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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 359
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta: CGI Suomi Oy:n han-
kintaoikaisuvaatimus

HEL 2015-003057 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla 
hylätä CGI Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätöksestä 15.9.2015 § 275 koskien sosiaalihuollon, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja po-
tilastietojärjestelmän (APOTTI) hankintaa.

Käsittely

Apotti hankejohtaja Hannu Välimäki ja kaupunginasiamies Pirkka Saa-
rinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa kä-
siteltäessä.

Esteelliset: Laura Räty, Hannu Juvonen

Esittelijä
osastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Pirkka Saarinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Apotti - hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupunki 04112015 (julki-
nen)

2 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen liite 2_Apotti-hankkeen 
hankejohtajan Hannu Välimäen sähköposti 20.8.2015

3 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen liite 3_Vaatimus asiakirjo-
jen esittämisestä 8.10.2015

4 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen Liite 6_Vastaukset tarjoa-
jien tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin

5 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
6 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
7 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen Liite _ Sähköposti 

22.6.2015
8 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
9 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös

Apotti hanketoimisto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Apotti hankejohtaja Hannu Välimäki ja kaupunginasiamies Pirkka Saa-
rinen ovat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tätä asiaa kä-
siteltäessä.

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, 
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä 
KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, pe-
rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa 
APOTTI-hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja 
HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- 
ja potilastietojärjestelmä. Järjestelmähankinnasta julkaistiin hankintail-
moitus www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla 1.10.2013. 

Hankinta toteutettiin hankintalain 25 §:n mukaisena neuvottelumenette-
lynä. Hankintamenettelyyn valittiin osallistumishakemusten perusteella 
alkuvaiheessa kuusi tarjoajaa. Neuvotteluja käytiin kaikista hankinnan 
ehdoista ja hankinnan sisältö ja laajuus sekä tarjoajien ratkaisut tarken-
tuivat neuvottelujen aikana. Menettelyn ensimmäisen vaiheen aikana 
neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää saatettiin rajoittaa 
hankintalain 26 §:n 2 momentin mukaisesti. Hankinnan toiselle neuvot-
telukierrokselle hankintayksiköt valitsivat tarjoajat Epic Systems Corpo-
ration (jälj. Epic) ja CGI Suomi Oy (jälj. CGI).

Toisen neuvottelukierroksen päätyttyä tarjoajille lähetettiin lopulliset tar-
jouspyynnöt. Saatujen tarjousten perusteella hankintayksiköt valitsivat 
järjestelmän toimittajaksi Epicin sen jättämän tarjouksen ollessa koko-
naistaloudellisesti edullisempi tarjous. Hankintarenkaan jäsenet tekivät 
jokainen oman hankintapäätöksensä asiassa.

CGI on saatuaan päätöksistä tiedon vaatinut hankintayksiköiltä hankin-
tapäätösten oikaisua sekä valittanut päätöksistä markkinaoikeuteen. 
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Päätöksiä vaaditaan oikaistavaksi siten, että hankintayksiköt kumoavat 
hankintapäätöksensä ja korjaavat virheellisen menettelynsä. 

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun 
käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus 
on tehty määräajassa. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä han-
kintaoikaisuvaatimuksen tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Han-
kintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö voi poistaa virheelli-
sen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn rat-
kaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien ase-
maan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenet-
telyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen vir-
heeseen.

Hankintaoikaisuvaatimusten vireille tulosta ja käsittelyyn ottamisesta on 
hankintalain 81 §:n ja 82 §:n mukaisesti ilmoitettu Epicille ja markkina-
oikeudelle. Epic on ilmoittanut, ettei se katso tarpeelliseksi antaa lau-
suntoaan asiassa.

CGI on hankintaoikaisuvaatimuksessaan (liitteet 1 ja 5) kohdistanut 
hankintamenettelyyn useita väitteitä, joihin otetaan alla kantaa kohdit-
tain:

1. CGI:n oikeus tiedonsaantiin ei ole toteutunut.

CGI on väittänyt hankintaoikaisuvaatimuksessaan, ettei se ole saanut 
pyytämiään Apotti-hanketta koskevia tietoja, joiden perusteella CGI oli-
si voinut arvioida Epicin tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. CGI ei 
väitteensä mukaan ole siten saanut käyttöönsä kaikkia ”sen oikeusase-
maan vaikuttavia asiakirjoja”. CGI on niin ikään väittänyt, ettei se ole 
saanut käyttöönsä kaikkea tarjousvertailussa käytettyä materiaalia.

Hanketoimisto on toimittanut CGI:lle asianosaisjulkisen version Epicin 
tarjouksesta 23.10.2015. Hanketoimisto on 5.11.2015 toimittanut CGI:n 
muut erikseen pyytämät asiakirjat, jotka hanketoimistolla on julkisuus-
lain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan ja 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mu-
kaisesti ollut oikeus antaa. Siltä osin kuin kyse on toisen tarjoajan liike-
salaisuuksista, tietoja ei ole annettu. CGI:lle on vastattu asianmukai-
sesti ja perustellusti kaikkiin sen esittämiin aineistopyyntöihin, ja aina 
julkisuuslain 14 §:n 4 momentin mukaisessa määräajassa, huolimatta 
materiaalin suuresta määrästä. CGI:lle on niin ikään ilmoitettu julki-
suuslain edellyttämällä tavalla mahdollisuudesta hakea muutosta tieto-
pyyntöä koskevaan päätökseen. CGI:n edustajat ovat myös henkilö-
kohtaisesti kutsuttuna käyneet tutustumassa tarjouksen allekirjoitussi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2015 4 (7)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sotep/4
01.12.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

vuun 6.10.2015 hanketoimistolla. Väitteet eivät ylipäätään liity siihen, 
että hankintapäätökset perustuisivat lain soveltamisessa tapahtunee-
seen virheeseen, mikä on hankintaoikaisun edellytys.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa koskevassa päätöksessä 
on selvästi kuvattu ne ennalta ilmoitetut seikat, joihin tarjousten vertailu 
on perustunut. Vertailutapa ja vertailuperuskohtaiset pisteet sekä ver-
tailun lopputulos ilmenevät päätöksestä. Tarjoajille on siten annettu 
kaikki ne tiedot, jotka ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Siltä osin, 
kuin materiaalin antamista on ollut perusteltua rajoittaa, kyse ei ole tar-
jousten vertailuun vaikuttaneista tiedoista, eikä kieltäytyminen ole mil-
lään tavoin ristiriidassa julkisuuslain tai sitä koskevan lainvalmisteluai-
neiston kanssa.  

2. Hankintailmoitus

CGI on väittänyt hankintailmoituksen olleen virheellinen sen vuoksi, et-
tä hankintailmoituslomakkeen liitteen II kohdassa II.1.2 on mainittu so-
pimustyyppinä ”palvelut”, vaikka siinä olisi CGI:n mukaan pitänyt maini-
ta ”tavarat”. Lisäksi hankintailmoituslomakkeen liitteen II puitejärjeste-
lyä koskevat kohdat II.1.3 ja II.1.4 on jätetty tyhjiksi, vaikka ne CGI:n 
mukaan olisi pitänyt rastittaa. 

Myös sellainen sopimus on vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla pal-
veluhankintasopimus, jonka kohteena on palvelujen ohella tavaroita, 
jos palvelujen arvo on suurempi kuin tavaroiden arvo. Noin kolme neljä-
sosaa hankinnan arvosta kohdistuu palveluihin, joten kyseessä on pal-
veluhankinta. Puitejärjestelyn osalta hankintailmoituksen tekstissä on 
nimenomaisesti mainittu, että kyseessä on muiden kuin hankintaren-
kaaseen kuuluvien HUS-alueen kuntien osalta puitejärjestely.

CGI on esittämistään väitteistä huolimatta selvästikin saanut riittävän 
tiedon hankinnan sisällöstä, koska se on osallistunut hankintamenette-
lyyn ja jättänyt tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Lisäksi markkina-
oikeus on tehnyt hankintailmoituksen perusteella tehdystä hankinnasta 
jo useita lainvoimaisia päätöksiä. Markkinaoikeudella on ollut käytös-
sään alkuperäinen hankintailmoitus sekä osallistumispyyntö.

3. Tarjousvertailu

CGI on väittänyt osana tarjousvertailua järjestettyä tuotevertailu B:tä 
syrjiväksi, koska ero Epicin ja CGI:n tarjoamien ratkaisujen välillä oli 
tuotevertailu B:ssä suurempi kuin aiemmin järjestetyssä tuotevertailu 
A:ssa. CGI on väittänyt, että tuotevertailu B:ssä olisi arvioitu sellaisia 
seikkoja, joissa CGI on heikompi.
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Tuotevertailuissa A ja B oli kyse kahdesta toisistaan erillisestä vertai-
lusta hankintamenettelyn eri vaiheissa. Tuotevertailuilla oli eri tavoit-
teet, menettely niissä oli osin erilainen ja niissä vertailtiin eri kohteita. 
Tuotevertailu B:ssä ei siis tutkittu samoja asioita kuin tuotevertailu 
A:ssa. Tuotevertailu B oli myös huomattavasti laajempi ja vertailujen 
pisteytyksen painoarvot olivat erilaiset. Kaiken kaikkiaan tuotevertailut 
A ja B olivat siis täysin toisistaan riippumattomia kokonaisuuksia eikä 
yhden tuloksista voida tehdä mitään päätelmiä siitä, millaisia tuloksia 
toisesta voidaan odottaa.. 

Tuotevertailuperusteiden asettaminen on hankintayksiköiden oikeus ja 
tehtävä. Se on tapahtunut virheettömästi. Tuotevertailuissa arvioitavat 
seikat määriteltiin hankinnan tavoitteista lähtien. Tuotevertailu on toteu-
tettu mittavan asiantuntijajoukon toimesta ja sen tulos on kiistaton. Ver-
tailu ei siten ole ollut syrjivä.

4. Tarjouspyyntö

CGI on väittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä osana tarjousver-
tailua tehdyn AAP-arvioinnin (Apotti Avoimet Palvelurajapinnat) osalta. 
Lisäksi hankintarengas on väitetysti täsmentänyt tarjouspyyntöä tarjoa-
jien kysymysten perusteella vähän ennen tarjouspyynnön määräaikaa 
toisen tarjoajan eduksi.

AAP-arvioinnin sisältö on selkeästi esitetty tarjoajille esitetyissä tarjous-
pyyntöasiakirjoissa. Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää AAP-ar-
viointiin liittyviä kysymyksiä. CGI on normaalilla tavalla osallistunut 
AAP-arviointiin ja saanut hieman alhaisemmat pisteet kuin toinen tar-
joaja.

Tarjouspyynnön täsmentäminen tarjoajien kysymysten perusteella kuu-
luu normaaliin julkisten hankintojen prosessiin. Molemmilla tarjoajilla on 
ollut samanlainen mahdollisuus esittää kysymyksiä. Täsmennyksiä ei 
ole tehty kummankaan tarjoajan suosimiseksi, ne ovat koskeneet mo-
lempia tarjoajia ja ne on annettu molemmille tarjoajille samanaikaisesti 
tiedoksi. Tarjouspyyntö ei ole ollut väitetyllä tavalla epäselvä.

5. Lisenssiehdot

CGI:n on väittänyt, että Epicin tarjous on tarjouspyynnön vastainen, 
koska tarjouksen liitteenä toimitetut vakiomuotoiset lisenssiehdot ovat 
joiltain osin ristiriidassa tarjouspyyntöasiakirjojen kanssa.

Tarjoajilta on nimenomaisesti pyydetty tarjoukseen sisältyvien valmi-
sohjelmistojen vakiomuotoisia lisenssiehtoja. Tarjouspyynnön liitteenä 
olleessa sopimusluonnoksessa on erillisellä maininnalla ja sopimusa-
siakirjojen soveltamisjärjestyksellä huomioitu se, että sopimuksen liit-
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teeksi tulevissa molempien tarjoajien vakiomuotoisissa lisenssiehdois-
sa on tarjouspyynnön kanssa ristiriidassa olevia ehtoja. Tämä on nor-
maali toimintatapa ICT-hankinnoissa. Molempien tarjoajien tarjoukset 
ovat siten olleet tarjouspyynnön mukaiset.

Yhteenveto

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa on menetelty julkisia 
hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Kaikkia hankinnan os-
apuolia on arvioitu samojen periaatteiden mukaisesti tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi. Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei 
ole perustunut lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai 
muuhun virheeseen. Vaatimus hankintapäätöksen oikaisemisesta tulee 
edellä mainituin perustein hylätä perusteettomana. Hankintaoikaisuvaa-
timus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Pirkka Saarinen, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36156

pirkka.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Apotti - hankintaoikaisuvaatimus Helsingin kaupunki 04112015 (julki-
nen)

2 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen liite 2_Apotti-hankkeen 
hankejohtajan Hannu Välimäen sähköposti 20.8.2015

3 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen liite 3_Vaatimus asiakirjo-
jen esittämisestä 8.10.2015

4 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen Liite 6_Vastaukset tarjoa-
jien tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin

5 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
6 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
7 CGI Suomi Oy hankintaoikaisuvaatimuksen Liite _ Sähköposti 

22.6.2015
8 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)
9 Salassa pidettävä (Julk 6 § 1 mom.3, 7 § 2 mom., 11 § 1 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
CGI Suomi Oy Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, hankintaoi-
kaisupäätös
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Apotti hanketoimisto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.11.2015 § 324

HEL 2015-003057 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveystoimen johtosäännön 22 §:n nojalla Apotti-hankkeen 
hankejohtaja Hannu Välimäen käyttämään puhevaltaa markkinaoikeu-
dessa valitusasioissa, jotka kohdistuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 
päätökseen 15.9.2015 § 275 hyväksyä Epic Systems Corporationin tar-
jous sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisestä asiakas- ja potilastietojär-
jestelmästä.

Samalla lautakunta päätti valtuuttaa sosiaali- ja terveysviraston virasto-
päällikön allekirjoittamaan liitteenä olevan valtakirjan.

Lisäksi lautakunta päätti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän 
osalta heti.

Käsittely

10.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Apotti hankejohtaja Hannu Välimäki ja kaupunginasiamies Pirkka Saa-
rinen olivat kokouksessa kutsuttuina asiantuntijoina kuultavana tätä asi-
aa käsiteltäessä.

15.09.2015 Ehdotuksen mukaan

01.09.2015 Pöydälle

09.04.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.03.2015 Pöydälle

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi


