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Saapuneet kysymykset: 

 

1. Kysymys: 

Kuinka monta vastaanottohuonetta Kalajoen suun terveydenhuollon toimipisteissä on yhteen-

sä? 

VASTAUS: 

Vastaanottohuoneita on 9, 1.9.2020 lähtien 10. 

 

2. Kysymys: 

Liite 2a. Pakottavat vaatimukset / kohta 84 

Katseluoikeudet tulee olla vähintään kahdella (2) käyttäjällä yhtä aikaa, mutta mikäli potilaan 

tiedot ovat auki useammalla kuin yhdellä käyttäjällä yhtä aikaa, antaa järjestelmä ilmoituksen ja 

vain yksi käyttäjä kerrallaan voi lisätä tai muuttaa tietoa. 

 

Mihin tämä vaatimus perustuu? Vaatimus on täysin vastoin kaikkia moderneja monikäyttäjäjär-

jestelmien toimintamalleja. 

 

Tämä estäisi esimerkiksi: Ajanvaraajan tekemän ajanvarauksen samanaikaisesti kuin hoitohenki-

lö kirjaa potilaskertomusta. 

 

VASTAUS: 

Esitetty kysymys on aiheellinen, poistamme vaatimuksen. 

 

3. Kysymys:  

 Liite 4 / kohta 15 ja 16 

Tarjouksen pyytäjä asettaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan. Pyydämme muuttamaan vaatimuk-

set seuraavasti:  

• Kohta 15 Potilastietojen konversio muista järjestelmistä tarjottuun järjestel-

mään (tarjotun järjestelmän työn osuus) 

• Kohta 16 Konversion lähdemäärittelyjen tekemisestä aiheutuvat kustannuk-

set sisältäen sekä nykyisen että tarjottavan järjestelmän osuuden 
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VASTAUS:  

Hyväksytään kohta 15 muutos. Eli Liite 4. kohta 15 on seuraavanlainen:  

Potilastietojen konversio muista järjestelmistä tarjottuun järjestelmään (tarjotun järjestelmän 

työn osuus) 

 

Poistetaan kokonaan kohta 16. Tarjoaja jättää täyttämättä Liitteen 4. Hinnat, kohdan 16.  

 

4. Kysymys:  

Tarjouspyyntö / kohta 9. 

Näkemyksemme mukaan vaadittuun aikatauluun ei ole mahdollista tehdä konversiota nykyises-

tä järjestelmästä. Voidaanko vaatimuksesta poistaa kyseinen vaatimus? Pyydämme tarkennusta 

vaadittuun aikatauluun siten, että konversion viivästyminen ei aiheuta sopimussakkoa. 

 

VASTAUS: 

Vaatimusta ei poisteta eikä aikataulua muuteta. 

 

5. Kysymys:  

Tilaaja pyytää käyttöönsä rajatonta lisenssiä ilman työasemarajauksia. Käsitämmekö oikein, että 

palvelu/lisenssi rajataan kuitenkin esitetyn nykymuotoisen Kalajoen julkisen terveydenhuollon 

suun terveydenhuollon yksikön käyttöön? 

 

VASTAUS: 

Hankintayksikkö ei ole pyytämässä rajatonta lisenssiä. Tarjouspyynnössä on kuvattu nykyinen 

toimintaympäristö. Lisenssiä ei saa sitoa työasemien määrään. Lisenssikustannus voi perustua 

esimerkiksi käyttäjämääriin tai väestöpohjaan.  

 

6. Kysymys:  

Palveluympäristöön liittyen olisimme tarkistaneet Windows Serverin osalta; Toimittaja lopettaa 

tuen Win2008. Onko tarkoitus (tai suosittelemme), että käyttöjärjestelmä päivitetään 2020 

alussa 2016 tai 2019 versioon? 

 

VASTAUS: 
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Uusiin asennuksiin ei käytetä Win2008:aa. Toimittajalta odotetaan vaatimuksia palvelinympäris-

tölle. 

 

7. Kysymys:  

Tarjouspyynnössä on mainittu: ” Tarjouspyynnön liitteessä 4. Hinnat tulee ilmoittaa kaikki tieto-

järjestelmästä aiheutuvat kustannukset, muita kustannuksia ei hyväksytä.” 

Sisällytetäänkö tietojärjestelmäkustannuksiin matka- ja kulukustannukset, vai onko näiden las-

kutussääntö määritetty erikseen? 

 

VASTAUS: 

Käyttöönottovaiheen matka- ja kulukustannukset tulee sisältyä hintoihin. Edellytämme etäpala-

vereiden ja -yhteyksien hyödyntämistä.   

  


