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10 §
Koronaelpymisprojektin määrittelytyön hankinta

HEL 2022-002596 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella ko-
ronaelpymisprojektille määrittelyosaamista Oy Apotti Ab:ltä. Työ arvioi-
daan toteutettavan ajalla 11.2.2022–31.3.2022. Hankinnan kokonais-
kustannukset ovat enintään 189 706 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt koronaelpymisprojektin, 
jonka tavoitteena on määritellä, pilotoida ja ottaa tuotantokäyttöön da-
tavetoinen malli preventiivisten interventioiden tunnistamiseen haasta-
vissa kohderyhmissä. Perinteiset viestintäkeinot eivät tavoita näissä 
kohderyhmissä olevia ihmisiä ja heille ei ole olemassa riskitekijäpoh-
jaista hoitosuunnitelmaa. Näiden seurauksena nykyisten resurssiallo-
kaatioiden niukkuuden vuoksi kohderyhmään kuuluvat eivät saa tarvit-
semaansa apua ennen sairauksiensa kriisiytymistä. Koronaelpymispro-
jektin toteuttamisessa Apotti-järjestelmässä olevilla tiedoilla on keskei-
nen rooli, ja data-arkkitehtuurissa Apotti-tietojen integraation arvioidaan 
olevan ensisijainen prioriteetti. Projektin mahdollistamiseksi on laadittu 
sovellusarkkitehtuuri, jota hyödynnetään määrittelytyön taustalla. Hel-
singillä on tarve tarkentaa sovellusarkkitehtuuria toiminnallisen ja tekni-
sen määrittelyn osalta.

Tätä varten hankitaan Oy Apotti Ab:ltä määrittelypalvelua, jolla suunni-
tellaan ja määritellään koronaelpymisprojektin osa-alueet; tietopalvelut, 
tietointegraatiot, loppukäyttäjän toiminnot mm. interventioprosessi ja 
Maisa. Lisäksi osana työkokonaisuutta kehitetään tuotantokäyttöä var-
ten projektin tarvitsemia tietosuojakäytänteitä ja tietoturvallisuuspalve-
luita. 

Hankinnan kustannukset maksetaan koronaelpymisprojektille varatuis-
ta määrärahoista. 

Oy Apotti Ab on kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei 
sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään 
(hankintalaki 15 §).

Tietohallintopäällikön oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja ter-
veystoimialalla 18.1.2022 § 7.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Sosiaali- ja terveystoimiala
Hallinto
Tietohallintopalvelut 22.02.2022

Tietohallintopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-31 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012591

Lisätiedot
Iiro Jarnila, tilastopäällikkö, puhelin: 310 22921

iiro.jarnila(a)hel.fi
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