15.4.2015

OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUUN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PERUSPALVELUISTA
SEKÄ MIELENTERVEYDEN ERITYISPALVELUISTA LAHDESSA JA MIKKELISSÄ
OPISKELEVILLE YLIOPISTO-OPISKELIJOILLE

OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKKEEN OTSIKON TÄSMENNYS
Osallistumishakemuslomakkeen (Liite 1) ylätunnisteessa oli virheellinen otsikko. Liitämme oheen version,
jossa tuo otsikko on korjattu. Hyväksymme myös alkuperäiselle lomakkeelle tehdyt osallistumishakemukset.

VASTAUKSIA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Kysymyksiä tuli kaikkiaan 5 kappaletta. Vastauksemme näihin on korostettu sinisellä värillä.

Kysymys 1:
Osallistumishakemuspyyntö / 1.4 Hankinnan tavoitteet ja hankinnan kohteen laajuus:
”Hankinnan kohteena ovat yleisterveyden ja mielenterveyden ostopalvelut Lahden ja Mikkelin opiskelijoille.
Hankintasopimus tehdään erikseen Lahden ostopalveluista ja erikseen Mikkelin ostopalveluista. Tarjoaja voi
siis tarjota palveluitaan Lahden ostopalvelukokonaisuudesta, Mikkelin ostopalvelukokonaisuudesta tai näistä
molemmista kuitenkin aina paikkakuntakohtaisina kokonaisuuksina.”
Kysymys: Tuleeko tarjoajan tarjota paikkakuntakohtaisesti sekä yleisterveyden että mielenterveyden
palveluja? Ehdotamme, että tämä voitaisiin jakaa osatarjouksiin eli paikkakuntakohtaisesti voisi tarjota
molemmat kokonaisuudet tai vain toisen kokonaisuuden.
Vastaus: Kysymyksessä esitetyn kaltaista osatarjousta ei voida hyväksyä. Viittaamme
osallistumishakemuspyynnön kohtiin 2.8 Kokonaisvastuullinen toimittaja tai yhteisvastuullinen ryhmittymä ja
2.9 Alihankkijat. Kokonaisvastuullinen toimittaja siis vastaa sopimuskumppanina kaikilta osin paikkakunnan
yleisterveyden ja mielenterveyden palveluiden tuottamisesta YTHS:lle, vaikka se hankkisi palveluita
alihankintana tai palveluiden tuottajana olisi yhteisvastuullinen ryhmittymä.

Kysymys 2:
Liite 2 Palvelukuvaus
Kohta G. Potilastietojen toimittaminen YTHS:lle viimeistään hoitokontaktia seuraavan kalenterikuukauden
puolivälissä.
1. Sairauskertomusmerkinnät ja tutkimustulokset.
2. Tiedot vastaanottokäynneistä YTHS:n tilastointikäytännön mukaisesti eriteltyinä.
Kysymys: Pyydämme tilaajaa kuvaamaan YTHS:n tilastointikäytännön.

Vastaus: Potilastiedot tallennetaan YTHS:n omaan Acute-potilastietojärjestelmään. Järjestelmään
tallennetaan potilasasiakirjamerkintöinä mm. tiedot käyntisyistä toimenpidekoodeineen (ICPC-2, ICD 10 ja
SPAT). Tilastointikäytännön kuvaus täsmentyy neuvotteluvaiheen aikana.

Kysymys 3:
Liite 2 Palvelukuvaus
Kohta D. Erikoislääkäripalvelut
1. Ihotautilääkärin ja gynekologin palvelut vain yleislääkärin päätöksellä
Kysymys: Tarjotaanko muita erikoisaloja kuin ihotaudit ja gynekologia?
Vastaus: YTHS ei tarjoa tällä hetkellä opiskelijoille muita erikoislääkäripalveluita. Opiskelija voi omalla
kustannuksellaan käyttää palvelun tuottajan tarjoamia erikoislääkäripalveluita edellä esitettyä laajemmin.
Rajanveto täsmentyy neuvotteluvaiheen aikana.

Kysymys 4:
Liite 2 Palvelukuvaus
Kohta D. Erikoislääkäripalvelut
2. Ihotautilääkärin konsultaatiot mahdollisia myös YTHS:n ihotautilääkärin toimesta MeeDocetävastaanottona.
Kysymys: Kohdan 2 muotoilu jättää melkoisesti tulkinnan varaa. Kuka pitää vastaanottoa ja kenelle?
Voisitteko selventää tätä kohtaa
Vastaus: YTHS:n ihotautilääkärit konsultoivat YTHS:n oman organisaation sisällä MeeDocetävastaanottona. Lähtökohtana on siis oman organisaatiomme sisäinen konsultointi.

Kysymys 5:
Kysymys: Onko palveluntuottamisessa (esim. psykologi- ja psykiatripalvelut) mahdollista käyttää YTHS:n
toimitiloja, vai tuleeko palveluntuottajalla olla omat toimitilat?
Vastaus: YTHS:llä ei ole mahdollisuutta tarjota toimitiloja palveluntuottajien käyttöön.

