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Selvityksen hankinta Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja 
terveyskeskusten palveluverkon vaihtoehdoista / POPsote-palvelustrategia -hanke
   

Kansallisen sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi on Pohjois-
Pohjanmaalla käynnissä POPsote-hanke. Yksi osa Pohjois-
Pohjanmaan hankekokonaisuutta on Sote-palvelustrategiatyö. 
Oulunkaaren kuntayhtymä koordinoi sote-palvelustrategian 
osahanketta Pohjois-Pohjanmaalla.  
 
Tarjouspyynnön kohteena on asiantuntijapalveluna toteutettava 
selvitys liittyen Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen 
sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkon vaihtoehdoista. 
Hankinta toteutuu syys-joulukuun 2021 aikana. Hankinta on 
kansallisen kynnysarvon alittava. 
 
Asiantuntijapalvelun hankinta on kilpailutettu Cloudia-
kilpailutusjärjestelmässä. Määräaikaan 19.8.2021 klo 12 
mennessä saatiin neljä (4) tarjousta. Tarjouksen jättivät Deloitte 
Consulting Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, NHG Finland 
Oy ja Timo Kivisto Consulting Oy. Tarjousten avaustilaisuus 
pidettiin 19.8.2021 klo 12.30. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön 
mukaisia, ja niiden osalta suoritettiin tarjousvertailu. Vertailussa 
tarjouksen hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun painoarvo 70 %. 
Laadussa vertailtiin yrityksen referenssejä, projektipäällikön 
osaamista sekä työsuunnitelmaa.  
 
Tarjousvertailun mukaiset kokonaispisteet: 

 
NHG Finland Oy  16,935 hinta  + 62,000 laatu , 78,935 yhteensä  
Deloitte Consulting Oy  15,046 hinta  + 62,000 laatu , 77,046 yhteensä  
FCG Finnish Consulting Group Oy 13,374 hinta  + 52,000 laatu , 65,374 yhteensä  
Timo Kivisto Consulting Oy 30,000 hinta  + 29,000 laatu , 59,000 yhteensä  
 
 

Vertailussa parhaat kokonaispisteet 78,935 sai NHG Finland Oy. 
Tarjousvertailu on päätöksen liitteenä. 

  
 
Päätös ja perustelut Päätän, että asiantuntijapalveluna toteutettavan selvitys sosiaali- 

ja terveyskeskusten palveluverkon vaihtoehdoista hankitaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta NHG Finland 
Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 46 200,00 €.  
 
Yhteistyöstä laaditaan palveluntuottajan kanssa erillinen sopimus. 

 
  Leena Pimperi-Koivisto 
 Kuntayhtymän johtaja 
  
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Oulunkaaren 

asianhallintaohjelmassa. 
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Jakelu POPsote-palvelustrategia/projektipäällikkö  

Tarjouksen jättäneet 
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kuntayhtymän 
toimielimelle: 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä  
Yhtymähallitus 
Piisilta 1 
91100 Ii 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun viranhaltijapäätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä 
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 


