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26 §
Tapahtumavalvontajärjestelmän rajapinnan toteutuksen ja jatkuvan 
palvelun ylläpidon hankinta Sosiaalipalvelut Efficaan

HEL 2018-005202 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia Tieto Finland Oy:n tarjouksen 
384439 (28.3.2018) perusteella ”Effica SoPa lokitiedot rajapinta” –to-
teutuksen käyttöoikeuden, tarjouksen ”Vaihtoehto 2” mukaisesti sekä 
siihen liittyvän rajapinnan tukipalvelun.

Tietohallintopäällikkö päätti, että hankinnan kertakustannus saa olla 
enintään 40 000 euroa (alv 0 %) ja vuoden tukipalvelun kustannus 
enintään 12 000 euroa (alv 0 %).
Ensimmäisen vuoden kokonaiskustannukset ovat 52 000 euroa (alv 
0%). Hankinnan kokonaiskustannus neljälle vuodelle laskettuna on 88 
000 euroa (alv 0 %).

Tietohallintopäällikkö päätti edelleen, että hankinta tehdään suorahan-
kintana hankintalain 1397/2016 40 § 2 momentin kohdan 2 perusteella. 

Tietohallintopäällikkö päätti samalla, että hankinnan kertaluonteiset 
kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan atk-investointi-
määrärahoista hankkeelta ”Järjestelmien tapahtumaseuranta-järjestel-
mä/lokivalvonta” (projektinumero 398090100553). Rajapinnan tukipal-
velujen kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveystoimialan keskite-
tyistä atk-käyttötalouden määrärahoista.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialalla käytetään useita asiakas- ja potilastieto-
järjestelmiä, joissa työntekijät käsittelevät arkaluontoisia ja salassa pi-
dettäviä tietoja ja joiden käsittelyyn liittyy vaitiolovelvoite. Laki asiakas-
tietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää tietojärjestelmiä käyttäviltä 
organisaatioilta suunnitelmaa säännöllisestä käytön lokivalvonnasta, lo-
kien toimittamisesta asiakkaille ja potilaille pyydettäessä ja käytön 
asianmukaisuuden selvittämistä oma-aloitteisesti. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksella (THL) on lakiin perustuva oikeus antaa kuntia velvoit-
tavia ohjeita kansallisiin hankkeisiin (KanTa) liittyen ja tammikuussa 
2015 THL on ohjeistanut tietojärjestelmien käytön valvontaa lokitietoja 
seuraamalla.

Automaattisen tapahtumavalvontajärjestelmän avulla voidaan lokita-
pahtumia seuloa jatkuvasti ja järjestelmä antaa herätteitä tilanteista, 
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joissa voi olla kyse asiattomasta hoitosuhteeseen liittymättömästä tieto-
jen käytöstä.

Tapahtumavalvontajärjestelmä jää sosiaali- ja terveystoimialan käyt-
töön siihen asti kunnes tuleva HUS:n ja pääkaupunkiseudun kuntien 
yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti korvaa Sosiaalipalve-
lut Effica (Effica SoPa) järjestelmän. Tämän hetkisen suunnitelman mu-
kaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan asiakas- ja potilastietojär-
jestelmät korvataan Apotti-järjestelmällä vuoden 2020 loppuun men-
nessä.
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