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2 §
Lifecare-sovelluksen ja Itte-itseilmoittautumisjärjestelmän integraa-
tio, hankinta

HEL 2018-000353 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Tieto Finland Oy:ltä tarjouksen nu-
mero 376125 mukaisesti suun terveydenhuollon Lifecare- järjestelmän 
ja ITTE- itseilmoittautumisjärjestelmän välisen integraation toteutuksen. 
Hankinnan kokonaiskustannus on kolmelle vuodelle laskettuna 92 895 
euroa (alv 0 %) ja arvonlisäverollinen hinta on 115 189,50 euroa (alv 24 
%).

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti oikeuttaa tietojärjestelmäpäällikön 
tekemään päätöksen mukaisen tilauksen.

Hankinnan kertakustannus 7 695 euroa maksetaan sosiaali- ja terveys-
toimialan atk-investointimäärärahasta hankkeelta Sote0063 ”Soten 
sähköisen asioinnin kehittäminen”. Integraatioiden vuosimaksut 9 800 
euroa/vuosi ja 18 600 euroa/vuosi maksetaan sosiaali- ja terveystoi-
mialan atk-käyttötalouden määrärahasta.

Päätöksen perustelut

Suun terveydenhuollolle tulee Kalasataman terveys- ja hyvinvointikes-
kukseen vastaanottotilat keskuksen toiseen kerrokseen. Rakennuksen 
muille toiminnoille on rakennettu itseilmoittautumisjärjestelmää CGI:n 
ITTE-järjestelmän avulla. Suun terveydenhuollon osalta oli Kalasata-
massa tarkoitus käyttää suun terveydenhuollolla käytössä olevaa omaa 
ilmoittautumisjärjestelmää. Kalasatamassa päätettiin kuitenkin kaikkien 
toimintojen osalta siirtyä kannettavien työasemien käyttöön. Suun ter-
veydenhuollon nykyinen ilmoittautumisjärjestelmä perustuu kiinteisiin 
työasemiin, josta syystä se ei toimi Kalasatamassa.

Tieto ja CGI ovat toteuttaneet suun terveydenhuollon Lifecare järjestel-
män ja ITTE itseilmoittautumisjärjestelmän integraation Tampereelle ja 
Järvenpäähän. Toteutus on siis jo määritelty ja sen käyttöönotto on 
mahdollista kohtuullisen pienellä työpanoksella. Ratkaisun myötä Kala-
sataman ilmoittautumisjärjestelmä saadaan yhtenäiseksi kaikkien toi-
mintojen osalta.

Tieto Finland Oy on antanut 24.11.2017 päivätyn tarjouksen numero 
376125 ”Hki sth lifecare – itte (cgi) integraatio” toteutuksesta. Tarjouk-
sen mukaan toteutetaan kaksi integraatiota, potilaan perustiedot ja 
ajanvaraustiedot. Käyttöönoton kertatyön määrä on 4 – 6 henkilötyöpäi-
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vää maksimissaan 7 695 euroa. Lisäksi Tieto veloittaa kummankin in-
tegraation osalta vuosimaksua, joka potilaan perustietojen osalta on 9 
800 euroa vuodessa ja ajanvaraustietojen osalta 18 600 euroa vuodes-
sa. 

Hankinnan kokonaiskustannus lasketaan kolmelle vuodelle, joka tulee 
olemaan ITTE-järjestelmän käytön sopimuskausi. 

Hankinnan toteutus suorahankintana perustuu hankintalain 40 § 1 
mom. 2-kohtaan.

CGI:n osuudesta integraation toteutukseen tehdään erillinen päätös.

Lisätiedot
Lassi Laine, atk-asiantuntija, puhelin: 310 43104

lassi.laine(a)hel.fi
Arja Rantanen, tietojärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 75505

arja.rantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tieto Finland Oy Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tietojärjestelmäpalvelut

.


