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Kunnanhallitus 21.10.2019 § 243
LapIT Oy on alkanut v. 2018 lopussa selvittämään Lapin kuntien kanssa yhteiskilpailutusta ja yhteishankintaa sähköisiin asianhallinnan ja arkistoinnin
ratkaisuihin. Keväällä 2019 on perustettu sähköisen arkiston, sähköisen
allekirjoituksen ja dokumentinhallinnan työryhmä, joka on valmistellut kilpailutusta
LapIT Oy:n johdolla.
Hankinnan taustalla on tarve tukea ja tehostaa tiedonohjausta, arkistoinnin
kokonaisuuden hallintaa sekä vahvistaa ja varmistaa tiedon, toiminnan ja
tietojärjestelmien yhteen toimivuutta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on myös
yhtenäistää järjestelmäkirjoa.
Tällä hetkellä Ranuan kunnassa ei ole käytössä sähköistä arkistointia. Pysyvästi
tai määräaikaisesti säilytettävä aineisto säilytetään pääosin paperisena.
Ostolaskut ja kirjanpitoaineisto säilytetään tilapäisesti Monetra Oy:n
järjestelmissä.
Sähköisellä arkistoinnilla kehitetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen päätehtäviä. Sähköisen arkistoinnin hankinta tulee edullisemmaksi, kun se suoritetaan
sidosyksikköhankintana.
Kuntien tulee antaa sitoumuksensa hankintaan viimeistään 18.10.2019 mennessä. Ranua on antanut alustavan sitoumuksen sidosyksikköhankintaan
osallistumisesta.
Hankintayksikkönä tässä hankintalain mukaisessa hankinnassa toimii LapIT Oy.
Kilpailutuksen kohteena on dokumentinhallinnan ja sähköisen arkistoinnin
ratkaisujen suunnittelu ja toteutus. Tarjouskilpailu tapahtuu neuvottelumenettelyllä.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy annetun sitoumuksen sähköisen
arkistoinnin sidosyksikköhankintaan osallistumisesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus 18.05.2020 § 99

LapIT Oy on toimittajana kilpailuttanut sähköisen arkistoratkaisu ja siihen liittyvän
henkilötyön 17 sitoumuksensa antaneen omistaja-asiakkaan puolesta.
Kilpailutusvaiheessa on jo ilmoitettu, että LapIT Oy (jäljempänä Toimittaja) tulee
tarjoamaan hankinnan kohteena olevia palveluita edelleen myytävänä palveluna
omistaja-asiakkailleen.
Kilpailutuksen voitti Canon Oy:n sähköinen arkistoratkaisu Säilö, jota Toimittaja
myy LapIT sähköinen Säilö –myyntinimellä. Asiakas
saa Säilön käytön edellyttämät lisenssit toimittajan kilpailuttamilla sopimushinnoilla- ja ehdoilla.
Toimittajan ja Canon Oy:n sopimus on voimassa kolme (3) vuotta sen
allekirjoittamisesta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
LapIT sähköinen Säilö on erilaisten määräaikaisesti tai pysyvästi säilytettävien
asiakirjojen sähköiseen arkistointiin/säilytykseen tarkoitettu ratkaisu. Säilössä
olevia asiakirjoja ei enää käsitellä tai muokata, vaan järjestelmään tallennetun
asiakirjan käsittely on päättynyt.
LapIT sähköinen Säilö on Toimittajan konesalissa oleva järjestelmäkokonaisuus,
jossa on erikseen testi- ja tuotantoympäristöt. Yhteiseen kokonaisuuteen luodaan
jokaiselle asiakkaalle oma arkistoympäristö, jossa asiakkaalla on oman
tiedonohjaussuunnitelman (TOS) mukainen arkistorakenne käyttäjineen sekä
mahdollisuus toimia pääkäyttäjänä omassa arkistossaan. Säilössä on
mahdollista tehdä asiakaskohtaista räätälöintiä ohjelmiston sallimissa rajoissa.
Säilön käyttöön asiakas hankkii tarvittavan määrän muokkaaja- ja lukija –lisenssejä.
LapIT sähköinen Säilö hankinnan investointikustannukset muodostuvat Säilön
kertaluonteisesta perustamiskustannuksesta 2.630 euroa ja järjestelmäintegraatiomaksusta, joka on noin 3.000-4.000 euroa/järjestelmä. Alustavan
suunnitelman mukaan vuoden 2020 aikana toteutetaan Personec F
henkilöstöhallinnon integraatio. Jatkuvat kustannukset muodostuvat järjestelmän
ylläpidosta, versiopäivityksestä ja käyttäjälisensseistä.
Lisäksi tulevat LapIT Oy:n käyttöönottoprojektin henkilötyökustannukset projektija asiantuntijatyöstä, jotka veloitetaan toteutuneen mukaan ko. projektiin
osallistuneiden omistaja-asiakkaiden kesken.
Esityslistan mukana jaetaan kunnanhallituksen jäsenille sopimusluonnos,
palvelukuvaus sekä hinnastot (ei julkinen, JulkL § 24.17).
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää hankkia LapIT Oy:ltä LapIT sähköinen
Säilö ratkaisun ja hyväksyy LapIT sähköinen Säilö sopimuksen tekemisen LapIT
Oy:n kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi

