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Kysymykset 

1. Hankkiiko tilaaja GSM-puhelimet ja niiden SIM-kortit ja vastaa niiden kustannuksista? 
 

2. Voiko tarjouksen liitteineen palauttaa sähköisenä, esim. muistitikulla? 
 

3. Voiko olemassa olevia pistorasioita käyttää hoitajakutsujärjestelmän laitteille? 
 

4. Riittääkö nykyisen järjestelmän näkyvien osien purkaminen?  
 

5. ”Kaikkien tuotteiden tulee täyttää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 
(24.6.2010/629) ja asetuksen (1506/1994) vaatimukset, mutta laitteen ei tarvitse kuulua Valviran 
valvonnan piiriin.” 

 

Lain määritelmän mukaan hoitajakutsujärjestelmän laitteet eivät ole terveydenhuollon laitteita: 

5 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) terveydenhuollon laitteella instrumenttia, laitteistoa, välinettä, ohjelmistoa, materiaalia tai 

muuta yksinään tai yhdistelmänä käytettävää laitetta tai tarviketta, jonka valmistaja on tarkoittanut 

käytettäväksi ihmisen: 

a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen; 

b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin; 

c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; taikka 

d) hedelmöittymisen säätelyyn; 

Pyydämme hankintayksikköä poistamaan tämän vaatimuksen tai muuttamaan sitä koskemaan 

ainoastaan niitä laitteita mitkä kuuluvat terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettuun lakiin 

(24.6.2010/629) ja asetukseen (1506/1994). 

 



6. ”Asennuksessa voidaan hyödyntää osittain olemassa olevaa kaapelointia sekä ristikytkentöjä ja ne 
ovat järjestelmätoimittajan käytettävissä.” 
Olemassa olevien kaapelointien selvittämistä varten kaipaisimme sähköpiirustusta, onko tämä 

saatavilla? 

 

7. Tarjouspyynnön kohta Hankinnan kuvaus: 
”Tarjoukseen tulee sisältyä järjestelmän suunnittelu, asennus, laitteistotakuut 24 kk, ylläpidot, 

käyttöönotto ja käyttökoulutus sekä järjestelmän dokumentaatio.” 

Voisiko hankintayksikkö täsmentää mitä ylläpidolla tarkoitetaan? 

 

Vastaukset 

1. Tilaaja hankkii GSM-puhelimet ja niiden SIM-kortit sekä vastaa niiden kustannuksista. 

2. Tarjousta ei voi palauttaa sähköisenä esimerkiksi muistitikulla. Tarjous tulee palauttaa 

kokonaisuudessaan paperisena. 

3. Olemassa olevia pistorasioita voi hyödyntää. Tarjoajan tulee huolehtia, että pistorasioihin jää vapaaksi 

sama määrä pistorasioita kuin ilman tarjoajan laitteistoa. 

4. Nykyisen järjestelmän näkyvien osien purkaminen riittää. 

5. Hankintayksikkö muuttaa vaatimuksen ”Kaikkien tuotteiden tulee täyttää terveydenhuollon 

laitteista ja tarvikkeista annetun lain (24.6.2010/629) ja asetuksen (1506/1994) vaatimukset, 

mutta laitteen ei tarvitse kuulua Valviran valvonnan piiriin.” muotoon Mikäli tuote kuuluu 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (24.6.2010/629) piiriin, tulee sen täyttää 

lain asettamat vaatimukset. 

6. On saatavilla sähköpostitse pyytämällä osoitteesta maria.vesala@marttila.fi  

7. Mikäli tarjoukseen sisältyy laitteiston käyttöön kuukausittainen ylläpitokustannus esim. kk-maksu, on se 

sisällytettävä tarjoukseen ja ilmoitettava 48 kk osalta. 

 

 

Viimeinen päivä esittää kysymyksiä oli 21.4.2021 ja kaikkiin kysymyksiin vastattiin yhteisesti 26.4.2021. 
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