
Kilpailutusidea: Lääkäripalvelut 
ostopalveluna 
 

Sarastian hankintapalvelut suunnittelee otsikonmukaista yhteishankintaa, johon yksittäiset Sarastian 
asiakkaat ovat osoittaneet alustavaa kiinnostusta. Hankintaprojektin toteutuminen riippuu mukaan 
ilmoittautuvien asiakkaiden määrästä. Tämän viestin tarkoitus on saada kuva siitä, onko 
otsikonmukaiselle yhteishankinnalle edellytyksiä. Hankintaprojektin toteutuminen riippuu mukaan 
ilmoittautuvien asiakkaiden määrästä. Kilpailutuksen tarkemmat suuntaviivat määrittyvät mukaan 
ilmoittautuvien asiakkaiden toiveiden perusteella. 

Tämä viesti on kohdistettu Sarastian hankintapalveluiden tiedossa oleville sote-toimialan 
yhteyshenkilöille sekä asiakkaiden ilmoittamille ensisijaisille yhteyshenkilöille. 

 

Hankinnan kohteen kuvaus 
Lääkäripalveluiden ostopalvelussa kunta tuottaa järjestämisvastuullaan olevat lääkäripalvelut 
hankkimalla ne yksityiseltä sektorilta. Ostopalvelu voi tarkoittaa joko keikkalääkäreiden hankkimista 
omille terveysasemille tai palvelun ostamista yksityiseltä lääkäriasemalta. Hankintoja voidaan tehdä 
suoraostoina tai ostopalvelusopimuksella. 

Hankinnan on määrä kattaa sekä yleislääkäripalvelut että laaja erikoislääkäripalveluiden 
palveluvalikoima. Huomioitavia erikoisaloja voisivat olla esim. radiologia, pediatria, gynekologia, 
ortopedia, ihotaudit, silmätaudit, psykiatria, kardiologia, fysiatria, urologia, neurologia, yleiskirurgia 
jne. Kilpailutettavat erikoisalat määrittyvät hankintaan mukaan tulevien asiakkaiden perusteella. 

Sarastian yhteishankintasopimus ei sisältäisi määräostovelvoitteita eikä se antaisi yksinoikeutta 
palveluiden hankintaan. Yhtenä hankintasopimuksen keskeisenä funktiona olisikin asiakkaan 
hoitojonojen purkaminen ja kysynnän ruuhkahuippujen tasaaminen. Näin ollen sopimuksella 
ostettavat palvelut voisivat täydentää asiakkaan omaa palvelutuotantoa. 

Lähtökohtaisesti kilpailutuksella perustetaan usean toimittajan puitejärjestely, joka on riittävän laaja 
tukemaan alueellista palveluntuotantoa ja elinvoimaa. Palveluntuottajat voidaan kuitenkin valita 
vain niille seuduille, joilta saamme mukaan sitoutuvia asiakkaita. Erilaisia lääkäripalveluja/-aloja 
voitaisiin lähtökohtaisesti tarjota erikseen, jolloin yhdeltä tarjoavalta yritykseltä ei tarvitse löytyä 
laajempaa erikoisalojen valikoimaa. 

 

Mikä yhteishankinta? 
Sarastia on hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa 
yhteishankintasopimuksia asiakkaidensa käyttöön. Yhdellä allekirjoituksella asiakas voi ulkoistaa 
kilpailutusvastuunsa Sarastialle säästäen työkustannuksissa. Sarastia ottaa yhteishankinnoissaan 
kilpailutusvastuun lisäksi kaiken lakiteknisen ja sopimusoikeudellisen vastuun, jolloin asiakas voi 
keskittyä omaan ydintoimintaansa. Yhteishankintapalvelu soveltuu erityisesti organisaatiolle, jotka 
haluavat toteuttaa hankintansa helposti ja tehokkaasti.  



Yhteishankinnoissa Sarastian hankintasopimusta voivat hyödyntää useat tilaajat. Useiden tilaajien 
tuoma hankintavolyymi tekee hankinnasta houkuttelevan tarjoajalle ja madaltaa hankintahintoja. 

Yhteishankintoihin ilmoittautuminen ja yhteishankintasopimusten hyödyntäminen on asiakkaalle 
veloituksetonta. Sarastian ansainta perustuu sopimustoimittajalta perittävään palvelumaksuun. 

 

Mukaan hankintaan? 
Mikäli kiinnostuitte hankinnasta, voitte ottaa meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai 
verkkosivujemme yhteydenottolomakkeella. Mahdolliset lisätiedustelut voi kohdistaa 
hankintapalveluiden liiketoimintapäällikkö Riku Heinolle, p. 050 330 8905, riku.heino@sarastia.fi. 
Kerromme mielellämme lisää! Mahdollisen kiinnostuksenne pyydämme ilmaisemaan 30.9.2020 
mennessä. Tämän jälkeen arvioimme projektin toteutumista. 

Hankintaan mukaan ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä yhteishankinnan sitoutumislomake ja 
toimittamalla se allekirjoitettuna osoitteeseen hankinta@sarastia.fi. Hankinnan toteutuminen 
riippuu sitoutuneiden asiakkaiden määrästä. Sitoutumalla hankintaan pääsette halutessanne 
mukaan vaikuttamaan hankinnan sisältöön ja tarjouspyynnön määrityksiin. Hankintaprosessien 
etenemisen aikataulu, sopimuskaudet ja muut menettelytavat määrittyvät tarkemmin sitoutuvien 
asiakkaiden tarpeiden perusteella. 

HUOM! Mikäli haluatte ilmoittautua mukaan hankintaan, pyydämme teitä ystävällisesti arvioimaan 
vuositason euromääräisen ostovolyyminne hankinnan kohteessa. Arvio ei sido teitä mihinkään, eikä 
sopimus tule sisältämään määräostovelvollisuutta. Arviotanne käytetään ainoastaan hankinnan 
ennakoidun arvon määrityksessä, joka on hankintalain oikeuskäytännön perusteella pakollinen. 

Voitte sitoutua hankintoihin, vaikka teillä olisi päällekkäisiä sopimusvelvoitteita tai vaikka nyt 
kilpailutettava hankinta tulisi yhteisössänne ajankohtaiseksi vasta muutaman vuoden päästä. Tällöin 
sitoutuminen astuu voimaan vasta aiempien sopimusvelvoitteidenne päätyttyä; riskiä päällekkäisistä 
sopimuksista ei siis ole. 

Lisätietoja hankinnoistamme ja palveluistamme saatte osoitteesta hankinta@sarastia.fi. 
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