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Asia:

Sosiaalipalvelujohtajan päätös
3.12.2020 § 7

CGI Suomi Oy tiedotti maaliskuussa 2020 yllättävästä irtisanomisesta teknologiatoimittajansa suhteen ja 24.4.2020 CGI Suomi Oy irtisanoi Pro Consona
Vanhustyö -ohjelmiston käytön päättymään 1.12.2020. CGI Suomi Oy:n kanssa
käytiin neuvotteluja siitä, miten vanhustyön ohjelmisto voitaisiin korvata yrityksen muilla tuotteilla. Korvaavaa tuotetta ei heiltä löytynyt.
Marttilan kunta on käynyt neuvotteluja sekä Liedon kunnan että Tieto Finland
Oy:n kanssa liittymisestä Liedon hallinnoimaan Lifecare-tietojärjestelmään. Tavoitteena on, että 1.12.2020 alkaen kotipalvelun palvelupäätökset ja laskutus
siirtyisivät tehtäväksi Lifecare-tietojärjestelmän kautta, samalla kotipalvelun tilastointi siirtyisi Lifecare tietojärjestelmään. Sosiaalilautakunta on tehnyt päätöksen hankinnasta 1.9.2020 § 42.
Marttilan kunnan laskutus hoidetaan CGI:n Pro Economica Premium Laskutuksen kautta. Liittyminen Tiedon Lifecare-järjestelmään vaatii lisäpiirteen Pro
Economica Premiumin Laskutukseen, jossa laskut tuodaan Tiedon Lifecarelaskutuksesta XML-liittymän kautta Pro Economica Premiumin Laskutukseen.
Kyseinen hankinta on tehty sosiaalipalvelujohtajan viranhaltijapäätöksenä
13.11.2020 § 5.
Liedon kunta on 2M-IT:n omistajaosakas. Lifecare-tietojärjestelmän palvelujen
yhteys yhteistoiminta-alueella toimii Liedon kunnan kautta. Projektin edetessä
on selvinnyt, että laskutuksen mahdollistamiseksi Kosken Tl ja Marttilan kuntien
omiin reskontriin on välttämätöntä avata CGI:n ja 2M-IT:n yhteys, joka kiertää
Liedon kunnan kautta. Lifecare-tietojärjestelmän kotihoidon osion käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuu kustannuksia kunnille.
2 M-IT Oy on antanut tarjouksen käyttöönottoprojektin kustannuksista Kosken
Tl ja Marttilan kuntien osalta. Tarjous sisältää kertakustannuksia, jotka aiheutuvat integraation rakentamisesta ja asiantuntijatyöstä sekä jatkuvia kustannuksia
integraation ylläpidosta. Kertakustannukset ovat arviolta 2896 euroa (alv 0 %)
ja jatkuvat kustannukset ovat 150 euroa / kuukausi (alv 0 %).
Liedon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto on merkinnyt asian tiedokseen 24.11.2020 § 46.

Päätös:

Marttilan kunta hyväksyy 2M-IT Oy:n tarjouksen käyttöönottoprojektin kertakustannuksista, joiden arvioitu hinta on 2896 euroa (alv 0 %) sekä jatkuvat kustannukset integraation ylläpidosta 150 euroa / kuukausi (alv 0 %). Varsinainen
hankintahinta voidaan kattaa investointimenoista ja jatkuvat kulut kustannetaan
sosiaalilautakunnan ICT-kuluista.

Maria Vesala
Sosiaalipalvelujohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan sosiaalilautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Marttilan sosiaalilautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan
päättymistä.

sen alkaminen
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksiantopäivä
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

4.12.2020
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua, se millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata sosiaalitoimistosta.

