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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.
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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

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun otteen oikeaksi todistaa:
Kankaanpäässä 29.9.2021

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä
Jakelu

Jämijärven kunta
Kankaanpään kaupunki
Karvian kunta
Siikaisten kunta
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje
Kokouspäivämäärä

Pykälät

28.9.2021

§ 112 - 127

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä:

§ 112 - 117, 121 - 127
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 118 - 120
HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

§
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin
02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 118 - 120
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§
Viranomainen, jolle valitus tehdään:
Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin
029 56 42400 (vaihde)
Telekopio
029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä
Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 29.9.2021.
Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan

