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19 §
Sairaalainfektiojärjestelmä valtakunnalliseen SIRO-seurantaan

HEL 2018-004696 T 02 08 02 01

Päätös

Tetohallintopäällikkö päätti hankkia ja tilata Neotide Oy:ltä 23.4.2018 
saadun tarjouksen mukaisen Sairaalainfektio-järjestelmän (SAI) liittämi-
sen mukaan valtakunnalliseen sairaalainfektioiden SIRO –seurantajär-
jestelmään.

Laajennuksen kokonaishinta neljälle vuodelle laskettuna on ilman ar-
vonlisäveroa 34 160 euroa ja arvonlisäverollisena 42 358,40 euroa. 

Investointikustannus ilman arvonlisäveroa ovat 22 640 euroa ja arvonli-
säverollisena 28 073,6 euroa ja siihen sisältyvät tarvittavat siirto-ohjel-
mistot, tietojen käsittely ja muokkaus sairaalainfektiotietokantaan, pro-
jektityöt ja ensimmäisen vuoden ylläpitokustannukset.

Vuosittainen ylläpitokustannus on arvonlisäverottomana 3 840 euroa ja 
arvonlisäverollisena 4 761,60 euroa.

Tietohallintopäällikkö päätti lisäksi, että hankinta tehdään suorahankin-
tana (1397/2016) 40 § 2 momentin kohdan 2 perusteella, koska ky-
seessä on voimassaolevan palvelun laajennus. 

Tietohallintopäällikkö päätti vielä, että investointikustannukset makse-
taan sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2018 atk-määrärahoista (projek-
tinumero 398090100628) ja ylläpitokustannukset atk-käyttömenoista.

Päätöksen perustelut

Hoitoon liittyviä infektioita seurataan Suomessa valtakunnallisesti sai-
raalainfektio-ohjelma SIROn puitteissa. Ohjelma on ollut toiminnassa 
vuodesta 1999 lähtien ja on käytössä mm HUS:ssa. Uudessa tartunta-
tautilaissa hoitoon liittyvien infektioiden seuranta ja torjunta on nostettu 
entistä tärkeämmäksi ja HUS toivoo, että kaikki sairaanhoitopiirin sai-
raalat osallistuisivat valtakunnalliseen SIRO-seurantaan.

SIROssa seurataan osaa tyypillisimmistä hoitoon liittyvistä infektioista, 
joilla on huomattava kansanterveydellinen merkitys.

SIRO-seurannan tavoitteena on auttaa sairaaloita torjumaan hoitoon 
liittyviä infektioita. SIRO kehittää infektioiden seurantaa ja kokoaa tietoa 
niiden esiintymisestä osallistuvissa sairaaloissa. Ohjelmaan osallistuvat 
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sairaalat voivat verrata omia esiintyvyyslukujaan muiden sairaaloiden 
vastaaviin.

Lisätiedot
Kirsiliina Leinonen, tietohallintolääkäri, puhelin: 310 75489

kirsiliina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neotide Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tietojärjestelmäpalvelut


