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Asia Lifecare-potilastietojärjestelmä-päivityksen tilaaminen

Asianosaiset Tieto Oyj

Selostus asiasta Kärsämäen kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 25.3.2019 Effica –po ti las tie-
to jär jes tel män päivittämisestä Lifecare –versioksi. Päivityksen val mis te le mi-
sek si Kärsämäen kunta on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan alueen Effica
Li fe ca re päivittämissuunnitteluun 10 kunnan ja kuntayhtymän yhteistyönä.
Yh tei sen suunnittelun ensimmäisenä vaiheena on ollut toimintasuunnitelman
laa din nan käynnistäminen koskien Lifecare -moniorganisaatiototeutusta.
En sim mäi ses sä vaiheessa on tarkennettu moniorganisaatioympäristön mää-
ri tyk siä, aikatauluja ja yhteistyömalleja. Työryhmätoiminta on käynnistynyt
ke sä kuun aikana.

Ensimmäisen vaiheen tuloksena on saatu lisäinfoa niistä asioista, jotka ovat
jat ko pää tös ten teon kannalta nähty tarpeelliseksi selvittää. Lisäksi Tieto
Oyj:n on laatinut suunnitelman Lifecare toimintasuunnitelmatyön jat ka mi sel-
le kesän aikana (vaihe II). Suunnitelmassa on toimeksiantokuvaukset, ai ka-
tau lu ta voit teet ja Tiedon resurssivaraustarpeet käynnistettyjen toi min ta ta po-
jen yhtenäistämisen työryhmille.

POP ICT -valmistelun suositukset toimeenpanoa koskevien pää tös ten/ti la-
us ten osalta ovat, että

• käynnistetään 10 terveydenhuollon organisaation yhteinen Li fe-
ca re -päivityshanke ja organisoidaan sitä ohjaava ja koordinoiva ti laa ja yh-
teis työ. Tilaajayhteistyön edellyttämä yhteinen asiantuntija- ja valmistelutuki
han ki taan Kuntien Tieralta, joka on toiminut jo maakuntavalmistelun aikana
vas taa vas sa koordinointitehtävässä. Tiedolta hankitaan vaiheen II edel lyt tä-
mä hankepäällikköresursointi sekä toimintasuunnitelman laatimisen asian-
tun ti ja työ. Vaiheen II aikataulut sovitetaan tilaajaorganisaatioiden ai ka tau lui-
hin,

• valmistellaan tilaajayhteistyössä organisaatiokohtaiset Lifecare
päi vi tys ta paa tarkentavat tilaukset siten, että niistä voidaan päättää en sim-
mäi ses sä tilaajayhteistyön ohjausryhmässä kesäkuussa. Siihen mennessä
sel vi te tään moniorganisaatiomalliin liittyvät päätöksenteon kannalta oleel li-
set vielä avoinna olevat asiat,

• organisoidaan paikallisprojektit siten, että voidaan käynnistää Li-
fe ca re päivityksiä valmistelevat tietohuoltoselvitykset. Tietohuoltoselvitys on
riip pu ma ton päivitystavasta.

Tiedon suunnitelma on käsitelty tilaajaorganisaatioiden näkökulmasta pää-
käyt tä jä työ ryh mäs sä 6.-7.6., jonka pohjalta Tiedolle on esitetty ti laa ja or ga ni-
saa tioi den aikatauluihin sovitettu esitys. Tieto esitti 11.6. pidetyssä ti laa ja yh-
teis työn ensimmäisessä ohjausryhmässä Lifecare -tilausten tekemistä 14.6.
men nes sä siten, että Tieto voi alkaa kiinnittämään resursseja päi vi tys pro jek-



tiin, jonka lopullinen toteutustapa voidaan kuitenkin sopia myöhemmin.
Ohjausryhmässä LC10 -hankkeeseen osallistuvat organisaatiot ilmoittivat
val miu ten sa tulla mukaan esitettyyn tilaajayhteistyömalliin ns. aktiivijäseninä.
Sa mal la määriteltiin tilaajayhteistyön tahtotila ja yhteistyölle ja yh te näis tä mi-
sel le asetettavia tavoitteet.

Koska käyttöönotto perustuu lähtövaiheessa Lifecare vuosijulkaisuun 2015,
ti la taan päivitys (käyttöoikeus ja käyttöönottotyöt) ensimmäisessä vaiheessa
sen mukaisesti. Loput tarvittavat modulit ja ohjelmaosat tilataan sen jälkeen,
kun on saatu määriteltyä lopullinen moniorganisaatiomallin ja/tai kun ta koh-
tais ten toteutusten kokoonpano.   

Päätökset LC päivityksen toimeenpanon II vaiheen käynnistämiseksi

• Kärsämäen kunta osallistuu yhteiseen Lifecare -päi vi tys hank-
kee seen ja sitä ohjaavaan ja koordinoivaan tilaajayhteistyöhön.
Tilaajayhteistyön edellyttämä yhteinen asiantuntija- ja valmistelutuki han ki-
taan Kuntien Tieralta, joka on toiminut jo maakuntavalmistelun aikana vas-
taa vas sa koordinointitehtävässä. Kärsämäen kunta osallistuu ti laa ja yh teis-
työ hön aktiivijäsenenä, jonka vuosikustannus on 14300€. Vuoden 2019 kus-
tan nus on ½ vuoden kustannuksena 7150€ (alv0%)

Kärsämäen kunta tilaa Tieto Oyj:ltä 12.3.2019 päivätyn tarjouksesta vaiheen
II edellyttämät toimittajan hankepäällikkö- sekä toimintasuunnitelman laa ti-
mi sen asiantuntijatyöt. Vaiheen II resurssitarve on maksimissaan han ke-
pääl li kön osalta 33 350 € (25% kokonaisresurssitarpeesta) sekä asian tun ti-
ja pal ve lun osalta 40 htp á 1 334€ = 53 360 €, yhteensä 86 710 €. Mak si mi-
kus tan nus vaiheesta II Kärsämäen kunnalle on väestösuhteella jaettuna
1,99% eli 1726€. Suunnittelun etenemisestä ja resurssien käytöstä toimittaja
ra por toi hankkeen ohjausryhmälle. Toteutuneen työn laskutus tapahtuu tä-
män jälkeen.

Tieto Oyj:ltä tilataan LC päivitysprojekti pohjautuen Lifecare vuosijulkaisuun
2015, tarjouksen kohta 111004 Vuosijulkaisu 2015. Vuosijulkaisu 2015 käyt-
tö oi keus ja käyttöönottotyöt sekä h-hetken ylityökustannusarvio on yhteensä
90 304 €. Tilauksen ehtona on, että Tieto sitoutuu toimivan ratkaisun ai ka-
tau lun pitävyyteen, päivityspolun valintamahdollisuuteen myöhemmin ja ti-
laa ja yh teis työn tavoitteista johdettuihin LC10 hanketason ja yksittäisen ti laa-
ja or ga ni saa tion projekti- ja elinkaarikustannussäästötavoitteisiin verrattuna
tar jouk ses sa esitettyihin arvioihin. Lopullisesta päivitystavasta riippumaton ja
päi vi tys pro jek tiin sisältyvä tietohuoltoselvitys suoritetaan kesän aikana. 

• Kärsämäen kunta osallistuu tilaajayhteistyössä varsinaisen Li fe-
ca re päivitystapaa tarkentavan, yhteisen tilauksen valmisteluun siten, että
sii tä voidaan päättää yhteisesti tilaajayhteistyön ohjausryhmässä. Siihen
men nes sä selvitetään moniorganisaatiomalliin liittyvät päätöksenteon kan-
nal ta oleelliset vielä avoinna olevat asiat ja käydään tarvittavat neuvottelut
Tie to Oyj:n kanssa aikataulujen yhteensovittamiseksi ja kustannusten ris-
kien hallitsemiseksi.

• Kärsämäen kunta käynnistää paikallisprojektin Lifecare päi vi tyk-
siä valmistelevalla tietohuoltoselvityksellä, joka on riippumaton päi vi tys ta vas-
ta.

Päätös ja pe rus te lut

(kts.hallintolain 45 §)

Päätän, että Kärsämäen kunta osallistuu yhteiseen Lifecare
-päivityshankkeeseen ja sitä ohjaavaan ja koordinoivaan tilaajayhteistyöhön.
Kärsämäen kunta tilaa Tieto Oyj:ltä Lifecare päivitysprojektin pohjautuen
Lifecare vuosijulkaisuun 2015 yllä kuvatulla tavalla.
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