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4 §
Asiakas-, ja potilastietojärjestelmien konversioiden ja migraatioiden 
Esiselvitys -projektin työpajojen ja jatkotyön toteuttaminen

HEL 2017-012652 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Helsinki Apotti -hankkeen asiakas-, 
ja potilastietojärjestelmien Esiselvitys -projektin työpajojen läpivientiä ja 
tarvittavia lisäselvityksiä varten asiantuntijatyötä CGI Suomi Oy:ltä tar-
jouksen nro T306412 (10.1.2018) mukaisesti. Hankinnan hinta on kor-
keintaan 112 406,00 euroa ilman arvonlisäveroa, arvonlisäverollinen 
hinta on 139 383,44 (alv 24 %).  

Lisäksi tietohallintopäällikkö päätti oikeuttaa tietojärjestelmäpäällikön 
tekemään tilauksen päätöksen mukaisesta hankinnasta. 

Hankinta tehdään suorahankintana (hankintalaki 40§).

Tietohallintopäällikkö päätti lisäksi, että hankinnan kustannukset mak-
setaan sosiaali- ja terveystoimen atk-investointimäärärahoista ”Tervey-
denhuollon vanhojen tietojen Pdf-arkistointi” -hankkeelta (projektinume-
ro:398090100538).

Päätöksen perustelut

Helsinki Apotti -hankkeessa varmistetaan, että nykyisten Apotti-järjes-
telmällä korvattavien asiakas-, ja potilastietojärjestelmien arkistoitavat 
tiedot siirretään hankkeen aikana Kansalliseen arkistoon (Terveyden ja 
hyvinvointi laitoksen määräysten mukaisesti) ja toteutetaan poistuvien 
järjestelmien aktiivitieto Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään.

Päätöksen 25.8.2017 § 8 mukaisen esiselvitystyöskentelyn aikana on 
tarkentunut tarvittavien lisäselvitysten osuus. Lisäselvitykset toteute-
taan järjestelmäkohtaisina selvityksinä. Lisäselvityksen kohteena ovat 
seuraavat järjestelmät: ATJ, Pegasos ja SAS-jononhallinta.

ATJ-järjestelmän osalta viedään päätökseen vuonna 2017 aloitetut esi-
selvitystyöpajat sekä toteutetaan PoC (Proof of Consept) varmista-
maan valitun sovellusarkkitehtuurin toimivuuden ATJ-järjestelmän tieto-
jen poimintaa varten.

ProConsona-järjestelmän osalta on käynnissä selvitys Helsingin, Van-
taa ja Kirkkonummen kanssa, jossa selvitetään yhteistyömahdollisuutta 
konversio- ja migraatiototeutuksissa. ProConsona-järjestelmän esiselvi-
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tykset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet suoritetaan omana kokonaisuute-
naan ja tästä kokonaisuudesta tehdään oma päätösesitys. 

Jatkotyön tulosten pohjalta voidaan aloittaa järjestelmäkohtaiset projek-
tit, joissa toteutetaan varsinaiset aineistojen konversioissa- ja migraa-
tioissa tarvittavat poimintaohjelmistot ja aineistojen toimittaminen Oy 
Apotti Ab:lle aineistojen vientiin Apotti -järjestelmään ja Kansalliseen 
arkistoon. 

Jatkotyön aikana tarkentuvat myös mahdollisesti tarvittavat lisäselvityk-
set. Mahdollisista lisätöistä tehdään tarvittaessa uusi esitys.

Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Helsingin sosiaali- ja terveys-
toimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmät korvautuvat Apotti-järjestel-
mällä vuoden 2020 aikana.

Lisätiedot
Raija Viskari, Hankepäällikkö, puhelin: 310 49042

raija.viskari(a)hel.fi
Esko Suominen, ict-asiantuntija, puhelin: 310 45248

esko.suominen(a)hel.fi
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