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10 §
Suun terveydenhuollon raportoinnin jatkuvan lisäpalvelun hankinta

HEL 2018-000874 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Tieto Oyj:ltä saadun tarjouksen nro 
346057 mukaisesti Raportointi – ohjelman jatkuvan lisäpalvelun Suun 
terveydenhuollon käyttöön.

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan arvo saa neljän käyt-
tövuoden mukaan laskettuna olla enintään 123 120 euroa ilman arvon-
lisäveroa. Hankinnan kertakustannus on arvio enimmäiskustannukses-
ta. Tieto tarjoaa palvelua henkilötyöpäivinä, josta hankinnan kertaluon-
teinen vuosikustannus on enintään 30 780 euroa ilman arvonlisäveroa. 
Palvelu veloitetaan toteutuneen mukaisesti.

Raportointi – ohjelman jatkuva lisäpalvelu hankitaan palveluna ja han-
kintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista (1397/2016), jäljempänä hankintalaki. Hankinta toteutetaan 
hankintalain nojalla teknisestä syystä suorahankintana, koska vain tiet-
ty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (Hankintalain 40 §:n 1 momentin 2 
kohta). Kustannukset maksetaan atk-käyttömenoista.

Päätöksen perustelut

Suun terveydenhuolto ottaa Raportointi – ohjelman käyttöön 5.2.2018. 
Raportointi -ohjelman jatkuvan lisäpalvelun tarkoitus on tukea Rapor-
toinnin käyttäjiä. Raportointi- ohjelman jatkuvan lisäpalvelun tarjoaa 
asiakaskohtaisten raporttien määrittelyn ja toteutuksen yhteistyössä 
asiakkaan kanssa. Raporttien toteutuksen, testauksen, asennuksen 
asiakasympäristöön, ja dokumentoinnin sekä tuen jatkuvan palvelun 
sopimuskaudella. Lisäksi Raportoinnin jatkuvalla lisäpalvelulla voidaan 
toteuttaa asiakaskohtaiset raportit yhteisen arvioinnin ja määrittelyn jäl-
keen, jolloin asiakaskohtaisten raporttien laatu paranee, ja tietoa voi-
daan hyödyntää laajemmin. Raportointi – ohjelman jatkuvassa lisäpal-
velussa asiakkaalle nimetään yhteyshenkilö toimittajan puolelta.

Apotti korvaa Suun terveydenhuollon Lifecare – järjestelmän aikaisin-
taan vuoden 2020 loppupuolella alkavan käyttöönoton myötä.

Lisätiedot
Lena Warto, järjestelmävastaava, puhelin: 310 75613

lena.warto(a)hel.fi
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