

Neurologia 3 
 

  2   1     1 1     

Keuhkosairaudet 2 1   3,5   1             

Silmätaudit 3 
 

  9   1   1         

Korvataudit 3 
 

  1,5 1 1 2,5 1         

Syöpätaudit 1,3 
 

  1,5                 

Sisätaudit 
 

9,8        5   5   2         1   

Kirurgia 8              5 2 2,5 1 3             

Synnytys - 
naistentaudit 5 

 
  3 1 1             

Dialyysi       7                 

Scopiatoiminta       3   1             

Päiväkirurgia     1 4   1             

Suu- ja 
hammassair. 1 1     1             1 

Lastentaudit 3,8 
 

                    

 
 

LPSHP 
erikois-
lääkäri 

erikoistuva       
lääkäri oh/aoh sair.hoit 

lähih/    
perush/   
kuntohoit 

os.siht / 
tekstin- 
käsittelijä 

kunt.      
ohj / 
suun. 

röntg.      
hoit 

bioanal. / 
lab.hoit fysioter. 

Radiologia, 
neurofysiol 4                   3 2 3 3 3   21,5 0,5   

Patologia 1 1 1     1     3   

Infektiotaudit 1     2             

Tekstinkäsittely           9         

 

Lääkehuolto / 
sairaala-apteekki 
LPSHP   

sairaala-apteekkari 1 

proviisori 1 

farmaseutti 5 

farmonomi 2 

Tornion tk   

lääkekeskuksen 
hoitaja 1 

 
10 

  TK röntgen rtg.hoit 

Keminmaa 0,5 

Tornio 1 
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Tehohoidon henkilöstömäärä (työntekijäryhmittäin)? 
 

     

LPSHP oh/aoh sair.hoit 
lähih/    
perush/    os.sihteeri 

Teho-osasto 2 25 2 1 

 
 
Erikoislääkärivakanssien määrät erikoisaloittain? 

 
Vastaus: Sisältyy yllä oleviin taulukkoihin. 
 

 
Onko vakansseja täyttämättä (kuinka paljon talon omia erikoislääkäreitä erikoisaloittain, osa-aikaisten 
määrä, ”keikkalaisten” määrä, mistä ja kuinka paljon henkilöstövuokrattuja tai muita 
ostopalvelulääkäreitä erikoisaloittain)? 

 
Vastaus: LIITE 2: LPSHP:n lääkärit 

 
 
 

Leikkausmäärät erikoisaloittain 2016 jaoteltuna toimenpidekoodin mukaan? 
Leikkausmäärät (mitä leikkauksia tehdään ja kuinka paljon)? 
 
 Vastaus: LIITE 1: Toimenpiteet avo-vuode 2014_2016.xlsx 
  
 
Tähystysmäärät (gastro, colono, virtsatie)? 

 
Vastaus: LIITE 3: Tähystystoimenpiteet 2014_2016.xlsx 
(liitteessä kaikki tähystysyksikön toimenpiteet sekä keuhkopolin tähystykset) 

 
 
 
Tekonivelleikkausten määrät nivelittäin 2016 (kuinka paljon tehty itse ja kuinka paljon ostettu muualta ja 
mistä ostettu)? 
  

Vastaus: 
- Lonkan tekonivel   135 
- Lonkan tekonivel uusinta 20 
- Polven tekonivel 153 
- Polven tekonivel uusinta 21 

 
Päiväkirurgisten leikkausten määrä 2016? 
 

Vastaus: Päiväkirurgisten leikkausten määrä 3721 
 

 
Tähystysmäärät (gastro, colono, virtsatie)? 
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Vastaus: LIITE 3: Tähystystoimenpiteet 2014_2016.slsx 
(liitteessä kaikki tähystysyksikön toimenpiteet sekä keuhkopolin tähystykset) 

 
  
Ostopalvelut erikoisaloittain eriteltynä? 
 
 Vastaus: Liite 4: LPSHP ostopalvelusopimukset  

                Liite 5: Kirurgien klinikan konsulttien toiminnasta erittelyä 
Lisäksi gastroenterologi (80 %) tuntipalkalla. Satunnaisesti ostettu 
erikoislääkäreitä, paikkaamaan puuttuvia vakansseja ja päivystykseen: 
neurologia, lastentaudit, ihotaudit, kardiologia ja fysiatria. Kustannukset ovat 
mukana ostopalvelukustannuksissa. 

 
Kustannukset klinikoittain/erikoisaloittain? 
 

Vastaus: LPSHP:n kustannukset ja suoritteet (käynnit, hoitopäivät, hoitojaksot) 
tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain sisältää myös hammas- ja suusairauksien pkl 
LIITE 6: Kuntalaskutetut suoritteet 2014_2016.xlsx 

 
 
 
 
 

Vuodeosastopaikkojen määrät erikoisaloittain? 
 

LPSHP 
VUODEOSASTOT   

sairaansijat 

SyKe 2A  sisätaudit 11 

  keuhkosairaudet 7 

5A sisätaudit 15 

5B sisätaudit 9 

  neurologia 8 

1 B lastentaudit 8 

2 C  
Synnytys ja 
naistentaudit 

12 

3 B ortoped. / traumat. 17 

  korva-, nenä-, kurkku 2 

4 B pehmytkirurgia 24 

YHT.   136 

 
 
Tehohoidon potilaspaikat ja tehostetun valvonnan ja dialyysihoidon paikat? 

 
 

LPSHP    sairaansijat 

Tarkkailu/Akuutti   5 

Teho+ CCU   5+3 

Dialyysi    10 

 
Leikkaussalien määrät, onko kaikki salit samassa yksikössä (ml päiväkirurgia)? 
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LPSHP    Määrä 

Leikkaussalit     8  

Heräämöt 
 

2 

Silmäleikkaussali   1 

Synnytyssalit 
+sektiosali   

2+1  

 
Päiväkirurgia käyttää samoja leikkaussaleja. Synnytyssalit ja sektiosali sijaitsevat 
synnytysosasto 2 C:llä. 

 
Kirurgisen potilaan keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla erikoisaloittain? 
 

 Vastaus: Ei saatavissa erikoisaloittain 

 

vuosi 2016:  

Kustannuspaikka Kha 

2202 Kirurgian os 3b 2,4 

2203 Kirurgian os 4b 2,8 
 
 
Poliklinikkajonot erikoisaloittain?    
 
 Vastaus: Liite 7: LPSHP hoitoonpääsyn seurantatilastot 31.12.2016 
 
 
Keskimääräinen jonotusaika leikkaukseen erikoisaloittain elektiiviset potilaat? 
 

 
Vastaus: Liite 7: LPSHP hoitoonpääsyn seurantatilastot 31.12.2016 

 
Keskimääräinen jonotusaika leikkaukseen erikoisaloittain päivystyspotilaat? 
 
 Vastaus: Ei ole saatavissa nykyisellä kirjaamismenettelyllä.  
 
Etupäivystysringissä olevien talon omien lääkäreiden määrä? Kuinka paljon hoidetaan etupäivystystä 
keikkalaisilla/ostopalveluna? 
 

Vastaus: AKU 1 (etupäivystäjä) ja Kirurgia1 rinki sairaalapäivystyksessä virkalääkäreillä, 
satunnaisesti  ulkopuolisia päivystäjiä määräyskirjalla. AKU 2 (ruuhkanpurkaja tarvittaessa), 
AKU 3 (pth- päivystäjä) ostopalveluna. 

 
Takapäivystysringissä olevien erikoislääkärien määrä? 
 

Vastaus: Kovakirurgia ja pehmytkirurgia: kaikki virkalääkärit osallistuvat. Osa ostopalveluina. 
                Anestesiologia: kaikki virkalääkärit osallistuvat. Osa ostopalveluina. 
                Sisätaudit: kaikki virkalääkärit ja ostopalvelu gastroenterologi. 
                Gynekologia: pääsääntöisesti omat virkalääkärit, jonkin verran yksittäisiä   
                ostopalvelupäivystäjiä viikonloppuisin. 
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                Pediatria: molemmat virkalääkärit, viikonloppuisin ulkopuolisia päivystäjiä. 
                Radiologia: virkalääkärit ja ostopalvelu  

 
Onko alueella esh toimintaa muualla kuin Keskussairaalassa? Jos on niin mitä ja missä? 
 

Vastaus: Polikliinista vastaanottotoimintaa yksityisillä lääkäriasemilla Kemissä ja Torniossa. 

17. Saisimmeko erikoisaloittain erikoissairaanhoidon lääkärien lukumäärät sekä poliklinikkojen 

toteutuneet lääkärityöpanokset (esim. henkilötyövuosina)? 

Vastaus: Henkilöstömäärät kysymyksen 15 taulukoissa. Poliklinikoiden lääkärit voivat 
osallistua myös muihin toimenpiteisiin ja vuodeosastotyöhön, joten käytössä olevista 
tietojärjestelmistä ei saada näin yksilöityä tietoa. 

 

18. Saisimmeko esh- poliklinikoiden osalta henkilöstömäärät ja keskimääräiset lääkärin 

vastaanottomäärät per päivä erikoisaloittain? 

Vastaus: Henkilöstömäärät kysymyksen 15 taulukoissa. Ks. edellinen vastaus. 
 

19. Henkilöstömäärä luokiteltuna (lääkäri, hoitaja, muu) erikoisaloittain ja toiminnoittain 
(leikkaussali, eri poliklinikat, eri vuodeosastot) 

 
Vastaus: Henkilöstömäärät kysymyksen 15 taulukoissa. 

 
 

19. Saisimmeko LPSHP:n kustannukset ja suoritteet (käynnit, hoitopäivät, hoitojaksot)  
    tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain? 
 

Vastaus: LPSHP:n kustannukset ja suoritteet (käynnit, hoitopäivät, hoitojaksot) 
tulosyksiköittäin ja kustannuspaikoittain sisältää myös hammas- ja suusairauksien pkl 
LIITE 6: Kuntalaskutetut suoritteet 2014_2016.xlsx 
 

 
20. Saisimmeko sairaanhoidon tukipalveluiden suoritteet ja kustannukset toiminnoittain 

(laboratorio, patologia ja infektioiden torjunta, radiologia, kliininen fysiologia ja neurofysiologia, 

lääkehuolto ja tekstinkäsittely), eriteltynä kunnittain ja LPSHP? 

 
Vastaus:   
LIITE 8: Kirjanpidon toteumavertailut KUST*.pdf  
Kliininen fysiologia ja neurofysiologia siirtyivät radiologialle 1.7.2016 ja kustannukset ovat 
radiologian raportissa mukana. Aiemmin olivat NordLabin toimintaa. 
LIITE 9: Tukipalvelujen suoritteet.xlsx 
LIITE 10: Infektioiden torjuntayksikön tilastot 2016 
LIITE 11: Välinehuollon toimintalukuja 2014 – 2016 
LIITE 12: Laboratoriokustannukset 2015 - 2016  

 
 

21. Erikoisaloittain eri palveluiden määrät ja hinnat hankituista ostopalveluista, 
ostopalvelusopimusten pituudet ja ehdot? 

 
Vastaus: Liite 13: LPSHP Ostopalvelut 2014_2016.xls 
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22. Erikoisaloittain luokiteltuna (diagnoosi- ja toimenpidekoodit tai koodiryhmät) määrät ja hinnat 

muista sairaanhoitopiireistä tai muilta julkisilta tai yksityisiltä ostetuista palveluista? 
 

Vastaus: LIITE 13: LPSHP Ostopalvelut 2014_2016.xls liitteenä (ei saatavissa diagnoosi- tai 
toimenpidekoodeittain) 

 
23. Nykyisten toiminnanohjausjärjestelmien tärkeimmät raportit viimeiset 3 v. 

a. leikkaussali: esim. leikkaussalien käyttöasteet, vaihtoajat 
 

Vastaus: Uusi järjestelmä otettu käyttöön kesäkuussa 2016, mutta tietoa ei vielä saada. 
 

b. vuodeosasto: käyttöasteet, keskimääräiset hoitoajat eri sairaus/toimenpideryhmissä 
 

Vastaus: Ei raportoitavissa toimenpideryhmittäin. 
                Käyttöasteet ja keskimääräiset hoitoajat seuraavassa taulukossa: 

 

v. 2014 
    Kustannuspaikka Hoitopv netto Kuormitus-% Kha Vaihtuvuus 

2202 Kirurgian os 3b 5 541 81,7% 2,6 10,7 

2203 Kirurgian os 4b 7 348 84,8% 3,0 12,1 

2401 Lastentautien osasto 1b 2 406 86,1% 2,5 6,5 

2105 Sisät.ja neur. osasto 5b 5 164 89,0% 4,0 6,8 

2102 Sisät.osasto 5a 4 074 74,4% 3,6 5,4 

2104 Sydän- ja keuhkosair os 4A 5 770 79,0% 3,0 9,4 

4601 Tehostetun hoidon osasto 2 116 73,0% 2,1 5,3 

Yhteensä 32 419 81,6% 3,0 56,2 

     

     v. 2015 
    Kustannuspaikka Hoitopv netto Kuormitus-% Kha Vaihtuvuus 

2102 Sisät.osasto 5a 4 383 80,1% 3,6 5,9 

2104 Sydän ja keuhkosairauksien os 5 663 86,2% 3,0 9,2 

2105 Sisät.ja neur. osasto 5b 5 783 88,5% 3,9 7,2 

2202 Kirurgian os 3b 5 303 88,1% 2,7 10,6 

2203 Kirurgian os 4b 7 795 88,2% 3,1 12,7 

2401 Lastentautien osasto 1b 2 372 86,2% 2,1 6,3 

4601 Tehostetun hoidon osasto 2 033 70,4% 2,0 5,3 

Yhteensä 33 332 85,3% 3,0 57,1 

     v. 2016 
    Kustannuspaikka Hoitopv netto Kuormitus-% Kha Vaihtuvuus 

2104 Sydän ja keuhkosairauksien os 5 839 88,6% 2,8 10,5 

2105 Sisät.ja neur. osasto 5b 9 866 84,2% 3,3 14,5 

2202 Kirurgian os 3b 5 333 79,7% 2,4 11,5 

2203 Kirurgian os 4b 6 833 81,1% 2,8 12,4 

2401 Lastentautien osasto 1b 2 329 84,9% 2,2 5,8 

4601 Tehostetun hoidon osasto 1 945 67,6% 1,9 5,2 
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Yhteensä 32 145 82,3% 2,7 59,9 

 
 
 

24. Onko psykiatria kokonaan erikoissairaanhoidon tarjouspyynnön ulkopuolella?  
 

Vastaus: On. 
 
25. Jos uudessa sote:ssa joku erikoissairaanhoidon toiminta loppuu, kuten synnytykset tai 

tekonivelkirurgiat, miten tämä huomioidaan sopimuksessa ja kustannusten jaossa?  
 

Vastaus: Mikäli lainsäädännöllisistä syistä Länsi-Pohjan sairaalan ja omistajakuntien sote- 
keskusten asema julkisten terveydenhuollon palvelujen tuottajana muuttuisi tai 
palvelusopimuksessa sovitut tuotantomäärät uhkaavat merkittävästi vähentyä, sitoutuvat 
sopijapuolet tarkistamaan palvelujen hintaa ja sopeuttamaan palvelutuotanto lainsäädäntöä 
vastaavaksi. 
  

 
26. Mitä moderneja digitaalisia palveluja asiakkailla on nyt käytössään LPSHP:ssä? 

 
Vastaus: Eskoon on tulossa syksyllä 2017 käyttöön potilaan sähköinen esitietolomake. 
 On liitytty selkärekisteriin, johon potilas syöttää tietoja omasta voinnistaan. 
Endoproteesirekisterin modernisointi menossa. 
Sähköinen asiakastyytyväisyyskysely internetissä. Laboratorioon sähköinen ajanvaraus 
(Nordlab). 

 
27. Materiaalissa todetaan, että vaativa erikoissairaanhoito ostetaan OYS-yta:lta. Voiko yhteisyritys 

hankkia vaativaa erikoissairaanhoitoa myös muualta? 
 

Vastaus: Kyllä voi. Vaativan erityistason palveluja ostetaan tälläkin hetkellä muiltakin kuin 
OYS:sta. 
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Avoterveydenhuolto: 

28. Saisimmeko kunnittain avoterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajakäyntimäärät sekä toteutuneet 

lääkäri- ja hoitajatyöpanokset (esim. henkilötyövuosina)? 

Vastaus: Käynnit resurssiryhmittäin: 

                        

 

 

Käynnit kohderyhmittäin: 
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Lääkäri- ja hoitajamäärät kuntien avoterveydenhuollossa: 

          
TK 

vastaanotto lääkäri 
osaston-     
hoitaja 

sair.hoit/    
terv.hoit 

lähih / 
perush 

tk- 
avust 

palvelu-    
siht/ 
toim.siht  

tekstin-   
käsit 

sovellus-   
asian-           
tuntija  

väline- 
huolt   

Kemi 10,1           1 13,5 1,5 1 2 2 1 1 

Keminmaa  

kokonais- 
ulkoistus  
(6 virkaa) 1 5   1 2 1 0,1   

Simo 2,9 1 3,9   1   1     

Tornio 11,32 1 12   4,5   3 1 2 
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29. Saisimmeko keskimääräiset vastaanottomäärät per päivä (terveyskeskus lääkäri- ja 

hoitajavastaanotot,)? 

 

Vastaus: Terveyskeskuslääkärit tekevät vastaanottotyön lisäksi päivittäin töitä myös muille 

sektoreille, joten tietojärjestelmistä ei saada näin yksilöityä tietoa. 

 

30. Kuinka monta lääkärin vakanssia on perusterveydenhuollossa kullakin nykyisellä 

terveysasemalla eli tulevissa sote- keskuksissa niissä tehtävissä, jotka tulevat yhteisyrityksen 

tuotantovastuulle? Montako vakanssia on mahdollisesti hoitamatta nyt? Kuinka montaa 

mahdollisesti hoitaa ostopalvelulääkäri? Onko muita voimassa olevia lääkäripalveluiden 

ostosopimuksia yhtiöiden kanssa kuin Kemin ikäihmisten asumispalveluyksiköihin tehty? 

 

Vastaus: Lääkärivakanssien tilanne kysymyksen 28 taulukossa. Keminmaan lääkäripalvelut on 

ulkoistettu (kokonaisulkoistus). Kemissä ostopalvelulääkäripalvelua kiire- ja 

ajanvarausvastaanotoille 2+2 (ostopalveluissa). Tornion ostopalvelulääkärisopimukset 

löytyvät liitteenä olevasta ostopalveluluettelosta. (Liite 14: Kunnat ostopalvelut) 

 

 

31. Pyydämme toimittamaan terveysasemakohtaiset/työntekijäkohtaiset tiedot suoritemääristä 

(potilaskäynnit, puhelinkontaktit) avovastaanottotoiminnassa 2016.  

 

Vastaus: Suoritemäärät resurssi- ja kohderyhmittäin kysymyksen 28 taulukoissa. 

Puhelinkontaktien osalta ei ole käytettävissä luotettavia suoritemääriä. 

 

32. Onko avovastaanottotoiminnassa (sekä pth että suun terveydenhuolto) käytössä sähköinen 

ajanvarausjärjestelmä?  

Vastaus: Ei ole asiakaskäytössä muualla kuin laboratorioajanvarauksessa. 

 

 
33. Onko sopimuksellisia rajoituksia toiminnan tehostamiselle ja kustannustehokkuuden 

parantamiselle? 
 

Vastaus: Palvelut tulee tuottaa siten, kuin niistä on määrätty lainsäädännössä, asetuksissa ja 

viranomaismääräyksissä sekä huomioiden Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämissuunnitelman palvelukuvaukset. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava lähipalveluina omistajakunnissa siten, etteivät 

tämän sopimuksen tarkoittamat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omistajakunnissa 

sopimuskauden aikana pääty, siirry pois omistajakunnista tai niiden palvelutaso alene tai 

heikkene tämän sopimuksen mukaisesta tasosta, elleivät omistajakunnat ja palvelutuottaja 

yhteisesti toisin sovi. Asiakkaan hyväksyessä palveluita voidaan tuottaa myös kuntien 

ulkopuolella. 
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Palveluntuottajalla on omistajakuntien ja tilaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla oikeus 

supistaa toimintayksiköiden toimintaa lomakausina ja juhlapyhien aikoina.  

 
34. Kuka vastaa kehittämiskustannuksista, esim. it- järjestelmät? Miten mahdollisen maakunnallisen 

uuden it- järjestelmän investoinnit jaetaan? 
 

Vastaus: Tilaajan vastuulla olevien järjestelmien osalta tilaaja. Palveluntuottaja vastaa 
omien järjestelmien osalta. 

 
35. Onko mahdollista esittää kehittämistoimia, jotka nostavat investointivuonna kustannuksia, 

mutta aikaansaavat kokonaissäästön pitkällä aikavälillä? 
 

Vastaus: Kyllä. 
 

Suun terveydenhuolto 

36. Pyydämme toimittamaan hankinnan kohteena olevien suun terveydenhuollon palveluiden 

osalta seuraavat yksilöidyt tiedot toimipisteittäin: 

Henkilöstö klinikoittain 

Suun terveydenhuolto 
henkilöstö Kemi Keminmaa Simo Tornio LPSHP 

Ylihammaslääkäri 1       1 

Johtava /vastaava 
hammaslääkäri   1 1 1   

Erikoishammaslääkäri       0,5   

Erikoistuva hammaslääkäri         1 

Hammaslääkäri 7 4 1,5 7   

Osastonhoitaja 1         

Vastaava suuhygienisti   1   1   

Suuhygienisti 2 1 0,9 3 1 

Hammashoitaja 11 6 1,6 9 1 

Välinehuoltaja 1,5 0,5   2   

 

Klinikoitten vastuulla oleva väestö ikäluokittain  

Vastaus: OP Liite 1: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma s. 3 -4, 

taulukot 1 ja 2.  

 

Potilaiden määrä ja potilaskäyntien määrät klinikoittain 

Erikoishammashoidon potilaat ja potilaskäynnit erikoisaloittain keskussairaalassa 

Vuonna 2016 tehdyt hammasimplantit 

Vuonna 2016 tehdyt keraamiset täytteet ja kruunut 

Oikomishoidossa olevat potilaat alle 18- vuotiaista 
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DMF, D ja CPI indeksit ikäluokittain 

Hoitoon pääsy – hoitojonot suun terveydenhoidossa 

Miten, miten usein ja millä menetelmillä asiakastyytyväisyyttä mitataan – viimeisimmän mittauksen 

tulokset   

Henkilöstön tyytyväisyys ja mittarit 

Vastaukset: Taulukossa ja liitteessä 15: Suun terveydenhuolto Tornio, Kemi, Simo ja liitteessä 

22 Keminmaa 

Suun terveydenhuolto LPSHP Kemi Keminmaa Simo Tornio 

Potilaiden määrä  
789 

lähetettä 8033 3534 1426 7584 

Potilaskäyntien määrät 1647 18573 10033 3131 17690 

Tehdyt hammasimplantit   5 0 0 0 0 

Tehdyt keraamiset täytteet ja 
kruunut   10-15  5 12 0 1+1 

Oikomishoidossa olevat 
potilaat alle 18 – vuotiaista   471 n. 200 40   

DMF, D ja CPI indeksit 
ikäluokittain   liite liite 

ei saa 
ohjelmasta liite 

Hoitoon pääsy – hoitojonot 
hoito-
takuussa 

ei jonoja  
kiireetön 3-6 vk 

yli 6 kk 0              
6-3 kk 26                 
alle 3kk  123 ei jonoja 

 kiireelliset samana 
päivänä    
vähäoireiset 4-8 vk 
oireettomat 4-6 kk 

Miten, miten usein ja millä 
menetelmillä 
asiakastyytyväisyyttä mitataan 
– viimeisimmän mittaukset 
tulokset 

vuosittain 
ks.liite 

2016 THL 
asiakaspalaute- 
kysely 

2016 THL 
asiakaspalaute- 
kysely 

mitattu 
liitteenä vuosittain  

Henkilöstön tyytyväisyys ja 
mittarit     liite 

2-3 vuoden välein 
(3,5/5) 

Hyvinvointi -
kartoitus Op- 
Pohjolan kysely 

mitattu 
vuosittain liite 

  
ks. Liite 
LPSHP ks.liite Kemi 

ks. Liite 
Keminmaa 

ks. Liite 
Simo ks. Liite Tornio 

 

Suun terveydenhuollon kustannukset klinikoittain 

Keskussairaalassa hoidetuista potilaista kertyneet kustannukset 

Vastaus: Tarjouspyynnön Liite 10B LPSHP toimintakertomus ja tilinpäätös2016.pdf , Liite16: 

TPKemi, Liite 17: TPKeminmaa, Liite18: TPSimo, Liite19: TPTornio. 

              

Asiakasmaksutulot  

Vastaus: Asiakasmaksut perii omistajakunnat ja tilaaja ja ne jäävät myös tilaajalle. . 
Omistajakunnat ja tilaaja perii myös peruuttamattoman ajan, mutta tilittää sen 
palveluntuottajalle. Tulevan sote- lainsäädännön mukaan maakunta perii asiakasmaksut ja 
tässä noudatetaan sitä linjausta,  koska 1.1.2019 maakunnasta tulee tilaaja 
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Onko käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä? 

 Vastaus: Ei ole. 

Onko erityispoliklinikalla käytössä CAD/CAM- sovellutukset ja jos on niin mitkä ohjelmat ja laitteet ? 

 Vastaus: Ei käytössä 

Millainen etäkonsultaatiojärjestelmä suusairauksien poliklinikalla on käytössä? 

   Vastaus: Ei käytössä. 

 

37. Saisimmeko kunnittain suun terveydenhuollon  

- hammaslääkäri-, hammashoitaja- ja suuhygienistin käyntimäärät sekä toteutuneet 

hammaslääkäri-, hammashoitaja- ja suuhygienisti panokset (esim. henkilötyövuosina)? 

keskimääräiset vastaanottomäärät/päivä hammaslääkäri, suuhygienistit, hammashoitajat 

 

Vastaus:  Taulukossa: 

Suun terveydenhuolto 
   Käynnit 2016 (Kemi, Keminmaa, Simo, Tornio, LPSHP hammas-ja suusairauksien pkl) 

     

Kunta 
erikois-
hammaslääkäri hammaslääkäri suuhygienisti hammashoitaja 

Kemi                    11 746                    4 370                           1 142    

Keminmaa                      7 210                    2 212                              611    

Simo                      2 637                           -                                494    

Tornio 797                  13 850                    2 718                                 -      

LPSHP                     1647       

 

Vähimmäisvaatimukset, kohta 9 tilasuunnitelma 

38. Mikä tämän kohdan sisällön tarkkaan ottaen tulee olla ja mihin kysymyksiin tässä tulee esittää 

ratkaisu? 

 

1. TILASUUNNITELMA 

VAATIMUS 

Tarjoaja laatii suunnitelman siitä, miten se aikoo järjestää 

palvelutuotannon vaatimat tilat alustavasti 1.1.2019 alkaen. 

Suunnitelmassa tulee huomioida, mm.: 

 

 

o Nykyisten hankintayksikön tilojen hyödyntäminen  
o Hankintayksikkö / sopimusosapuolina olevat kunnat ei osallistu 
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tilojen rahoitukseen 1.1.2019 
o Tilasuunnitelman tulee noudattaa rajoituslaissa (548/2016) 

säädettyjä velvoitteita 
 

 

 

Vastaus: Palveluntuottajan tulee toiminnan alussa vuokrata omistajakuntien, tilaajan ja 

Saarenvireen nykyisessä käytössä olevat yhteisyritykseen siirtyvien palvelujen 

tarvitsemat toimitilat. 

Uusia tiloja tulee varautua hankkimaan tilanteessa, jossa vuokratut tilat eivät täytä; 

viranomaisvaatimuksia tai osoittautuvat muutoin sopimattomaksi palvelutuotannon 

tarpeisiin. Mahdollista on, että toimitilojen rakentaminen toteutetaan omistajakuntien 

investointina ja palveluntuottaja vuokraa tilat. 

Uusinvestointien toteuttaminen palvelutuottajan omana investointina on 

vaihtoehtoinen toimintamalli edelliselle. 

39. Tuleeko tarjoajan tässä sitoutua tilojen osalta investointeihin tai omistusjärjestelyihin? 

Vastaus: Ks. edellisen kysymyksen vastaus. 

 

Tilat, koneet, laitteet, välineet 

40. Pyydämme toimittamaan kone ja kalustolistauksen hyödykkeittäin, hankinta-arvo, 

hankintavuosi. 

Vastaus: Kaluste- ja laiteluettelot laaditaan ennen palvelutuotannon aloittamista.  Hinta 

lisätään palvelutuotannon kokonaishintaan osana toimitilojen vuokria.  

 

41. Onko tilojen, laitteiden ja välineiden vuokrahinnasta tarkempaa tietoa? 

Vastaus: Määritellään ennen palvelutuotannon aloittamista. Hinta lisätään palvelutuotannon 

kokonaishintaan osana toimitilojen vuokria. 

Alihankinta- ja ostopalvelusopimukset 

42. Pyydämme toimittamaan listauksen ostopalvelusopimuksista sisältäen vuosihankinta-arvot, 

sopimuksen päättymispäivän, irtisanomisehdot. 

Vastaus: Liite 14: Kunnat ostopalvelut. Tiedot on ilmoitettu niiltä osin kuin ne liikesalaisuutta 

rikkomatta on mahdollista. 

43. Mitä tällä hetkellä voimassaolevia alihankinta- ja ostopalvelusopimuksia (lääkäripalvelut, 

laboratoriopalvelut Nordlabista etc) yhteisyritykseen siirtyy? Hinnat? Irtisanomisajat? 

Vastaus: Liite 14: Kunnat ostopalvelut. Liite 20: Nordlab hinnasto. 
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44. Useat todennäköiset tarjoajat toimivat jo nyt Hankintayksikön ja/tai sen valtuuttamien kuntien 

palveluntuottajina, ja siten omaavat muita tarjoajia merkittävästi enemmän tietoa nykyisestä 

palvelurakenteesta ja palvelutuotannosta, resursseista, kustannuksista ym.  

Pyydämme Hankintayksikköä toimittamaan yksilöidyt tiedot hankinnan kohteena olevien 

palveluiden tuottamiseen tällä hetkellä käytettävistä ostopalvelusta, ostopalveluiden 

sisältämistä henkilöstöresursseista ja ostopalveluhenkilöstön keskeisistä työsuhteen ehdoista, 

missä yksiköissä/palveluissa ostopalveluita käytetään, ostopalveluiden kustannuksista, 

sopimusten keskeiset (ml. kuka palvelut/resurssit tuottaa) ehdot. 

Vastaus: Liite 4: LPSHP ostopalvelusop. , Liite 13: LPSHP Ostopalvelut 2014_2016,  Liite 5: 

Kirurgien klinikan konsulttien toiminnasta erittelyä, Liite 14: Kunnat_ostopalvelu. Tiedot on 

ilmoitettu niiltä osin kuin ne liikesalaisuutta rikkomatta on mahdollista. 

45. Mistä Länsi-Pohjan keskussairaalan virka-ajan ulkopuolisen yhteispäivystyksen (akuuttiklinikan) 

etupäivystävä lääkäriresurssi nykyisin hankitaan? Mitä ovat olleet vuosittaiset kustannukset? 

Siirtyvätkö ostopalveluita koskevat henkilöstöresurssit yhteisyhtiön käyttöön 

liikkeenluovutuksella? Pyydämme toimittamaan edellä mainittua hankintaa koskevan voimassa 

olevan sopimuksen.  

Vastaus: Akuuttiklinikan lääkärityövoimasta on olemassa sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. 

Sopimuskausi loppuu 31.12.2017. Lääkärityövoiman kilpailutus 1.1.2018 alkaen 

käynnistetään ennen kesälomia. Kilpailutus voidaan keskeyttää, jos niin sovitaan tulevan 

yhteisyrityksen kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

46. Saisimmeko voimassa olevien ostopalvelusopimusten osalta: sisältö, hinta, 

irtisanomismahdollisuudet? 

Vastaus: Ks. kysymys 44 vastaus.  

Tarvittavat taloustiedot 

47. Pyydämme toimittamaan talouslaskentaa varten siirtyvien palveluiden osalta 

kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat (ns. pitkät tuloslaskelmat) vuodelta 2016, jossa näkyy 

vertailuvuodet 2015 ja 2014 sekä TA2017. Lisäksi kustannus ja kustannuslajikohtaisesti erittely, 

mitä jää vastuunjakotaulukon mukaisesti tilaajan vastuulle. 

Vastaus: Tarjouspyynnön Liite 10B LPSHP toimintakertomus ja tilinpäätös2016.pdf , Liite16: 

TPKemi, Liite 17: TPKeminmaa, Liite18: TPSimo, Liite19: TPTornio. Vastuunjakotaulukkoa 

täydennetään  sopimusneuvotteluissa. 

48. Saisimmeko kuntien tilinpäätökset excel- tiedostona? 

Vastaus: Ks. vastaus edelliseen kysymykseen. 

 

49. Onko liitteen ”TP Liite 10 A kunnat” tietoja mahdollista saada excel- muodossa? Yleensä 

taloushallinnon järjestelmästä saa vietyä tiedot suoraan exceliin siinä missä pdf:äänkin. 

Erityisesti sivut 103-160 aiheuttavat tulkintavaikeuksia.  

Vastaus: Liite16: TPKemi, Liite 17: TPKeminmaa, Liite18: TPSimo, Liite19: TPTornio. 
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50. Muiden palveluiden ostot olivat kustannustaulukon mukaan v. 2015 yhteensä 10.456.212 euroa 

ja v. 2016 puolestaan 9.363.262 euroa, eli ostot ovat pienentyneet 1.092.950 euroa. Mitkä 

tekijät ovat vaikuttaneet ostojen pienentymiseen? 

Vastaus: LPSHP:n osalta ko. tiliryhmään kirjataan potilasvahinkovastuiden muutos, josta 

merkittävin alenema vuodelle 2016. Laboratoriotoiminnoista isotooppi KNFL siirtyivät 

takaisin omaksi toiminnaksi kesken vuotta 2016, ja myös siitä vähäisempi vaikutus tiliryhmän 

loppusummaan. 

 

51. Kysymys: Mitä sisältyy sisäisen tuloslaskelman riveihin Sisäinen myynti, Vyörytyserät (tulot), 

Sisäiset kulut, Vyörytyserät (menot)? Mikä osa näistä on siirtymässä palveluntuottajalle? 

Vastaus: Sisäisten menojen vyörytystiedot ja – järjestys on avattu Hilmassa olevassa 

tarjousasiakirjan liitteessä nro 15 Kliinisten tukipalvelujen hinnastot, sivu 46. 

 

Virka-/työsuhteisiin liittyvät tiedot 

52. Pyydämme toimittamaan alla mainitut henkilöstöä koskevat tiedot ja selvitykset.  

Aineistona perustiedot siirtyvästä henkilöstöstä ja heidän työsuhteensa laadusta:  

 tehtävänimikkeet, peruskoulutukset ja palkkatiedot 

 määräaikainen (sekä määräaikaisuuden peruste ja päättymisaika) vai vakituinen  

 palkallisilla tai palkattomilla poissaoloille olevat (perhevapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat, 
muut virkavapaat tms.) peruste ja kestoaika 

 osa- tai kokoaikaiset sisältäen osa-aikaisten tuntimäärän (myös töihin kutsuttavat, jos sellaisia 
on) 

 
Vastaus: Tiedot vakinaisesta henkilöstöstä vakansseittain ja tehtävänimikkeittäin 
kysymyksen 15 vastauksissa. Vakinainen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella vanhoina 
työntekijöinä yhteisyritykseen. Määräaikaiset työntekijät siirtyvät sopimuksensa 
mukaisena. Palkkatiedot ovat KVTES:n ja lääkäri- ja hammaslääkärisopimusten mukaiset.  

 

53. Selvitys siirtyvään liiketoimintakokonaisuuteen kuuluneiden henkilöiden päättyneistä 

virka/työsuhteista, joista voi aiheutua myöhemmin kustannuksia (irtisanotut ja puretut 

virka/työsuhteet sekä vireillä tai erimielisyytenä käynnissä olevat virka/työsuhderiidat).  

Vastaus: Tällaisia tapauksia ei ole tiedossa. 

54. Selvitys lakisääteisen eläketurvan järjestämisestä sekä mahdollisista henkilöstön lisäeläke-

etuuksista. Jos lisäeläke-etuja, kenellä ja minkä sisältöisiä? 

Vastaus: Varhaiseläkeperusteinen maksu, joka pohjautuu ennen siirtoa 1.1.2018 

(tarkennetaan lopulliseen sopimukseen) tehtyyn työhön, jää entisten työnantajien 

omaksi kustannukseksi. Ks. myös kysymys 55 vastaus. 

55. Onko siirtyvässä henkilöstössä sellaisia jotka ovat olleet kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa 

ennen vuotta 1993 ja jos on niin kuinka monta? Jos on, niin tästä tulee kustannusta kun siirtyvät 
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KueL:ista TyeL:in piiriin. Tästä tilaaja voi pyytää Kevasta kustannusarvion. Tuottajataho voi 

pyytää vasta siinä vaiheessa kun tietää tarkalleen siirtyvät henkilöt. 

 

Vastaus: Tiedot on pyydetty Kevalta. 

 

56. Selvitys mahdolliseen kuntaliitokseen/kunnallisen/julkisen osapuolen kanssa tehtyihin 

yhteisjärjestelyihin liittyvästä irtisanomissuojasta tms. järjestelystä. 

               Vastaus: Ei ole tiedossa. 

57. Selvitys vapaaehtoisista sivukuluista, henkilöstöeduista ja niiden toteutuneista kustannuksista. 

                        Vastaus: Liikunta- ja kulttuuriseteleitä on käytössä.  

58. Voimmeko saada henkilöstösuunnitelma-tiedoston täydennettynä palkoilla? Esim. keskipalkka 

ammattiryhmittäin ja palvelualueittain.  

Vastaus: Ks. kysymys 52. 

 

59. Pyydämme toimittamaan hankinnan kohteena olevien palveluiden henkilöstöä koskevan 

viimeisimmän henkilöstöraportin sekä muut dokumentit nykyisistä henkilöstöhallinnon 

käytännöistä, kehittämistoimista ja tuloksista mm. sairauspoissaolojen ja vaihtuvuuden osalta 

palveluyksiköittäin ja mikäli mahdollista myös toimipisteittäin. 

 

Vastaus: Liite 21: Henkilöstöraportit (viimeisimmät saatavilla olevat versiot) 

 

Työkykyyn ja ammattitaitoon liittyvät tiedot 

60. Tiedot siirtyvän henkilöstön jo olemassa olevista työkykyrajoitteista (esim. kuntoutustuella 

olevat, ammatillisessa kuntoutuksessa olevat, kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä 

hakeneet, osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat jne.). 

Vastaus: Kerätään sopimusneuvotteluihin. 

61. Siirtyvän liiketoimintakokonaisuuden työsuojeluun, työturvallisuuteen tai 

työaikalainsäädäntöön mahdollisesti liittyvät ongelmat ja niitä koskevat viranomaisten 

selvityspyynnöt tai tutkimukset (mm. työsuojelupiirin tarkastukset tms.). 

Vastaus: Ei tiedossa. 

62. Onko luovuttajan tietojen mukaan vireillä siirtyviä Työntekijöitä koskevia ammatillisen 

kuntoutuksen, työkyvyttömyys-, osa-aika-, varhais- tai tapaturmaeläkehakemuksia? Jos kyllä, 

niin keiden osalta ja minkälaisia? 

 

               Vastaus: Kerätään sopimusneuvotteluihin. 
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Työterveyshuolto 

”Tarjoaja sitoutuu siihen, että palvelun järjestämiseen osallistuvat vastuulääkärit täyttävät 

työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyysvaatimukset. Varahenkilöllä pätevyysvaatimuksena on 

työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys tai työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin pätevyys” 

 

63. Voitteko täsmentää, tarkoitetaanko ”palvelulla” tässä ennaltaehkäisevää ja lakisääteistä 

työterveyshuoltopalvelua ja että mahdollista työterveyspainotteista sairaanhoitoa palveluita 

voivat toteuttaa sekä työterveyslääkärit että yleislääkärit? 

 

Vastaus: Kyllä. 

 

64. Liitteen 4 kohdassa 4 hankintayksikkö pyytää kuvaamaan työterveyshuollon suunnitelman, 

jonka osalta se sanoo arvostavansa seuraavia seikkoja:  

 • työterveyshuollon palveluiden kehittämistä siten, että henkilöstön sairauspoissaolot      

   vähenevät 

• panostamista riittäviin toimenpiteisiin ja prosesseihin terveyden ja työkyvyn  

  edistämiseen ja palauttamiseen liittyen, mm. työkykyarviot ja työterveysneuvottelut 

• sähköiset palvelut 

Olemmeko ymmärtäneet oikein, että käytännössä hankintayksikkö pyytää kuvausta, miten 

liitteessä 4 listatut, arvostettavat seikat ovat organisoitavissa/saavutettavissa, sillä kuvauksen 

pituus saa olla enintään 4 A4-sivua? 

Vastaus: Kyllä. 

65. Pyydättekö kuvaamaan, miten arvostettavat seikat ovat saavutettavissa toimittajan 

toimintamallissa (sekä Länsi-Pohjan oman henkilöstön että alueen yritysten osalta)? Vai 

toivotaanko, miten ko. toiminnot olisi järjestettävä, jotta arvostettavat seikat täyttyvät Länsi-

Pohjan osalta? Jos toiveena on saada organisaatiollenne muokattu kuvaus, voitteko 

ystävällisesti toimittaa työterveyshuollon toimintasuunnitelman, henkilöstöraportin yms. tietoa, 

jotka taustoittavat työhyvinvointinne nykytilaa. 

Vastaus: Pyydetään kuvaamaan, miten arvostettavat seikat ovat saavutettavissa 

palveluntuottajan esittämässä toimintamallissa. 

 

66. Liite 1 Hankinnan yksilöinti ja nykytilan kuvaus, Avovastaanottojen palvelut. Työterveyshuollon 

toiminnot Kemissä, Keminmaassa, Simossa ja Torniossa. Tarkoitetaanko työterveyshuollon 

toiminnoilla kuntien järjestämisvastuulla olevia lakisääteisiä työterveyshuollon palveluita sekä 

sairausvastaanottoa kaikkien liitteessä mainittujen kuntien/kaupunkien alueella? 

Vastaus: Kyllä, kuntien työterveyshuollon tuottamisen siirtyessä yhteisyritykselle, se tuottaa 

niitä työterveyspalveluita, jotka kunnat järjestämisvastuunsa nojalla ovat tuottaneet 

jäsenkuntien henkilöstölle ja kuntien alueella oleville, kunnan kanssa työterveyssopimuksen 

tehneille yrityksille. 
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67. Pyydämme tarkentamaan, missä liitteessä edellä mainitut muut tahot on kuvattu.  

Vastaus: TP LIITE 3 PALVELUJA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET, kohta 4 

työterveyspalvelut  

”Tarjoaja sitoutuu järjestämään työterveyshuollon palvelut yhteisyrityksen omille 

työntekijöille sekä kaikille hankintayksiköiden / sopimuskuntien työntekijöille ja muille, 

tarjouspyynnön liitteessä ilmoitetuille tahoille työterveyshuollon sopimuksen mukaisesti” 

 

68. Pyydämme toimittamaan yksilöidyt tiedot kustakin toimintayksiköstä jossa työterveyspalveluita 

järjestetään, sisältäen seuraavat tiedot: 

Työterveyshuollon palveluita koskevat asiakkuuksien lukumäärät, vuosiarvot (euroa) ja 

sopimusten piirissä olevien henkilöiden lukumäärä/asiakas toimipisteittäin eriteltynä. 

Edellä mainituista sopimuksista eroteltuna lakisääteiset ja kokonaisvaltaiset sopimukset 

 Vastaus: Kemin tiedot puuttuvat, työterveyshuollon kustannukset löytyvät Liitteistä16-19                   

Taulukossa esitettynä yritykset  , sopimusten määrät ja työntekijämäärät niiltä osin kuin ovat 

olleet saatavissa. 

 

 

 

Kuvaus työterveyshuollon käytössä olevista tiloista toimipisteittäin 

Vastaus: Työterveyshuollon toimitilat sijaitsevat kuntien terveyskeskuksissa. Mahdollisuus 

tilakatselmointiin perjantaina 19.5.2017 klo 8.00 alkaen Simon terveyskeskuksesta. 

Kemin työterveys 

Työtilat terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tilojen yhteydessä, toisessa kerroksessa, 

kulku kierreportaita tai hissillä: 3 työterveyshoitajan huonetta, 2 lääkärin 

vastaanottohuonetta, kaksi toimenpidehuonetta, toisessa lääke- ja hoitotarvikkeet, toinen 

korvahuone, jossa myös näköseula; yksi työfysioterapeutin huone, toimisto (jaettu 

haitariovella, toista puolta kätetään myös taukotilana), palvelusihteerin huone / arkisto, 

odostusaula. Yhteiset tilat terveysskeskuksen kanssa: kokoushuone, äänieriö, sosiaalitila, 

siivouskomero, lämpökaappi. Spirometriatutkimukset tehdään työterveyshoitajien huoneissa 

(laite mahdollinen siirtää). 

  Yrityksiä Maanviljelijä 
Lakisääteinen 

(KL1) 
Sairaanhoit

o (KL2) Työntekijöitä 
TT muutos  
2013-2017 Tt joilla sh 

Kemi               

Keminmaa 129   91 38 660   270 

Simo 65 21 52 12 409 -91   

Tornio 503 115 121 391 3300   2684 
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Keminmaan työterveys: 

2 työterveyshoitajan huonetta(14,6 m2,16m2), 1 työterveyslääkärin huone(17,5 m2), 1 

työterveysavustajan toimisto(17,8 m2). Tilavuokra 8,97 e/m2. Spirometriahuone, äänieriö, 

toimenpidehuoneet, laboratorio, kokoustilat, odotusaulat ovat yhteisiä terveyskeskuksen 

kanssa. 

Tornion Työterveys 

Tornion työterveysasemalla on 404m2 joista neljä työterveyshoitajan huonetta, kolme 

työterveyslääkärin huonetta, työfysioterapeutin huone, toimistosihteerin huone, kolme 

toimenpidehuonetta, joissa yhdessä mm. lääkeaineet ja hoitotarvikkeet/yhdessä äänieriö- ja 

näköseula ja yhdessä spirometria ja ekg-tutkimuslaitteet, yksi taukotila, arkisto, odotustilat, 

siivouskomero, kaksi wc:tä, yksi hissihuone ja yksi sähkökeskus. 

 

Simon työterveys 

Simossa on tällä hetkellä yksi työhuone 15 m2 työterveyshoitajan käytössä kolme päivää 

viikossa. Lääkärin osalta yksi huone 15m2 1,5 päivää viikossa.  

 

 

Työterveyshuollon ammattihenkilöstön ja asiantuntijoiden määrät ammattiryhmittäin toimipisteittäin. 

Lisäksi selvitys siirtyvän henkilöstön pätevyydestä työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen. 

 Vastaus:   

Kuntien 
työterveys-    
huolto 
henkilöstö 

lääkärin       
virat 

lääkäri 
avoin 
virka 

osastonh/     
vast. tth 

työ-    
terveys-   
hoitaja 

työ-    
fysio-    
terap 

tk-     
avustaja 

palvelu-     
sihteeri 

Kemi 2   1 avoin 2 1 1 1 

Keminmaa 1     2   1   

Simo 0,2     1       

Tornio 3 3   
3 (1 

avoin) 1     

yhteensä 6,2 3 1 8 2 2 1 

 

Mikäli työterveyshuollon palveluiden tuottamisessa käytetään ulkopuolisia 

palveluntuottajia/alihankkijoita, vastaavat tiedot myös ko. palveluita koskien, ml. henkilöstö. 

Vastaus: Ostopalveluna hankittuna 1,1 erikoislääkäriä ja 1,4 yleislääkäriä. Ostopalveluna 

hankitaan myös työfysioterapeutin ja psykologin palveluita pieniä määriä. 



 
 16.5.2017 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin työterveyspalvelut ostetaan yksityissektorilta tähän arvioitu 

resurssi työterveyslääkärit 1.5, työterveyshoitajat 1.13, työfysioterapeutti 0.3 ja työpsykologi 

0.1. 

Ostopalvelut 2015: lääkäripalvelut, sisältyy kokonaismenoihin 

   Kemi - 

   Tornio 303 694 

   Keminmaa   54 975 

   Simo  - 

L-PSHP           Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ostaa 

työterveyspalvelut Terveystalolta, kokonaiskustannus 

400 623 €. 

 

69. Länsi-Pohjan sote-projektin tuottamassa järjestämissuunnitelmassa vuosille 2018–2015  

toiminnot on ryhmitelty integraatioperusteella toimialueisiin ja niiden sisällä palvelualueisiin. 

Tarjouspyynnön liitteessä 1 hankinta yksilöidään ja nykytila kuvataan nimenomaan tällä 

ryhmityksellä. Ryhmityksessä perinteinen jako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

toimintoihin murretaan ja tavanomaisessa katsannossa molempien sektoreiden toimintoja on 

saman toimialueen ja (tulkinnasta riippuen) myös palvelualueen sisällä.  Tarjouspyynnön 

vertailuliitteessä 4 hankintayksikkö kuitenkin pyytää kuvausta mm. erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisestä erikseen.  Voiko hankintayksikkö tarkentaa, 

mitä terveyden- ja sairaanhoidon palveluita se katsoo kuuluvaksi erikoissairaanhoidon ja mitä 

perusterveydenhuollon kehittämiskuvauksen alle? 

 

Vastaus: Lähtökohtana pidetään nykyistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

palvelujakoa. Arvioinnissa huomioidaan tarjoajan kehittämisen osaaminen Länsi-Pohjan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa kuvatun toimintakonseptin 

mukaisen integraation kehittämisessä. 

 

Kuntoutuspalvelut 

70. Saisimmeko kuntoutuspalveluiden kustannukset ja suoritteet palveluittain? 

 
Vastaus: Tarjouspyynnön Liite 10B LPSHP toimintakertomus ja tilinpäätös2016.pdf , Liite16: TPKemi, 

Liite 17: TPKeminmaa, Liite18: TPSimo, Liite19: TPTornio. 
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71. Saisimmeko kuntoutuspalveluiden henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin? 

 
Vastaus:    

Kuntoutus 
henkilöstö lääkäri 

osaston-     
hoitaja 

kuntou-    
tusneu-   
voja 

fysio-  
terap 

kunto-
hoit 

sair.   
hoit 

toiminta-   
terap 

puhe-  
terap 

lähih/     
perush 

sos.    
ohj 

virike- 
ohj 

jalko-  
jen- 
hoit 

Kemi   1   4 1   1 1         

Keminmaa        3     1 1         

Simo       1     0,4 0,8         

Tornio     1 3 2   1 1         

Saarenvire 1 1   4 2 5 2   10 2 1 1 

yhteensä 1 2 1 15 5 5 5,4 3,8 10 2 1 1 

 

LPSHP 
erikois-
lääkäri 

erikoistuva       
lääkäri amanuenssi oh/aoh 

lähih/    
perush/   
kuntohoit 

os.siht / 
tekstin- 
käsittelijä 

kunt.      
ohj / 
suun. fysioter. 

Kuntoutus  2     1 1 1,5 2 12 

 

 

Muita kysymyksiä 

72. Kiirevastaanotot: Määritelmän mukaisesti toimintaa pyörittää 2-3 sairaanhoitajan ja 1 lääkärin 

muodostama tiimi. Voiko yhteisyritys hoitaa kiirevastaanotot muulla tiimikokoonpanolla? 

Vastaus: Kyllä 

73. Voiko yhteisyritys itse päättää ajanvarausvastaanottojensa rakenteen, vai onko pitäydyttävä 

tekstissä mainitussa jaossa (kroonisten sairauksien vastaanottotoiminta vs. muut)? 

Vastaus: Kyllä 

74. Voiko yhteisyritys itse päättää siitä, minkälaisin keinoin se jalkauttaa erityispoliklinikoita ja 

polikliinisiä toimenpideyksiköitä osaksi kiire- ja ajanvarausvastaanottoja? 

Vastaus: Integraation turvaaminen huomioon ottamalla kyllä. 

75. Patologian palvelut on tarkoitus järjestää koko alueella yhdenmukaisesti. Mitä 

yhdenmukaisuudella tässä tarkoitetaan? 
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Vastaus: Yhteisyrityksen kaikki mahdolliset patologiset näytteet tutkitaan alueellisesti 

keskitetysti paikan päällä, jotta jääleikkeet ym. on tarvittaessa virka-aikana saatavilla. 

76. Siirtyykö koko sairaala-apteekin toiminta ja henkilökunta osaksi yhteisyritystä? 

        Vastaus: Kyllä 

77. Onko tukipalvelut sidottu hankittavaksi sairaanhoitopiiriltä? Hinnoittelu? 

Vastaus: Lähtökohtaisesti kyllä. Hinnat sisältyvät vuokraan, joka lisätään palvelutuotannon 

hintaan. 

78. Siirtyvätkö tilojen, laitteiden ja välineiden siivouksesta ja huollosta aiheutuvat kulut 

palveluntuottajan vastuulle? Jos siirtyvät, mihin tuloslaskelman riviin nämä kulut ovat 

sisältyneet? 

Vastaus: Ks. kysymys 77. 

 

79. Ymmärrämmekö oikein, että terveyskeskusten vuodeosastot jäävät ikäihmisten palvelualueelle 

ja siten hankinnan ulkopuolelle? 

Vastaus: Kyllä. Yhteisyritys tuottaa lääkäripalvelut ikäihmisten palveluihin. Hinnoittelusta 

sovitaan neuvotteluissa. 

 

80. Jäävätkö äitiys- ja lastenneuvolat lasten ja perheiden palvelualueelle? 

Vastaus: Kyllä, Yhteisyritys tuottaa lääkäripalvelut lasten ja perheiden sosiaali- ja 

terveyspalveluihin (pl. mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalvelut). Hinnoittelusta 

sovitaan neuvotteluissa. 

 

Liitteitä koskevat muut kysymykset:  

81. Kysymys: Onko haltuunottosuunnitelma yhtenä vertailuperusteista vai pakollisena, ei-

pisteytettävänä liitteenä (”palvelujen soveltuvuus” -lomakkeen liitteenä)? 

Vastaus: Haltuunottosuunnitelma on pakollinen liite (palvelujen soveltuvuus- lomake) ja 

osaaminen haltuunoton toteutuksen osalta on pisteytettävä vertailuperuste, jota arvioidaan 

vertailuperusteliitteen (TP liite 4) mukaisesti. 

82. Pyydämme väärinkäsitysten välttämiseksi Tilaajaa tarkentamaan vertailuperusteita. Nyt 

teksteissä on eroavaisuuksia vertailun painoarvoissa ja vertailun pisteytyksissä. Esimerkiksi 

Vertailuperusteiden painoarvossa arvioitavana on ”Erikoissairaanhoidon palveluiden kehittämisen 

osaaminen”. Pisteytystaulukossa vertailun arvioinnin perusteena on ”Erikoissairaanhoidon 

palveluiden kehittäminen.”  

 
Vastaus: Liitteen TP 4 Vertailuperusteet painoarvossa kuvatun mukaisesti: 

Vertailuperusteiden painoarvo on: 
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1. Erikoissairaanhoidon palveluiden kehittämisen osaaminen  30 %  
2. Perusterveydenhuollon palveluiden kehittämisen osaaminen  30 % 
3. Yhteisyrityksen henkilöstön aseman ja laadun varmistaminen    15 %                               
4. Kaupungin / sopimuskuntien henkilöstön työterveyspalveluiden laatu  15 % 
5. Osaaminen haltuunoton toteutuksen osalta   10 % 

 

83. Vertailuperusteista: mitä kaikkea erikoissairaanhoito-osiossa halutaan käsiteltävän? 

Sairaanhoidon palvelut -palvelukokonaisuutta vai myöskin erikoissairaanhoidollisia osia 

kuntoutuspalveluista (fysiatria) ja sairaanhoidon tukipalveluista (radiologia)?  

 

Vastaus: Kyllä 

 

84. Mitä kaikkea perusterveydenhuolto-osiossa halutaan käsiteltävän? Avovastaanottopalvelut-

palvelukokonaisuutta (pth:n osalta) vai myöskin osia kuntoutuspalveluista? entä suun 

terveydenhuoltoa? 

Vastaus: Kyllä 

 

85. Onko akuuttihoitoa (yhteispäivystys) tarkoitus käsitellä esh- vai pth-osiossa vai molemmissa 

erikseen vai ei kummassakaan? 

Vastaus: Akuuttihoito sisällytetään erikoissairaanhoito-osioon. 

 

 

 

 

 


