
  
 

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Hankintapäätös Pykälä 
Palvelujohtaja 18.8.2021 2  § 
   

 

ASIA, jota päätös koskee MEDIATRIN MUUTOSTYÖ EU:N KORONATODISTUKSEN 
TULOSTAMISTA VARTEN 

  

ASIANOSAISET Mediconsult Oy  

  

SELOSTUS ASIASTA Euroopan unionin koronatodistusasetus tuli voimaan 1.7.2021.Asetuksen 
mukaan henkilöllä on oikeus saada todistus sähköisenä tai paperilla. 
Todistus on toteutettu Omakantaan, mutta Stm:n, THL:n ja Kelan 
ohjauksen mukaan Eu-koronatodistuksen tulostaminen tehdään 
terveydenhuollon toimesta asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta saada 
todistusta Omakanta-palvelusta. Tulostaminen tehdään 
potilastietojärjestelmästä, joka hakee todistuksen tiedot Kanta-aplvelusta. 
Eu:n koronatodistus sisältää kolme eri todistusta: todistuksen 
koronarokotuksesta, todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta ja 
todistuksen sairastetusta koronasta. 
 
Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella on käytössä Mediatri 
potilastietojärjestelmä, jonka toimittaja on Mediconsult Oy. 
 
Mediconsult Oy on antanut tarjouksen Kanta-adapterin ja Mediatrin 
muutostöistä sisältäen toteutuksen, asennuksen, testaus- ja 
parametrointityön. Hinta 5 300€.Hintaan lisätään voimassa olevan alv:n 
mukainen alv-prosentti. 
 

  

PERUSTEET Hankintaohje 12/2019 
 

  

PÄÄTÖS Päätän hankkia Mediconsult Oy:ltä Mediatrin muutostyön EU:n 
koronatodistuksen tulostamista varten selostustekstin mukaisesta, 5 
300€. Hintaan lisätään voimassa olevan alv.n mukainen alv-prosentti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT 
ALITTAVISSA HANKINNOISSA 
 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai 
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä 
tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koske-
van vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai-
nen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. 
 
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: 
 



  
 

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytet-
täessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettä-
vissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lä-
hettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaa-
vasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. 
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaan, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kir-
jelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirja, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hal-
lussa. 
 
Toimitusosoite: 
 
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: 
 
Mänttä-Vilppulan kaupungin Peruspalvelulautakunta 
PL 69, 35801 Mänttä 
Seppälän puistotie 15 
Telefaksi: 03-488 8500 
kaupunki@manttavilppula.fi 
_______________ 
Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 
- 30.000 € tavarat ja palvelut 
- 100.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat 

 
 
 


