
  
  

  

 
 
TYÖTERVEYSHUOLLON TARJOUSPYYNTÖÖN ESITETYT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
 
Tarjouspyyntö  
1. KYSYMYS: 
- Olisiko mahdollista saada tarjouspyynnön täydennettävät liitedokumentit Word ja hintakori (liite 3) Excel-
muodossa?  
 
VASTAUS: 
-Kyllä on. Liitteenä tällä sivustolla. 
 
Kohta arviointiperusteet  
 
2. KYSYMYS 
- Voitteko tarkentaa kohdan 2 (laatu) kriteerejä tarjousten vertailtavuuden ja toimittajien tasapuolisen 
arvioinnin varmistamiseksi selventämällä alla kuvatuin osin:  
 
Valmius palveluntuottajana ja toimintavarmuus (laatukriteeri 1)  
- Mitä tarkoitetaan yrityksen yleisellä valmiudella palveluntuottajana?  
- Millaisia ominaisuuksia arvostatte valmiuden osalta?  
- Entä mitä tarkoitetaan toimintavarmuudella?  
- Millaisia asioita arvostatte toimintavarmuuden osalta?  
 
VASTAUS: 
Tarjouksessa tulee olla: 
- yleisesittely palveluntuottajasta, josta käy ilmi yrityksen laajuus, kokemus ja osaaminen erityisesti 
työterveyshuollon toimijana,   
- yrityksen hallintorakenne ja johtamismalli tarjouksen kohteena olevan työterveyshuollon osalta,  
- kuvaus varahenkilöjärjestelmästä, erityisesti lääkäreiden osalta  
- kuvaus yhteistyöstä tilaajan kanssa  
 
 
3. KYSYMYS:  
Henkilömitoitus ja palveluiden saatavuus (laatukriteeri 2)  
- Miten pisteytetään henkilömitoitukset ja palvelujen saatavuus vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin?  
 
VASTAUS: 
-Katso liite 8, kohdat 8. ja 9.  
- Tilaaja ei halua etukäteen kertoa tarjoajille, mitä heidän tulee vastata, vaan hakee nimenomaan 
totuudenmukaista vastausta kunkin tarjoajan omasta ratkaisuehdotuksesta. Tilaaja tulee perustelemaan 
kirjallisesti eri tarjousten aseman toisiinsa nähden tältä osin käyttäen kokonaisarviota laadun ja 
vaikuttavuuden seurannasta. Tarjoajan tulee vastata siihen mitä on kysytty. 
 
 
4. KYSYMYS: 
- Miten alihankinta pisteytetään? Saako toimittaja paremmat pisteet niiden toimipaikkojenne osalta, jotka 
tarjoaja hoitaa omana toimintanaan? Entä lisäpalveluiden osalta: arvostetaanko omia resursseja 
enemmän kuin alihankintaa? 
 
VASTAUS:  
-Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Palveluntuottaja vastaa  
alihankkijan työstä kuin omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita 
koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa.  
 
 
 



  
  

  

5. KYSYMYS: 
- Voitteko tarjousten ja laatuarvioinnin vertailukelpoisuuden varmistamiseksi täsmentää, ilmoitetaanko 
laatuarviointia varten a) ne alihankintakumppanit, jotka vastaavat asiakkaan tiettyjen toimipaikkojen 
kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta ja b) ne alihankkijat, jotka suunnitellusti osallistuisivat jonkin 
yksittäisen tarjouspyynnön liitteen 8 mukaisen palvelun toteuttamiseen?  
 
Tilaaja arvioi saamiaan ratkaisutarjouksia suhteessa toisiinsa ja perustelee annetut pisteet kirjallisesti. 
Tämä takaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Tilaaja ei halua etukäteen kertoa tarjoajille, 
mitä heidän tulee vastata, vaan hakee nimenomaan totuudenmukaista vastausta kunkin tarjoajan omasta 
ratkaisuehdotuksesta. Tilaaja tulee perustelemaan kirjallisesti eri tarjousten aseman toisiinsa nähden tältä 
osin käyttäen kokonaisarviota laadun ja vaikuttavuuden seurannasta. Tarjoajan tulee vastata siihen mitä 
on kysytty. 
 
6. KYSYMYS: 
Olemmehan ymmärtäneet oikein, että tässä yhteydessä alihankkijalla ei tarkoiteta tilapäisen 
resurssitarpeen vuoksi käytettäviä ammatinharjoittajia?  
 
VASTAUS: 
-kts. vastaus kysymykseen nro 16 
 
7. KYSYMYS: 
- Saako tarjoaja etua siitä, että se pystyy tarjoamaan hankintayksikölle mahdollisimman monta 
paikkakuntaa verrattuna siihen, että tarjoaa yhtä, mikä lisää palveluiden saatavuutta palvelunkäyttäjille? 
(huomioiden siis sen, että työntekijät voivat tuolloin käyttää myös lähialueiden saman palveluntarjoajan 
toimipisteitä).  
 
VASTAUS: 
-henkilöstö käyttää ensisijaisesti työpaikan työterveyshuollon pistettä.   
 
 Kohta sopimusehdot  
 
8. KYSYMYS 
 
 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT Liite 6)  
- Onko sopimusneuvotteluissa mahdollista tarkentaa/täydentää JYSE 2014 PALVELUT –ehtoja siten, että 
sopimus mahdollistaa sujuvan työterveyshuollon palvelun toteuttamisen huomioiden kuitenkin, että 
tarkentaminen ei vaikuta kokonaistaloudelliseen edullisuuteen?  
- PERUSTELU: JYSE 2014 PALVELUT –ehdot eivät sisällä kaikkia työterveyshuoltotoiminnan kannalta 
tärkeitä ehtoja (esimerkiksi menettelytavat tapaturmavakuutuksilla rahoitettujen palveluiden ja 
peruuttamattomien käyntien kohdalla, mahdollisten hyvitysten toteuttaminen hyvityslaskulla Kela-
raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi).  
 
VASTAUS: 
-hankintasopimuksessa määritellään tarkemmin JYSE2014 PALVELUT –ehtoihin sisältymättömät ehdot 
 
LIITE 3 Hintakori  
 
9. KYSYMYS: 
Voitteko tarkentaa seuraavien hintaliitteellä ilmoitettavien palveluiden erittelyt tarjousten vertailuhintojen 
vertailukelpoisuuden ja toimittajien tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi:  
Kohta 1. Työterveyshoitajan suorittama terveystarkastus/ terveystarkastus pelastussukeltajille  
- Minkä pituisena terveystarkastus hinnoitellaan (käytettävä aika, min) vai ilmoitetaanko hinta työn osalta 
€/tunti?  
- Huom: Olemmehan ymmärtäneet oikein, että työ ja tutkimukset on paketoitu hintakoriin vain 
tarjousvertailua varten ja että toimittaja laskuttaa kunkin palvelun erikseen tavanomaiseen tapaan?  
 
 



  
  

  

 
VASTAUS: 
-katso sisältö liite 2.  
-liitteessä 3 on pyydetään ilmoittamaan hinta €/paketti. Tarjoaja itse määrittelee ja tarjoaa sen perusteella. 
Terveystarkastuksen sisältö ja laatu on tarkastukseen käytettävää aikaa tärkeämpi. 
 
10. KYSYMYS: 
Kohta 2. Erilliset tarkastukset: RR, näköseula, kuuloseula, spirometria, PVK, kolestroli (HDL, LDL, Trigly), - 
virtsa Gluk ja alb, ASAT, ALAT, EKG, Thorax rtg, S-SDT, CDT  
- Voitteko pyytää kullekin tutkimukselle hinnan erikseen ja muuttaa hintalomaketta vastaavasti? Se 
mahdollistaisi Teille kilpailukykyisemmät hinnat?  
- (Kommentti, muuten riskinä on, että tarjoaja joutuisi hinnoittelemaan kaikki palvelut kalleimpien 
tutkimuksen mukaan.)  
 
VASTAUS: 
-Katso liitteet 2 ja 3.  
-Liitteessä 3 pyydetään hinnoittelemaan €/koe.  
 
11. KYSYMYS: 
Kohta 3 TULE-tarkastus ensihoitajille  
- Voitteko eritellä toimenpiteen toteuttajan sekä käytettävän ajan min vai ilmoitetaanko työn hinta €/tunti?  
- Mikä on hinnoiteltavan tarkastuksen tarkempi sisältö?  
 
VASTAUS: 
-Katso sisältö ja tarkastuksen suorittaja liitteestä 2.Tarjoaja itse määrittelee ja tarjoaa sen perusteella. 
 
12. KYSYMYS: 
Kohta 4 Lääkärintarkastus  
- Voitteko eritellä lääkärintarkastuksen osalta seuraavat seikat: mahdollinen tarkempi sisältö ja käytettävä 
aika, min vai ilmoitetaanko hinta €/tunti?  
 
VASTAUS: 
-Katso liitteet 2, 3 ja 5. Tarjoaja itse määrittelee ja tarjoaa sen perusteella. 
 
13. KYSYMYS: 
Kohta 5 Lääkärintarkastukset  
- Voitteko eritellä ko. lääkärintarkastusten tarkemman sisällön ja tarkastukseen käytettävän ajan, min vai 
ilmoitetaanko hinta €/tunti?  
 
VASTAUS: 
-Katso sisältö liitteestä 2. Tarjoaja itse määrittelee ja tarjoaa sen perusteella. 
 
14. KYSYMYS: 
- Hyväksyttekö käytännön, että €/tunti hinnoitellut Kela luokka 1 –toiminnot laskutetaan käytetyn ajan 
mukaan periaatteella alkava 15 min?  
 
VASTAUS: 
-Tarjoaja itse määrittelee ja tarjoaa sen perusteella. 
 
 
Liite 8 Vähimmäisvaatimukset  
15. KYSYMYS: 
Potilastietojen siirto  
- Mitä tarkoittaa "...että potilastietojen siirrosta ei peritä veloitusta sopimuskauden loppuessa tai mikäli 
sopimus päättyy ennenaikaisesti.”?  
- Tarkoitetaanko tällä sähköistä potilastietojen massasiirtoa?  
 
VASTAUS. 
-Kyllä ja mahdollisessa siirrossa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia. 



  
  

  

 
 
16. KYSYMYS: 
Alihankkijat  
- Olemmeko ymmärtäneet oikein, että tilapäiseen resurssitarpeeseen / päivystykseen käytettäviä 
ammatinharjoittajia ei tässä kohden ilmoiteta? (K. asiakasta kulloinkin palvelevat ammatinharjoittajat eivät 
ole tiedossa tarjous- tai sopimushetkellä.   
 
VASTAUS: 
-tarjoaja kuvaa tarjouksessaan, miten tilapäinen resurssitarve ratkaistaan (kohta 9.)  
 
17. KYSYMYS: 
-hinnaston tutkimuksissa on S-SDT –tutkimus, tutkimusta ei ole tiedossa 
 
VASTAUS: 
-kyseessä on kirjoitusvirhe, tarkoitetaan tutkimusta S-CDT    
 
 

 
 
 
 
 
 


