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Selostus asiasta

Kuntayhtymän tekniikan palvelujen toimintayksiköllä on ollut käytössä
lääkintälaiterekisteri/laitehuolto-ohjelma, joka on räätälöity ja toteutettu
SafeObject Oy nimisen yrityksen kanssa. Yrityksen lopetettua toimintansa
v.2020 aikana on tullut tarve hankkia uusi ohjelma. Kuntayhtymällä on
lakisääteinen velvoite laiterekisterin ylläpitämiseksi.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä (PPSHP) on käytössä Effector
Laitehuolto -järjestelmä, joka on muokattu SHP:n lääkintätekniikan
tarpeisiin,
pitäen
sisällään
lääkintälaiterekisterin
ja
-huollon.
Hyvinvointikuntayhtymän Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälinekeskuksessa
on
käytössä
saman
Effector
järjestelmän
Apuvälinepalvelut -osio.
Tekniikan palvelujen työjohto ja laitehuoltajat ovat käyneet tutustumassa
järjestelmään OYS:ssa. PPSHP:n laitehuoltojärjestelmä on, alueellisen
lisenssin
myötä,
laajennettavissa
myös
RASHKY:lle.
PPSHP:n
lääkintätekniikka veloittaa järjestelmän käytöstä laitemäärään perustuvaa
käyttömaksua, joka kuntayhtymän laitemäärän mukaan olisi 6805,56
€/vuosi, alv 0 %. Lisäksi PPSHP:n tietohallinnon vuotuiseen käyttömaksuun
tulee 1300 €:n korotus.
Polycon Oy on jättänyt tarjouksen Effector Laitehuolto -järjestelmän
käyttöönotosta, siihen liittyvistä integraatioista ja tietojensiirrosta.
Effector Laitehuolto -järjestelmä on PPSHP:n lisäksi jo käytössä Lapin
sairaanhoitopiirissä ja tullaan ottamaan käyttöön myös Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirissä.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintosääntö
Yhtymähallituksen päätös 16.12.2020 § 124
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Päätös

Tekniikan palvelujen toimintayksikön laitehuollossa otetaan käyttöön
Effector Laitehuolto -järjestelmä. Effector järjestelmän toimittajalta,
Polycon Oy:ltä, hankitaan tarjouksen mukaan käyttöönottoon liittyvä
tarvittava projektityö hintaan 136,00 €/h ja Active Directory -integraatio
hintaan 2040,00 €, alv 0 %. Lääkintälaitteiden tietokannan siirrosta ja
luomisesta järjestelmään sekä kustannuksista vastaa tekniikan palvelujen
laitehuolto. Järjestelmän käyttöönottoon liittyvät kustannukset sekä
vuosittaiset käyttömaksut jaetaan, kuntayhtymän laitteet omistaville
yksiköille, tietohallinnon kautta.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö)
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134
§:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain
mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Oikaisuvaatimuksen/Hankintaoikaisun toimitusosoite:
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