Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 108
§ 248
§ 200

07.05.2018
26.11.2018
26.08.2019

Työterveyshuollon järjestelyt
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KH 07.05.2018 § 108
Forssan kaupunki ja seudun kunnat Humppilaa lukuunottamatta hankkivat nykyisin työterveyspalvelunsa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollon yksiköltä. Maakuntien toiminnan käynnistyminen
ja sote-uudistus tuovat merkittäviä muutoksia nykyisen kuntasektorin
henkilöstön työterveyspalvelujen organisointiin myös koko Kanta-Hämeessä.
Nykyisin Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Hausjärven kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Riihimäen seudun
terveyskeskuksen kuntayhtymä hankkivat henkilöstölleen työterveyshuollon palvelut omistamaltaan TyöSyke Oy:ltä. Lisäksi TyöSyke Oy:n
hoidettavaksi on sopimuksin siirretty kuntien yrityksille tarjottavan työterveyshuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden hoitaminen.
Työterveyshuolto ei ole osa maakuntaan siirtyvää sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta. Maakunnasta tulee TyöSyke Oy:n osakas,
kun sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistamat osakkeet siirtyvät sille.
Oma Häme -tiimin maakuntavalmistelussa on linjattu, että maakuntakonsernin henkilöstön työterveyshuolto hankitaan osakkuusyhtiöltä eli
TyöSyke Oy:ltä in house -hankintana ainakin alkuvaiheessa. Tässä tilanteessa myös Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Janakkalan
terveyskeskuskuntayhtymän kunta-asiakkailla on mahdollisuus liittyä
TyöSyke Oy:n omistaja-asiakkaiksi ja jatkaa työterveyshuollon palvelujen hankintaa pitkäjänteisesti jo tutulta työterveysyksiköltä.
Työterveyshuollon tulevaisuudesta on keskusteltu viimeksi seudullisesti
seutuneuvostossa 16.1.2018 ja kuntajohtajakokouksessa 11.4.2018.
Hämeenlinnan kaupunki ja TyöSyke Oy kutsuivat nykyiset omistajat ja
mahdolliset tulevat osakkaat 5.4.2018 pidettyyn neuvotteluun kunnallisen työterveyshuoltoyhtiön TyöSyke Oy:n toiminnan ja omistajapohjan
laajentumisesta maakunta- ja sote- uudistukseen liittyen.
Yhteenvetona neuvottelun pohjalta voitiin todeta, että Janakkalan kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuoltoyksiköiden mahdollisessa siirrossa TyöSyke Oy:lle ei ole järkevää käyttää
toiminnan ostoa. Sen sijaan ensisijainen vaihtoehto olisi TyöSyke Oy:n
ja edellä mainittujen työterveysyksiköiden arvonmääritysprosessin jäl-

keen hoitaa asia apportti-menettelynä. Siinä luovuttava taho saa arvonmääritykseen perustuvan osuuden yhtiön omistuksesta luovuttaessaan
yksiköiden toiminnan yhtiölle.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kohdalla tämä merkitsisi kaksivaiheista menettelyä. Ensin hyvinvointikuntayhtymä luovuttaisi työterveyshuoltoyksikkönsä toiminnan TyöSyke Oy:lle ja saisi vastikkeeksi
TyöSyke Oy:n osakkeita. Sitten hyvinvointikuntayhtymä luovuttaisi osakkeitaan jäsenkunnille, jotta nämä voisivat tulla in house -hankintaperiaatteen mukaisesti TyöSyke Oy:n omistaja-asiakkaiksi.
Toissijainen vaihtoehto voisi ehkä olla se, että uudet osakkaat tulisivat
yhtiön omistajiksi hankkimalla yhden osakkeen mutta että niiden luovutamasta toiminnasta ei maksettaisi korvausta.
Hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollon toiminnan siirron TyöSyke
Oy:öön oletetaan parhaiten turvaavan nykyisten hyvinvointikuntayhtymän työterveyshuollon työpaikkojen säilymisen Forssassa ja nykyisessä
toimipisteessä. Kuntayhtymän jäsenkunnilla olisi sen jälkeen edelleen
mahdollisuus joko liittyä TyöSyke Oy:n omistaja-asiakkaiksi edellä kerrotusti tai järjestää työterveyshuoltonsa palveluita koskeva tarjouskilpailu.
TyöSyke Oy on tilaamassa BDO Consulting Oy:ltä selvityksen, joka käsittää yhtiön arvonmäärityksen ja omistusjärjestelyselvityksen. Selvitys
on tarkoitus saada valmiiksi toukokuun kuluessa. Selvityksen perusteella määriteltäisiin työterveyshuollon toimintojen liikkeenluovutuksen perusteella luovuttajille muodostuva omistusosuus yhtiössä. Selvitys koskisi TyöSyke Oy:tä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän työterveystoimintaa ja Janakkalan kunnan terveyskeskuksen työterveystoimintaa.
Kukin yhteisö vastaisi oman toimintansa selvityskustannuksista.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli toiminta-alueellaan järjestettävää kunnallista työterveyshuoltoa kokouksessaan 23.4.2018. Yhtymähallitus päätti aloittaa työterveyshuollon yksikön
toiminnan uudelleenjärjestelyn selvittämisen ja hyväksyi kuntayhtymän
vastaavan omalta osaltaan arvonmäärityksen ja omistusjärjestelyn selvittämiskustannuksista. Lisäksi se päätti ratkaista selvityksen valmistumisen jälkeen, siirtyykö työterveyshuolto TyöSyke Oy:öön vai järjestetäänkö työterveyshuollon järjestämistä koskeva tarjouskilpailu.
Kaupunginhallituksen oli tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan ennen
kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousta ja esittää ennakollisesti kaupungin kannanotto asiaan yhtymähallituksen päätöksenteon tueksi. Yhtymähallituksen käsiteltyä asiaa kaupungin on tarkoituksenmukaista
odottaa edellä tarkoitetun BDO Consulting Oy:n selvityksen ja asiassa
tehtävien muiden mahdollisten selontekojen valmistumista ennen omia

päätöksiään. Tässä vaiheessa kaupunginhallituksen ehdotetaan merkitsevän asiaa koskevat tähänastiset toimenpiteet tiedoksi.
(LJ, MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevan selostuksen siinä mainittuine toimenpiteineen tiedoksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
KH 26.11.2018 § 248
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksissaan käsitellyt työterveyshuollon yhtiöittämistä 1.1.2019 lukien. Vaihtoehtoina on selvitetty seuraavia:
- oman yhtiön perustaminen
- työterveyshuollon palvelujen kilpailuttaminen
- liittyminen seudulliseen Työsyke Oy:n
- valtakunnalliseen työterveyshuoltoyhtiöiden valmisteluun mukaan lähteminen.
Yhtymähallitus päätti kokouksessa 29.10.2018 jatkaa työterveyshuollon
hankinnan valmistelua sisältäen toimintojen (liiketoiminnan) myynnin ja
työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttamisen julkisena hankintana neuvottelumenettelyllä.
Kutsu markkinavuoropuheluun on julkaistu 11.10.2018. Tähän on vastannut neljä palveluntarjoajaa. Hankintayksikön sekä hankinnan tausta
on kuvattu. Markkinavuoropuhelu järjestettiin em. neljälle palveluntarjoajalle 23.10.2018.
Yhtymäjohtaja on sähköpostitse 21.11.2018 tiedustellut kaupunginjohtajalta ja kunnanjohtajilta, ovatko kunnat halukkaita siihen, että kuntayhtymä kilpailuttaa samassa yhteydessä myös kuntien henkilöstön työterveyshuollon. Viestissä todetaan kuntayhtymän jatkavan yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti työterveyshuollon kilpailutuksen valmistelua
ja parhaillaan laadittavan kilpailutuksen kriteereitä, joita tarkastellaan
ensi viikolla kuntayhtymän oman työterveyshuollon kanssa. Kriteerit käsitellään 3.12.2018 ylimääräisessä yhtymähallituksen kokouksessa.
Kaupunginjohtaja ja seudun kunnanjohtajat keskustelevat asiasta perjantaina kaupungin ja kuntien yhteisen näkemyksen saamiseksi.
Asiaa esitellään kokouksessa.
(LJ, MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää asiasta kokouksessa
tehtävän ehdotuksen mukaisesti.

Käsittely: Kaupungin talousjohtaja Leena Järvenpää ja henkilöstöpäällikkö Esa Sinisalo sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Katariina Korhonen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa
tätä asiaa käsiteltäessä.
Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti kaupungin lähtevän mukaan tarjouskilpailuun ja esittävän Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle kaupungin
henkilöstöpäällikön Esa Sinisalon osallistumista asiantuntijana kaupunkia koskevan tarjouskilpailun valmisteluun.
KH 26.08.2019 § 200
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä toimi hankintayksikkönä ja järjesti seudun työterveyshuoltopalveluiden järjestämistä koskeneen tarjouskilpailun julkisena hankintana neuvottelumenettelyä käyttäen.
Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa 31.1.2019. Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan mennessä hankintayksikölle
saapui kaksi osallistumishakemusta. Nämä kaksi yritystä täyttivät hankintailmoituksessa asetetut ehdokkaita koskeneet soveltuvuusvaatimukset, ja ne hyväksyttiin tarjoajiksi.
Neuvottelukutsu lähetettiin valituille tarjoajille 29.1.2019. Alustavat tarjoukset toimitettiin hankintayksikölle 11.2.2019. Kummankin tarjoajan
kanssa käytiin yksi neuvottelu. Tarjouspyynnöt toimitettiin valituille tarjoajille 14.3.2019. Tarjouspyynnössä asetettiin tarjousten toimittamisen
määräajaksi 23.4.2019. Kumpikin tarjoaja jätti tarjoukset asetettuun
määräaikaan mennessä.
Tarjousten tarkastamisessa molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankinnan perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisimpana hinnaltaan halvin tarjous.
Hankinnan kohteena on lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan sekä
yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tuottaminen kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien henkilöstölle sekä kuntayhtymän alueella toimivien yritysten
henkilökunnalle ja yrittäjille ja omaa työtään tekeville.
Sopimusaika on vuosi lisättynä kolmen vuoden optiokausilla (1+1+1).
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus päätti tarjousvertailun perusteella kokouksessaan 29.4.2019 hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n tarjouksen ja valita yhtiön työterveyshuoltopalvelujen palveluntuottajaksi.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja on lähettänyt
seudun kuntiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Suomen
Terveystalo Oy:n välisen hankintasopimuksen liitteineen.

Forssan kaupunki ja seudun kunnat voivat kukin itsenäisesti päätöksillään sitoutua Suomen Terveystalo Oy:n ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän väliseen hankintasopimukseen ja tilata kuntansa työterveyshuoltopalvelut Suomen Terveystalot Oy:ltä.
Forssan kaupungin ja Forssan vesihuoltoliikelaitoksen työterveyshuollon
vuotuiset kustannukset ovat tällä hetkellä yhteensä noin 270.000 300.000 euroa. Kustannuksiin saadaan Kela-korvaukset, jolloin nettokustannus on noin 135.000 - 150.000 euroa vuodessa. Työterveyshuoltopalvelut koskevat keskimäärin noin 700 henkeä.
Hankintasopimukseen sitoutuminen ei lisää kaupungin työterveyshuollon kustannuksia, kun valitaan kiinteähintainen vuosihinnoittelu. Työterveyshuoltopalvelujen odotetaan parantuvan.
Hankintasopimus liitteineen on erillisliitteenä. Sopimus sisältää liikesalaisuuksia, jotka täytyy pitää sivullisilta salassa.
(MP)
Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että Forssan kaupunki sitoutuu tilaamaan erillisliitteenä olevan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Suomen Terveystalo Oy:n välisen työterveyspalveluja koskevan sopimuksen ja sen liitteiden mukaista lakisääteistä työterveyspalvelua ja yleislääkäritasoista työterveyspainotteista sairaanhoidon sisältävää työterveyspalvelua Forssan kaupungin ja vesihuoltoliikelaitoksen
henkilöstölle sopimuksen liitteessä mainittuun kiinteään vuosittaiseen
enimmäishintaan.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

