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Beredning av Östra Nylands välfärdsområde (temporärt beredningsorgan)
 10.02.2022

Tid 10.02.2022 kl. 13:00

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende Sida
11 ANSKAFFNING AV ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM 2

12 RIKTLINJERNA FÖR ANVÄNDNINGEN AV KLIENT-
OCH PATIENTDATASYSTEM MED TANKE PÅ
ÅRSSKIFTET 2022-23

4

13 ÄNDRINGAR SOM BEHÖVER GÖRAS I KLIENT- OCH
PATIENTDATASYSTEMEN MED TANKE PÅ
ÅRSSKIFTET 2022–23
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

10.02.2022

11
ANSKAFFNING AV ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

VATESV
 Beredning och ytterligare information: ekonomidirektör Pekka Ki vi le-

vo, pekka.kivilevo@sipoo.fi, utvecklingsdirektör Katja Blomberg, kat-
ja.blomberg@borga.fi

 Östra Nylands välfärdsområde bör skaffa ett ären de han te rings sys-
tem. Under sin mandatperiod har det temporära beredningsorganet
an vänt Borgå stads ärendehanteringssystem Dynasty. Väl färd som-
rå dets eget system för ärendehantering är en kritisk detalj med tan-
ke på hur välfärdsområdets administration kommer att fungera. Det
är ändamålsenligt att ta ett system i bruk redan under våren 2022,
så att välfärdsområdesfullmäktige och den övriga organisationen,
vil ka inleder sitt arbete 1.3.2022, kan använda systemet för sina mö-
ten.

 Konkurrensutsättningen av välfärdsområdets ären de han te rings sys-
tem är en process som kräver arbete och tid men gör det möjligt att i
sam band med konkurrensutsättningen precisera, vilka egenskaper
som önskas. Ett annat alternativ är att välfärdsområdet genom
in-hou se-me to den upphandlar systemet CaseM via Kuntien Tiera.
Al ter na ti vet CaseM skulle förutsätta förvärv av aktier i Kuntien Tiera.

 Upphandlingen av ett ärendehanteringssystem via Kuntien Tiera Oy
har utretts  Kommunernas Tiera Oy är ett aktiebolag som ägs av
kom munala aktörer och välfärdsområden och som utvecklar kom-
muner nas, städernas, samkommunernas och välfärdsområdenas
IKT-tjäns ter i samarbete med ägarkunder samt med andra offentliga
och kommersiella aktörer.

 I beredningen har man beaktat 10 § 3 mom. i införandelagen, där
det föreskrivs att beredningsorganet får ingå bindande avtal för väl-
färd som rå det som gäller endast för viss tid, på så sätt att de upphör
se nast den 31 december 2023.

 Bilagor:
 CaseM presentation
 CaseM-helhetens beskrivning 2022
 Vanda-Kervo välfärdsområdes anslutning till Kuntien Tiera

3.11.2021
 Det temporära beredningsorganet för Vanda-Kervo välfärdsområde

1.12.2021

 Förslag:
 Tio (10) aktier tecknas i Kuntien Tiera Oy. En person ges fullmakt att

skö ta de praktiska åtgärder som anteckningen kräver samt att un-
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der teck na avtalen. Förvärvet av aktier sker villkorligt i enlighet med
de iakttagelser om det temporära beredningsorganets behörighet
som presenteras nedan.

 10 § 3 mom. 2 punkten i införandelagen begränsar tidsmässigt det
tem po rä ra beredningsorganets rätt att ingå avtal som binder väl färd-
som rå det. Beredningsorganets behörighet har begränsats så att det
kan ingå bindande avtal för välfärdsområdet som gäller endast för
viss tid, på så sätt att de upphör senast den 31 december 2023.

 På webbplatsen soteuudistus.fi presenteras ministeriernas upp fatt-
ning att som tidsbegränsade avtal betraktas också sådana avtal om
köp av aktier där det har avtalats om skyldighet att återlösa aktier
utan någon särskild ersättningsskyldighet, om välfärdsområdet inte
vill fortsätta att äga aktierna efter utgången av den ovan nämnda
tids fris ten. Beredningsorganet ska vid behov i avtalen inkludera så-
da na bestämmelser om avtalets giltighetstid (optioner) som gör det
möj ligt för välfärdsområdena att förlänga giltighetstiden för viss tid
utan nytt upphandlingsförfarande.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)
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12
RIKTLINJERNA FÖR ANVÄNDNINGEN AV KLIENT- OCH PATIENTDATASYSTEM MED
TANKE PÅ ÅRSSKIFTET 2022-23

VATESV
 Beredning och ytterligare information: data-administrationschef Mar-

ko Perttilä, marko.perttila@loviisa.fi

 Inom Östra Nylands välfärdsområde används flera klient- och pa-
tient da tasys tem. I framtiden behöver välfärdsområdet ett ge men-
samt och enhetligt klient- och patientdatasystem. Förenhetligandet
är ett stort projekt som inte kan genomföras på en kort tid. Väl färd-
som rå det har ingen IKT-infrastruktur eller stödsystem för för valt nin-
gen (s.k. TORI-system) till sitt förfogande. Därför måste de beg rän-
sa de utvecklingsresurserna inriktas på att skapa sådana system.

 För att säkerställa kontinuiteten lönar det sig för välfärdsområdet att
fort sät ta över årsskiftet 2022-23 med de befintliga klient- och pa-
tient da tasys tem som överförs från kommunerna.

 De centrala nuvarande systemen inom hälso- och sjukvården är Li-
fe ca re, Mediatri och Pegasos, inom socialvården YPH Effica och
Pro Consona samt inom elevvården Aura. Dessutom har systemen
kom mun vis integrerats med hemvårdens resursplaneringssystem
Sa ga, Hilkka, Mediatri och Pegasos Mukana. Meningen var att ta
Apot ti i bruk i Lovisa hösten 2022, men ibruktagandet har skjutits
upp för att kontinuiteten vid årsskiftet 2022–23 inte ska äventyras.

 Vissa system, bland annat socialvårdens Pro Consona, används i
mån ga kommuner. Systemet används i Sibbo, Askola och Lovisa. I
det ta fall lönar det sig dock att tills vidare hålla databaserna åtskilda
och invänta riktlinjer för ett mer omfattande förenhetligande av
klient- och patientdatasystemen.

 Förslag:
 För att säkerställa kontinuiteten beslutar det temporära be red ning-

sor ga net för Östra Nylands välfärdsområde att fortsätta att använda
de nuvarande klient- och patientdatasystemen över årsskiftet 2022
–23. Till dessa system räknas Lifecare, Mediatri och Pegasos. Ock-
så användningen av systemen för resursplanering inom hemvården
ska fortsätta i motsvarande omfattning. Tll dessa system räknas Sa-
ga, Hilkka, Mediatri och Pegasos Mukana. Databaserna i Pro Con-
so na-sys te met, som används i flera kommuner, ska tills vidare
hållas åtskilda.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
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13
ÄNDRINGAR SOM BEHÖVER GÖRAS I KLIENT- OCH PATIENTDATASYSTEMEN MED
TANKE PÅ ÅRSSKIFTET 2022–23

VATESV
 Beredning och ytterligare information: data-administrationschef Mar-

ko Perttilä marko.perttila@loviisa.fi

 Inom Östra Nylands välfärdsområde används flera klient- och pa-
tient da tasys tem. För deras del behövs kartläggning, planering och
än drin gar bl.a. i uppgifterna om den personuppgiftsansvarige. För
ge nom fö ran det av ändringarna behövs hjälp från prog ram le ve ran tö-
rer na.

 Patientdatasystemet LifeCare används i många av välfärdsområdets
kom muner. Leverantören av systemet är TietoEVRY Industry Soft-
wa re. Östra Nylands välfärdsområde har fått ett anbud från Tieto
Fin land Oy om kartläggning av behövliga ändringar. Det upps kat ta-
de priset på kartläggningen är 126 510 € och det ska kon kur ren sut-
sät tas i enlighet med upphandlingslagen. Det slutliga priset bestäms
en ligt den faktiska arbetsmängden. I detta fall kan endast sys tem le-
ve ran tö ren genomföra arbetet, och därför finns det grunder för en di-
rek tupphan dling. Enligt förvaltningsstadgan beslutar det temporära
be red ning sor ga net om upphandlingar vilkas värde överstiger 60 000
€. Således bör besluten om både direktupphandlingen och om den
bes täll ning som görs på basis av anbudet fattas av det temporära
be red ning sor ga net.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde

bes lu tar godkänna Tieto Finland Oy:s anbud om kartläggning av pa-
tien tupp gifts sys te met LifeCare vid årsskiftet 2022–23.

 Det uppskattade priset på kartläggningen är 126 510 € och det slut li-
ga priset bestäms enligt den faktiska arbetsmängden. Upphan dlin-
gen görs inte genom detta beslut, utan genom undertecknande av
ett separat avtal. Det temporära beredningsorganet fattar i detta
sam man hang också det beslut om direktupphandling som upphan-
dlings la gen kräver.


