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LIITE 1 Hankinnan kohteen kuvaus 

     

HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 

 

1. Taustaa 

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa perusterveydenhuollon 

palveluita oman kaupungin asukkaille. Laitilan kaupungin asukasluku on n. 8 

500 asukasta.  

Terveyskeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 2,5 hammaslääkäriä ja 

lisätarve on 2,5 kokopäiväistä hammaslääkäriä. Hankinnan kohteena on siten 

arviolta 2,5 hammaslääkärin työpanos, johon tarjoaja tarjouksellaan sitoutuu. 

Hammaslääkäreistä yksi työskentelee kouluhammashoitolassa. Laitilan 

terveyskeskuksessa työskentelee osa-aikainen oikojahammaslääkäri. 

Hammaslääkärien lisäksi suun terveydenhuollossa työskentelee 2,4 

suuhygienistiä, 5 hammashoitajaa ja 1 välinehuoltaja. Lisäksi Laitilan kaupunki 

hankkii ostopalveluna hammaskirurgian ja oikomishoidon 

erikoishammaslääkärien palvelut. Hankittavasta työpanoksen määrästä 

sovitaan tarkemmin ennen palvelutuotannon alkua sekä sopimuskauden 

aikana.  

Virka-aikana akuutit päivystystapaukset hoidetaan terveyskeskuksessa. 

Iltojen, viikonloppujen ja arkipyhien suun terveydenhuollon kiireellinen hoito 

järjestetään Turun EPLL-päivystyksenä. 

Seuraava taulukko kuvaa vuoden 2015 hammaslääkärityövoiman käyttöä 

 Käynnit/suoritteet 

<18v. kiireetön hammashoito  3 250 

>18v. kiireetön hammashoito  4 223 

Päivystyksellinen hammashoito virka-

aikana terveyskeskuksessa 

 2 277 

Yhteensä  9 750 

 

Laitilan väestöjakauma vuonna 2015 ikäluokittain oli seuraava: 

Ikäluokka henkilöä 

< 6 511 

7-14 456 

15-49 1 215 
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50-64 593 

>65 1 400 

yli 65 4 367 

Yhteensä 8 542 

 

 

2. Hankinnan kohde 

 

Hankinnan kohde on terveyskeskuksen perusterveydenhuollon tasoinen 

hammaslääkärin päivystys- ja ajanvarausvastaanottotyö sekä tarvittaessa 

muut hammaslääkärin toimenkuvaan kuuluvat tehtävät. Hankinnan kohteena 

on hammaslääkärityövoiman vuokraaminen kliinisiin potilastehtäviin ja tämän 

työn sisältämiin kirjallisiin tehtäviin arkipäivisin. Palvelu tuotetaan viitenä (5) 

päivänä viikossa arkisin (ma – pe). Palveluun sisältyy päivystysvastuu joka 

neljäs/viides viikko. Loma-ajat 1.6.-30.8. erillisen sopimuksen mukaan. 

Hammaslääkärin päivittäisen työajan sijoittumisesta voidaan sopia palvelun 

tilaajan tarpeen mukaan, mutta pääsääntöisesti se on klo 8.00 – 16.00 

ruokatauon ollessa 0,5 h. Ruokatauko ja työmatka tilauksen mukaiseen 

työpisteeseen ei sisälly työaikaan / laskutettavaan palveluun miltään osin. 

Tilaaja voi sopimuskauden aikana päätöksellään vähentää 

hammaslääkäreiden työmäärää, mikäli se katsoo, että haluttu palvelutaso 

saavutetaan pienemmälläkin työmäärällä tai vastaavasti lisätä 

hammaslääkäreiden työmäärää halutessaan nostaa palvelutasoa. Tilaaja 

ilmoittaa palveluntuottajalle hammaslääkäritarpeen muutoksista. Muutoksien 

vaikutuksesta palveluiden hintaan neuvotellaan ja sovitaan erikseen 

sopimuskaudella palveluntuottajan kanssa. 

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin, vaan annetut 

volyymitiedot ovat tilaajaa sitomattomia arvioita. 

 

3. Palvelun laatua koskevat vaatimukset 

3.1. Toimitustakuu ja varamiesjärjestelmä 

Palvelua tulee tarjota keskeytymättä koko sopimuskauden ajan sovitun 

mukaisessa laajuudessa. Palveluntuottajalla tulee olla resurssit toimittaa 

tilaajalle vähintään 2,5 hammaslääkärin työpanos koko sopimuskauden ajan. 

Lisäresursseista sovitaan erikseen.  

Mikäli palvelun tuottamiseen osoitettu hammaslääkäri joutuu keskeyttämään 

palvelutuotannon tilaajan kohteessa, tulee palveluntuottajan järjestää 

sijaiseksi tarjouspyynnössä esitetyt pätevyysvaatimukset (ks. kohta 3.6) 
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täyttävä hammaslääkäri, joka on perehtynyt palvelukuvauksissa esitettyihin 

käytäntöihin. Ennalta nimetyn hammaslääkärin enintään yhden vuorokauden 

sairauspoissaolo ei kuitenkaan aiheuta sijaisvelvoitetta. 

3.2. Hammaslääkäreiden lisä- ja täydennyskoulutus ja työkykyä ylläpitävä toiminta 

Palveluntuottaja huolehtii palvelua tuottavien hammaslääkäreiden lisä-ja 

täydennyskoulutuksesta koskien perusterveydenhuollon  

hammaslääketieteellisiä kysymyksiä. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa 

selvitys tarjoajan hammaslääkäreille toteuttavista koulutuksesta ja 

osallistujamääristä sekä kuvaus tarjoajan työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. 

3.3. Vastuut ja valitustilanteet 

Potilaalta saadun valituksen johdosta palveluntuottajan tulee huolehtia asian 

selvittämisestä palvelun tuottamiseen osallistuvien tarjoajan 

hammaslääkäreiden ja oman toimintansa osalta sekä laatia kirjallinen selvitys 

tilaajalle. 

Tilaaja on velvollinen reklamoimaan palvelussa havaitsemastaan 

virheellisyydestä tai laiminlyönnistä ja vaatimaan virheen tai laiminlyönnin 

korjaamista kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon 

virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. 

3.4. Vaitiolovelvollisuus 

Kaikkien palvelun tuottamiseen osallistuvien henkilöiden tulee allekirjoittaa 

vaitiolositoumus asiakas- ja potilastietojen salassapitoon sekä 

tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Palveluntuottaja sitoutuu vaatimaan 

työntekijöiltään vaitiolositoumuksen. Ostopalveluhammaslääkärin 

salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin Laitilan terveyskeskuksen virassa tai 

työsuhteessa olevalla henkilöllä. 

3.5. Tiedottaminen 

Palveluntuottajan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka palveluntuottajan puolella 

vastaa yhteistyöstä ja toiminnan käytännön järjestelyistä palvelun tilaajan 

kanssa. Henkilö tulee nimetä viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

3.6. Lääkäreitä koskevat vaatimukset 

Palvelua suorittavan hammaslääkärin (jäljempänä myös 

ostopalveluhammaslääkäri) tulee olla hammaslääketieteen lisensiaatin 

oikeudet omaava laillistettu hammaslääkäri, joka voi toimia itsenäisesti 

Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä (= lääketieteen lisensiaatti) (Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994 / 559).  

Tilaajan käyttöön osoitetulta hammaslääkäriltä edellytetään lisäksi  

 ● riittävää kliinistä työkokemusta ja ammattitaitoa 
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● hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ulkomailta 

siirtyvillä tulee olla suoritettuna valtionhallinnon kielitutkinto 

taitotasolla hyvä taito tai yleinen kielitutkinto taitotasolla 4-5. 

● hyviä sosiaalisia taitoja 

 ● hyvää terveydentilaa 

Tarjoajan tulee toimittaa selvitys palveluun nimettyjen 

ostopalveluhammaslääkärien pätevyydestä, kokemuksesta ja koulutuksesta 

sekä erikseen selvitys työkokemuksesta (vuosina) terveyskeskuksissa tai 

yksityisenä ammatinharjoittajana toimimisessa ennen palvelutuotannon 

aloittamista sekä mahdollisissa hammaslääkärinvaihdostilanteissa. 

Palveluntuottaja on velvollinen tarkistamaan ja osoittamaan tarjotun 

ostopalveluhammaslääkärin kelpoisuuden ja oikeuden toimia laillistetun 

hammaslääkärin tehtävissä. 

3.7. Palvelujen antamisessa noudatettavat menettelytavat 

Ostopalveluhammaslääkäri työskentelee terveyskeskuksen tiloissa ja saa 

käyttöönsä tehtävien edellyttämät tavanomaiset työvälineet, tarveaineet, 

työvaatteet ja laitteet samoin kuin terveyskeskuksen palveluksessa olevat 

työntekijät. Palvelun tilaaja vastaa terveyskeskuksen kustannuksista. 

Ostopalveluhammaslääkärin tulee laatia antamastaan hoidosta 

terveyskeskukselle määräysten ja potilaslain mukaiset potilas- ja muut 

asiakirjat käyttäen tällöin Laitilan terveyskeskuksen potilastietojärjestelmiä 

saamiensa ohjeiden mukaisesti. 

Rekisterin omistusoikeus ja vastuu rekisterin pidosta ja tietosuojasta on 

palvelun tilaajalla. Palveluntuottajalla ei ole rekisteritietoihin käyttöoikeutta 

sopimuksen aikana eikä sopimuksen päättymisen jälkeen.  

Sosiaali- ja terveysjohtajalla ja ylilääkärillä on valvontaoikeus ja oikeus pyytää 

selvityksiä hoidollisista tai työjärjestyksellisistä asioista ja tapahtumista 

harkintansa mukaan. 

Toiminnassa terveyskeskuksella on työnjohdollinen vastuu ja 

ostopalveluhammaslääkärin tulee noudattaa terveyskeskuksen edustajan 

antamia työohjeita, työn turvallisuusvaatimuksia ja työn laatuvaatimuksia. 

Hankittava palvelu sisältää keskimääräisesti samansuuruisen potilasmäärän 

hoitamisen päivittäin kuin terveyskeskuksen omassa toiminnassa tapahtuu.  

Ostopalveluhammaslääkäri käyttää työssään terveyskeskuksen Effica- 

tietojärjestelmää terveyskeskuksen ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja 

vastaa siitä, että ostopalveluhammaslääkäri on saanut ennen työtehtäviensä 

alkua riittävän perehdytyksen ko. järjestelmän käyttöön. Palvelun tilaaja 

ylläpitää ajantasaista työympäristöön perehdyttämisopasta. 
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Ostopalveluhammaslääkäri ei voi tilaajan maksamalla työajalla osallistua 

oman työnantajansa tai muun kuin Laitilan kaupungin järjestämään 

koulutukseen.  

Palveluntuottaja vastaa työntekijöidensä ammattitaidon ylläpitämisestä ja 

kehittämiseksi tarvittavasta koulutuksesta, pois lukien terveyskeskuksen 

sisäiset koulutukset. 

3.8. Työvuorolistan laatiminen  

Terveyskeskuksen hammaslääkäreille laaditaan työvuorolistat etukäteen 

kuukausittain. Työvuorolistan sähköinen kopio toimitetaan palvelun tilaajan 

ylilääkärille/vastaavalle hammaslääkärille tai muulle osoitetulle taholle 

viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kuun ensimmäistä päivää. Vuorolistan 

muutokset tehdään sähköpostilla. Työvuorolistan laadinnassa tulee huomioida 

tilaajan palvelutarpeet.  

 


