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2 §
Toimipisterekisterikokonaisuuden sovellusylläpitopalvelun ja palve-
lunhallintatöiden tilaus

HEL 2019-011653 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hyväksyä CGI Suomi Oy:n HETA-liityntäso-
pimukseen HEL2013-012738 ylläpitoliitteen versiopäivityksen koskien 
toimipisterekisterikokonaisuuden ylläpitotöitä ja sen kustannuksia. 
Edellä mainittujen töiden arvonlisäverottomat vuosittaiset kustannukset 
saavat olla vuoden 2020 aikana enintään 97 614 € (870 tuntia).

Tietohallintojohtaja päätti, että em. kustannusten arvonlisäveroton 
osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, käyttö, hankkeelta 
Toimipisterekisterin sovellusylläpito (projektinumero 181300706).

Päätöksen perustelut

Hankintakeskus ja talous- ja suunnittelukeskus kilpailuttivat kaupungin 
tietovaraston ja raportointijärjestelmän sovellusylläpito-, sovelluskehi-
tys- ja koulutuspalvelut julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti 
vuonna 2013. Hankintajohtaja teki hankintapäätöksen 29.8.2013 pykä-
län 55 perusteella ja oikeutti samalla hankintakeskuksen tekemään 
hankintaa koskevan sopimuksen. Hankintakeskus ja Affecto Finland Oy 
allekirjoittivat 23.9.2013 puitesopimuksen H037-13. Sopimus oli voi-
massa määräaikaisena kolme vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi 
voimassaolevana. Sopimuksessa todetaan, että sopimusta ei saa siir-
tää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suos-
tumusta paitsi milloin siirto liittyy joko liikkeenluovutukseen tai jomman-
kumman sopijapuolen toiminnan sisäiseen uudelleen järjestelemiseen. 
Affecto Finland Oy:n ja ja CGI Suomi Oy:n  välillä tapahtui liikkeenluo-
vutus 10/2017, joten sopimus siirtyy Helsingin kaupungin ja CGI:n väli-
seksi. 

Toimipisterekisterin ylläpidosta on tehty puitesopimuksen liityntäsopi-
mus 30.09.2013.

Toimipisterekisterikokonaisuus on laajentunut ja sisältää useita rekiste-
reitä ja rajapintoja, minkä vuoksi liityntäsopimuksen ylläpitoliitteen sisäl-
töä ja vuosittaisia kustannuksia päivitetään.

Toimipisterekisterikokonaisuuden ylläpitotyöt sisältävät sovellusten val-
vonnan, palvelun hallinnan, rajapintojen ylläpidon, tietosiirtojen ylläpi-
don, dokumentaation, sisällöllisen ylläpidon, tietokantojen eheyden 
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varmistamisen, rajapintojen hälytykset, raportoinnin, sovellusten kor-
jauksen, tekniset päivitykset ja versiopäivitykset.
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Henna Niemi, puhelin

henna.niemi(a)edu.hel.fi
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