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ERIKOISLÄÄKÄRIPALVELUJEN LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET 

 

Radiologipalvelut: 
 

Kysymys nro 1  Kuinka ja kuka vastaa perehdytyksestä? 

 

Vastaus: 

Perehdytyksestä vastaavat ylilääkäri ja röntgenin henkilöstö. 

 

Kysymys nro 2  Mikä potilastietojärjestelmä ja pacs tilaajalla on käytössään? 

 

Vastaus: 

Potilastietojärjestelmänä Pegasos ja pacs- järjestelmänä NeaRis 

 

 

Kysymys nro 3  Kuinka paljon ennen vastaanottoa ultraäänipäivät tilataan ja vahvistetaan? 

 

Vastaus: 

Etukäteen sovitaan palveluntuottajan kanssa vastaanottopäivät ja tilaaja varaa 

asiakkaille ajat. 

  

Kysymys nro 4 Tekeekö tilaaja suoriteraportin järjestelmästään ja toimittaa sen palvelun-

tuottajalle?  

   

Vastaus: 

Kyllä. 

 

Kysymys nro 5 Kuinka tilaaja haluaa suorite-erittelyn toimitettavan laskutuksen teke-

miseksi?   

 

Vastaus: 

Palveluntuottaja tekee suoriteraportin mukaan tilaajalle laskun ja toimittaa ra-

portin laskun liitteenä. 

 

Kysymys nro 6 Onko mahdollista tehdä suorahankintasopimus, mikäli yhtään radiologian 

tarjouspyynnön ehdot täyttävää tarjousta ei tule? 

 

Vastaus: 

Asiassa edetään hankintalain mukaisesti. 

 

 

Aikuispsykiatripalvelut: 
 

 

Kysymys nro 1  Varalääkärijärjestelmän ylläpitäminen psykiatrian osalta on nykyisessä psy-

kiatritilanteessa käytännössä mahdotonta. Tarvitseeko myös sairastumisen 

vuoksi toimittaa sijainen? Mikäli kyllä, niin onhan tilaaja tietoinen siitä, 
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että varalääkärijärjestelmän ylläpitäminen on erittäin kallista, jolloin se nä-

kyy myös tarjottavassa hinnassa merkittävän korkeana hintana? Ehdo-

tamme, että tarjouspyyntöä muutettaisiin niin, että nimetty psykiatri te-

kee ylimääräiset päivät tultuaan terveeksi esim. saman tai seuraavan kuu-

kauden aikana, jolloin tilaajan kannalta palveluntuottajien tarjoama hinta 

olisi myös merkittävästi edullisempi.  

 

Vastaus: 

Tarjouspyyntöä muutetaan siten, että äkillisissä sairaustapauksissa palveluntuot-

taja ja tilaaja voivat sopia korvaavista päivistä muina ajankohtina. Tarjouspyyn-

nöstä poistetaan varalääkärijärjestelmä äkillisissä sairaustapauksissa. 

 

Kysymys nro 2  Mikä on sanktio, mikäli sijaista ei voida toimittaa? 

 

Vastaus: 

Katso edellinen vastaus. 

 

Kysymys nro 3 Miten yli viikon mittainen poissaolo lasketaan? Jos psykiatri saa sairaslo-

maa viikon, niin tällöin sijaista ei tarvitse hankkia. Jos sairaslomaa pidenne-

tään viikon kohdalla, niin pitäisikö sijainen tällöin saada paikalle heti vai 

voidaanko sovittuja päiviä siirtää? 

 

Vastaus: 

Katso edellinen vastaus. 

 

Kysymys nro 4 EU-direktiivin (2008/104/EY) mukaisesti vuokrantyöntekijöitä tulee koh-

della samoin periaattein kuin virkasuhteessa olevia ja KV-tesin mukaisesti 

palveluntuottaja joutuu maksamaan ruokatauon työntekijälleen palkalli-

sena aikana. Ehdotamme näin ollen, että kohtuullinen ruokatauko (30min) 

kuuluu työaikaan.  

 

Vastaus: 

Kohtuullinen ruokatauko kuuluu työaikaan. 

 

Kysymys nro 5  Millainen henkilöstörakenne aikuispsykiatrian tiimissä on tällä hetkellä? 

 

Vastaus: 

Mielenterveys- ja päihdeyksikössä työskentelee osastonhoitaja, 6 sairaanhoitajaa, 

ohjaaja sekä konsultoiva päihdelääkäri. Muut tarvittavat työntekijät löytyvät tilaa-

jan muista tiimeistä. 

 

Lasten- ja nuortenpsykiatrin palvelut: 
 

Kysymys nro 1 Lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelukuvauksessa sanotaan, että ”Tarkoi-

tuksena on, että palvelu järjestetään yhtä, nimettyä lääkäriä käyttäen. Kui-

tenkin siten, että lastenpsykiatripalvelua ja nuorisopsykiatripalvelua tuot-

tamaan voidaan nimetä eri henkilöt erikoisaloittain.” Kuitenkin henkilöstöä 

koskevissa vaatimuksissa todetaan, että ”Palvelua suorittavalla psykiatrian 
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erikoislääkärillä tulee olla lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja nuorisopsyki-

atrian erikoislääkärin pätevyys ja Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavi-

raston (Valvira) lupa toimia lääkärinä kyseisessä tehtävässä palveluntuot-

tajan työntekijänä.” Edellä olevien lainausten mukaisesti lasten- ja nuoriso-

psykiatrian palvelua voisi tuottaa eri henkilöt, mutta heillä molemmilla tu-

lisi olla sekä lasten- että nuorisopsykiatrian erikoislääkärin pätevyydet. 

Onko tarkoituksena, että lastenpsykiatrian palvelua voi tuottaa lääkäri, 

jolla on ainoastaan lastenpsykiatrian erikoislääkäritutkinto ja nuorisopsyki-

atrian palvelua voi tuottaa lääkäri, jolla on ainoastaan nuorisopsykiatrian 

erikoislääkäri? 

 

Vastaus:  

Kyllä. 

 

Kysymys nro 2 Liitteessä 3C (lasten- ja nuorisopsykiatrian sopimusluonnos) mainitaan, 

että psykiatripalvelujen tarve on 1 työpäivä / kuukausi. Kuitenkin liitteessä 

3A (lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelukuvaus) mainitaan, että lastenpsy-

kiatrian erikoislääkärin tarve on 1pv/kk ja nuorisopsykiatrian tarve on 

1pv/kk. Onko lasten- ja nuorisopsykiatrian tarve siis 2 työpäivää per kuu-

kausi jakautuen lapsille 1 pv/kk ja nuorille 1pv/kk? 

 

Vastaus: 

Kyllä. 

 

Kysymys nro 3 Millainen henkilöstörakenne lasten- ja nuorisopsykiatrian tiimissä on tällä 

hetkellä? 

 

Vastaus: 

Lasten- ja nuorisopsykiatri työskentelee lasten ja perheiden palveluiden 

tiimissä konsultoivana lääkärinä. Erillistä lasten- ja nuorisopsykiatrian tii-

miä ei tilaajalla ole. 

 

Kysymys nro 4 Missä tiloissa lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelua on tarkoitus tuottaa? 

 

Vastaus: 

Kalajoen perusturvakeskuksen tiloissa. 

 

Kysymys nro 5 EU-direktiivin (2008/104/EY) mukaisesti vuokrantyöntekijöitä tulee koh-

della samoin periaattein kuin virkasuhteessa olevia ja KV-tesin mukaisesti 

palveluntuottaja joutuu maksamaan ruokatauon työntekijälleen palkalli-

sena aikana. Ehdotamme näin ollen, että kohtuullinen ruokatauko (30min) 

kuuluu työaikaan.  

 

Vastaus: 

Kohtuullinen ruokatauko kuuluu työaikaan. 

 

 


