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Kuntalain 126 §:n 1 momentin mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain 150 §:n 2 momentin
mukaan edellä mainittua 126 §:n 1 momenttia sovelletaan terveydenhuoltolain
(1326/2010) 18 §:n 3 momentissa tarkoitettujen työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta alkaen.
Yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen kuntayhtymä on siirtänyt työterveyshuoltopalvelut
tuotettavaksi osakeyhtiömuodossa. Uusi työterveyspalveluja tuottava yhtiö on tarkoitus
perustaa siten, että kuntayhtymän lisäksi kaikki sen jäsenkunnat tulevat yhtiöön osakkaiksi.
Yhtymähallitus on kokouksessan 31.10.2018 § 102 hyväksynyt Oulunkaaren Työterveys
Oy -nimisen yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä
osakemerkinnällä tullut yhtiön omistajaosakkaaksi.
Yhtiön on tarkoitus toimia julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna kuntien sidosyksikkönä. Sidosyksiköstä edellytetään, että hankintayksikkö joka käyttää sidosyksikön palveluja käyttää sidosyksikössä määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön
strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö
toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Sidosyksikössä ei
voi olla yksityistä pääomaa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettava 15 §:n 1 momentissa ja 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu ulos myytävä prosenttiosuus
on 10 prosenttia 31.12.2021 saakka. Tämän jälkeen ulosmyytävä osuus laskee 5
prosenttiin.
Selvityksen mukaan Oulunkaaren Työterveys Oy:n ulosmyytävä osuus on alle 10 prosenttia. Tämän mukaan Oulunkaaren kuntayhtymällä on mahdollista hankkia työterveyspalvelut suoraan Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä sidosyksikköhankintana. Mikäli vuoden
2022 alusta yhtiön ulosmyytävä osuus liikevaihdosta on yli 5 prosenttia, kuntayhtymällä
on mahdollista hankkia palvelut Hankintalain 131 §:n mukaan suorahankintana tai kilpailuttaa tarvittava palvelu.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus päättää
 hankkia työterveyshuollon palvelut Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä sidosyksikköhankintana vuoden 2021 loppuun


Päätös:

selvittää vuodesta 2022 alkaen Oulunkaaren Työterveys Oy:n ulosmyynnin osuuden
ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

Hyväksyttiin.

