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1 / 2023  Pienhankinta: Työterveyshuolto Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle  
 
 
Asiaselostus 
 

Työterveyshuollon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. 
 
Työnantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä 
työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenee 
työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus 
(työterveyshuoltolaki § 6). 
 
Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, 
jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan 
olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet 
(työterveyshuoltolaki § 11). 
 
Työterveyshuoltolain § 8 mukaisesti työnantajan tulee valmistella 
työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeelliset päätökset yhteistoiminnassa 
työntekijöidensä tai heidän 
edustajiensa kanssa. 
 
VATE päätti 31.8.2021 valtuuttaa Eksoten henkilöstö- ja viestintäjohtaja 
Santtu Niemen valmistelemaan ja sopimaan asiasta ja VATEn puheenjohtajan 
tekemään hankintapäätöksen hyvinvointialueen työterveyshuoltopalvelujen 
hankkimisesta 31.12.2022 saakka sekä allekirjoittamaan työterveyshuollon 
palveluja koskevan palvelusopimuksen.  
 
VATE edellytti lisäksi työterveyshuollon järjestämistä koskevan 
toimintasuunnitelman käsittelyä väliaikaisessa yhteistyöryhmässä 
(henkilöstöryhmä) ennen sen hyväksymistä. 
 
Työterveyshuollon järjestämisestä on neuvoteltu Suomen Terveystalo Oy:n 
kanssa. Hankinta koskee arviolta 6 – 8 henkilöä ja sen arvonlisäveroton 
enimmäisarvo on 8000 euroa.  

 
 
 
Päätös 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue ostaa työterveyshuollon palveluja Suomen 
Terveystalo O:lta. Hankittavasta palvelusta tehdään määräaikainen sopimus 
31.12.2022 asti.  
 

 
Päätösvallan peruste    VATE 31.8.2021 § 50 
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Perustelu   
Hankittava palvelu on tarkoituksenmukaista ostaa Suomen Terveystalo Oy:lta 
vastaavin perustein ja toimintamallein kuin palveluja hankitaan Eksoten 
henkilöstölle.  
 
Kyseessä on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.  
 
Kirjallinen toimintasuunnitelma tullaan laatimaan erikseen ja hyväksyttämään 
VATEn päätöksen edellyttämällä tavalla.  

 
Hankintasopimuksen allekirjoitus 
 

Hankintasopimus ei synny hankintaa koskevan päätöksen allekirjoittamisella 
vaan se edellyttää hankintaa koskevan sopimuksen allekirjoittamista.  

 
 
Muutoksenhaku  
 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakuohje sisältyy 
päätökseen. 
 
 
Timo Saksela 
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 
puheenjohtaja 

 
 
Päätös on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voi tarkistaa Eksoten kirjaamosta. 
 
 
Lisätietojen antaja 

Santtu Niemi, santtu.niemi@eksote.fi 
 
 
Tiedoksianto 

Mari Koho, Suomen Terveystalo Oy 
Santtu Niemi, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
Leena Luukka, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
 
Pöytäkirja on nähtävänä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin VATEn sivuilla 
4.2.2022 alkaen. Päätös on annettu asianosaisille tiedoksi 
sähköpostilla 4.2.2022. 
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Hankintaoikaisuohje ja muutoksenhakuohje 

Kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa koskevaan päätökseen voi hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua tai tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Hankintaoikaisuohje 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 
hankintalaki) 132-135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun 
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, 
voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 
 
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee 
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota 
asia koskee. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi 
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa 
siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi.  
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.  

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on 
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa. 

Oikaisuvaatimusohje 

Hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 139 §:n mukaan aluehallituksen, lautakunnan ja 
valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea 
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siihen oikaisua.Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
hyvinvointialueen jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta 
Faksi: (05) 352 7800 
Sähköposti: kirjaamo.hva@ekhva.fi 
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