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Röntgenlaitteen hankkiminen terveyskeskukseen
Khall 27.11.2018 § 287
Vaalan terveyskeskuksessa oleva röntgenlaite rikkoontui 15.11.2018.
Röntgenlaite on tärkeä sekä osaston että vastaanoton toiminnan kannalta.
Myös Utajärven terveysaseman kuvat otetaan Vaalassa, eli Utajärvi ostaa
Vaalalta rtg-palvelut. Laitteen korjaus ei enää ole mahdollista, koska vaihto-osia ei ole saatavilla.
Koneen rikkoonnuttua rtg-palvelut joudutaan ostamaan Muhokselta. Tästä
koituu ylimääräistä vaivaa potilaille ja kuljetuskustannuksia myös kunnalle.
Ostopalveluna rtg-palvelut tulevat myös nykyistä kalliimmaksi. Uuden vastaavan kiinteän röntgenlaitteen hankintakulut ovat noin 150 000- 200 000
€.
Tiedustelujen jälkeen ilmeni, että OYS:sta olisi saatavilla uudenaikaisempi
vuonna 2004 OYS:iin hankittu digitaalinen röntgenkuvauslaite, joka on ollut
käytössä vain varakoneena. Laite on luvattu myydä siirtokuluilla. Laite on
Onemedin (Fuji-merkkinen). Purku-, kuljetus- ja asennuskustannukset ovat
noin 30.000 € tämän hetkisen arvion mukaan. Kustannukset täsmentyvät,
kunhan asiaa saadaan työstettyä pidemmälle.
Lisäkuluja voi tulla mahdollisesti siitä, että nykyisen terveysaseman röntgenhuoneen kattorakenteita joudutaan vahvistamaan, jotta laite voidaan
asentaa kattoon. Tästä asiasta ollaan yhteydessä kunnan tekniseen toimeen.
Röntgenlaite maksaa 30.000 €. Tilojen saneeraukseen varataan 42.000 €.
Määrärahat katetaan seuraavasti:
Tekninen johtaja:
- 25.000 € siirretään investointikohteesta 900433 Kiloniemen kalasatama
investointikohteelle 900070 Röntgenin kalusto
- 5.000 € siirretään investointikohteesta 900241 Ruununkartano investointikohteelle 900070 Röntgenin kalusto
- 42.000 € siirretään investointikohteesta 900241 Ruununkartano investointikohteelle 900210 Terveyskeskuksen saneeraus/SOTE
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää luvan käytetyn röntgenlaitteen hankinnalle
OYS:sta. Hankinnasta aiheutuneet kulut katetaan laitteen ja tilojen osalta
investointeihin varatuista määrärahoista.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Päätös:
______
Khall 05.12.2018 § 303

Hyväksyttiin

OYS:sta olisi saatavilla uudenaikaisempi vuonna 2004 OYS:iin hankittu
digitaalinen röntgenkuvauslaite, joka ollut käytössä vain varakoneena.
Selvittelyissä
ilmeni
kuitenkin,
että
nykyisen
terveysaseman
röntgenhuoneen kattorakenteet eivät kestä laitteen painoa, eikä myöskään
huonekorkeus ole riittävä uudelle laitteelle.
Tällä hetkellä järkevin vaihtoehto säilyttää rtg-palvelut Vaalassa on hankkia
uusi laite leasing-sopimuksella. Lisäksi ko. vaihtoehto takaa nopeimmin
röntgenpalvelujen jatkumisen Vaalassa. Uuden laitteen hankinnan
toimitusaikana OYS lainaa liikuteltavan rtg-laitteen Vaalaan ja sillä
pystytään kuvaamaan ainakin osa tarvittavista rtg-tutkimuksista.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää luvan jatkaa uuden rtg-laitteen kilpailutusta ja
hankintaa varten ( hinta-arvio n. 150 000-200 000 €). Hankinta toteutetaan
leasing-sopimuksella.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Valtuutetaan Tuula Saukkonen valmistelemaan röntgenlaitteen hankintaa
Oulunkaarelle leasingsopimuksella, jolloin vuosikustannus on 5.000-6.000
€.

Khall 12.02.2019 § 39

Päätös:
Hyväksyttiin
______
Vaalan terveyskeskukselle on saatu röntgenlaite, josta on tullut lasku
Oulunkaarelle
kuntayhtymälle.
Röntgenlaitteen
lasku
ei
ole
leasing-pohjainen vaan siitä tullut ns. kertalasku. Toimittajan kanssa on
saatu sovittua, että laitetta maksetaan leasingilla viiden vuoden
sopimuksella.
Oulunkaaren
terveyspalvelujen
talous
ei
kestä
röntgenlaitteen ylimääräistä kulua, joten vaihtoehtona on ottaa kulu Vaalan
kunnalle samanlaisella leasingsopimuksella. Tämä edellyttää Vaalan
kunnan ja 3 Step it:n välisen leasingsopimuksen tekemistä. Viiden vuoden
sopimuksella kuukausihinta määräytyy kertomalla tuotteen hinta
kertoimella 0,0174. Röntgenlaitteen kokonaishinta on 23 100€ alv 0%.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy sen, että Vaalan kunta vastaa röntgenlaitteen
leasingmaksuista ja valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan 3 Step it:n
ja Vaalan kunnan välisen leasingsopimuksen, jossa limiitti on 50 000 €.
Röntgenlaitteen leasingmaksut kirjataan kustannuspaikalle 5570 Terveyskeskus.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

