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14 §
Koronaelpymisprojektin lisämäärittelyn hankinta

HEL 2022-004575 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella ko-
ronaelpymis- sekä tiedolla johtaminen, raportointi/tietoallas -projekteille 
määrittelyosaamista Oy Apotti Ab:ltä. Työ arvioidaan toteutettavan ajal-
la 1.4.2022–30.4.2022. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat enin-
tään 213 267,67 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 tietoarkkitehtuurissa Apotti-tietojen integraation arvioidaan 
olevan ensisijainen prioriteetti. Projektin mahdollistamiseksi on laadittu 
sovellusarkkitehtuuri (tietohallintopäällikkö 66 § 9.12.2021, 59 784 eu-
roa) sekä laadittu tarkempi määrittely (tietohallintopäällikkö 10 § 
22.2.2022, 189 706 euroa) projektin toteuttamista varten. Hankinnan 
kokonaisarvo tämän hankinnan jälkeen 462 757,67 euroa. Helsingillä 
on tarve hankkia projektille määrittelyyn liittyvää osaamista, jotta pro-
jektin määrittelemä tekninen ympäristö, integraatiot ja loppukäyttäjien 
palvelut voidaan määritellä siihen vaiheeseen, että mahdollisesta toteu-
tustyön käynnistymisestä voidaan tehdä päätös. Tarkempaa määritte-
lyä varten projektin tulee tehdä ympäristön tekninen valmistelu, käyttö-
kokemuksen testaamista ja validointia testidatalla. Koronaelpymispro-
jekti tulee hyödyntämään samaa teknistä ympäristöä, jota kehitetään 
tiedolla johtaminen, raportointi/tietoallas -projektissa.

Tätä varten hankitaan Oy Apotti Ab:ltä määrittelyyn palvelua, jolla tar-
vittavat osa-alueet voidaan testata ja toteuttaa huomioiden tuotanto-
käyttöä varten tarvittavat ympäristön tietosuojakäytänteet ja tietoturval-
lisuuspalvelut. Palvelun käyttöönotosta tehdään oma päätöksensä.

Hankinnan kustannukset maksetaan koronaelpymis- sekä tiedolla joh-
taminen, raportointi/tietoallas -projekteille varatuista määrärahoista.
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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.

Lisätiedot
Iiro Jarnila, tilastopäällikkö, puhelin: 310 22921

iiro.jarnila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oy Apotti Ab Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveys-

lautakunta

Tiedoksi

Tietohallintopalvelut


