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32 §
Pegasos potilastietojärjestelmän uuden Marevan -hoidonseurantao-
sion käyttöönotto

HEL 2018-009078 T 02 08 01 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Pegasoksen uuden Marevan –hoi-
donseurantaosion CGI Suomi Oy:n 24.8.2018 antaman tarjouksen 
T10024673 mukaisesti. Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti hankkia em. 
tarjoukseen sisältyvän ylläpitopalvelun.

Samalla tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan arvo saa neljän 
käyttövuoden mukaan laskettuna olla enintään 192 750 euroa ilman ar-
vonlisäveroa sisältäen käyttöönoton toimitusmaksun, asiantuntija-työt 
sekä ylläpitopalvelun vuosimaksut sekä käyttöoikeuslisenssin.

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti, että hankinta liitetään osaksi Pega-
soksen 20.6.2000 allekirjoitettua ylläpitosopimusta 238/2000 ja sen  
Muutossopimusta 306929 ja toistuvaismaksut veloitetaan osana Pega-
soksen ylläpitolaskutusta. 

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-
pimuksista (1397/2016), jäljempänä hankintalaki. Hankinta toteutetaan 
hankintalain nojalla teknisestä syystä suorahankintana, koska vain tiet-
ty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 
kohta).

Edelleen tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan kertakustannukset 
ja ensimmäisen vuoden ylläpitokustannukset maksetaan vuoden 2018 
atk-investointimäärärahoista ja 1.1.2019 alkaen jatkuvan palvelun kus-
tannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimen atk-käyttötalouden 
määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen Pegasos -potilastietojärjestelmän Marevan-
hoidon seurantaosiota on käytetty 1.2.2009 lähtien. Toimittaja on nyt 
tehnyt kokonaan uuden seurantaosion, joka korvaa aiemman seuran-
taosion. Uusi toteutus yksinkertaistaa käytetyn lääkeannostuksen vai-
kutuksen seurantaa valittuun INR-tavoitetasoon. Uusi osio lisää sosiaa-
li- ja terveystoimen lääkitystyöryhmän kannanoton mukaan potilastur-
vallisuutta siinä määrin, että uusi osio halutaan ottaa käyttöön.
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Uudesta seurantaosiosta voidaan myös helposti lähettää INR-tulos ja 
Marevanin annosteluohje joko tekstiviestinä potilaan puhelimeen tai 
Pegasoksen sähköiseen asiointiin.

Uutta Marevan-hoidon seurantaosiota käytetään siihen saakka kunnes 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy Apotti-järjestelmän käyttäjäksi. 
Apotin käyttöönottosuunnitelmassa tämä tapahtuu marraskuussa 2020.
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