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Potilasasiamiespalvelut

Selostus ja perustelut

Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki ovat neuvotelleet sopimuksesta,
jonka mukaan Lempäälän kunta hankkii potilasasiamiespalvelut Tampereen kaupungilta ajalla 1.5.2019-31.12.2020. Tämän hetkinen hankintahinta on n. 8 000 €/vuodessa. Käytännön seikoista sovitaan ostopalvelusopimuksessa.

Ratkaisu perustuu

Hallintosääntö 3 luku 3.1 Palvelualuejohtaja

Päätös

Päätän, että Lempäälän kunta hankkii potilasasiamiespalvelut Tampereen
kaupungilta ajalla 1.5.2019- 31.12.2020.
Kustannukset maksetaan terveydenhuollonn tehtäväalueen
kustannuspaikalta 2005.

Tiedoksi

Tampereen kaupunki, Leena Viitasaari, hyvinvointilautakunta, Tarja
Marjamäki, Heta Periviita, Johanna Vuorela

Allekirjoitus
Vesa Helin
Hyvinvointijohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N TARKOITTAMISSA KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan
vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin.
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisuvaatimuksen ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Hankintaoikaisuvaatimuksesta ja oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Vaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.
Vaatimukseen on liitettävä:
 päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 asiakirjat, joihin vedotaan
 valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Hankintaoikaisuvaatimusta ja oikaisuvaatimusta käsittelevän viranomaisen yhteystiedot (toimitusosoite):
Hankintaoikaisuvaatimus: Lempäälän kunta, Päätöksen tehnyt viranhaltija
Oikaisuvaatimus: Lempäälän kunta, Päätöksen tehnyt viranomainen
Osoite: PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ
Puh.
03 565 51 000
Faksi
03 565 51 058
Sähköposti: kunta@lempaala.fi
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

18.4.2019

Tämä päätös on
annettu tiedoksi

edellä mainituille

Lempäälässä

18.4.2019

Todistaa

Anne Päivärinta, hallintosihteeri

