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19 §
Apotin tiedolla johtamisen ratkaisun toteutus

HEL 2022-006282 T 02 08 02 01

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella tie-
dolla johtamisen ratkaisun Oy Apotti Ab:ltä. Työ arvioidaan toteutetta-
van 31.3.2023 mennessä. Hankinnan kokonaiskustannukset Helsingille 
ovat enintään 137 970 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on tehnyt tiedolla johtamisen palveluiden arkkiteh-
tuurisuunnittelua, jonka avulla on tuotettu suunnitelma tunnistettujen 
lähdetietojen hyödyntämisen toimintaympäristöstä, infrastruktuurista ja 
palveluiden tuottamisesta. Tiedolla johtamisen palvelut yhdistävät tieto-
ja eri lähteistä ja mahdollistavat tietojen hyödyntämisen eri käyttötar-
peisiin. Yhtenä keskeisenä tunnistettuina lähdetietoina ovat Apotti-
järjestelmän tiedot, joihin kohdistuu erilaisia raportointitarpeita. Apotti-
tietojen osalta on tunnistettu, että Apotin tarjoama raportointi ei riitä 
toimialatasoisiin tarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa toimialatasois-
ten Apotti-tietojen saaminen Helsingin käyttöön, jotta tiedoista voidaan 
koostaa ja rikastaa kaupunkia koskevaa kokonaiskuvaa sekä yhdistää 
tietoja tietosisältöön, jota ei ole asiakas- ja potilastietojärjestelmässä.

Tätä varten hankitaan Oy Apotti Ab:ltä tiedolla johtamisen ratkaisu, mi-
kä mahdollistaa Apotti-järjestelmään kertyvän tiedon toimittamisen 
asiakasorganisaatioille jatkokäsittelyä ja -käyttöä varten mm. tiedolla 
johtamisen tarpeisiin. Palvelun käyttöönotosta tehdään myöhemmin 
oma päätöksensä ja sen edellytyksenä on, että riittävät täydentävät 
suojatoimenpiteet (mm. tietojen salaaminen ennen palveluun vientiä tai 
tietojen pseudonymisointi) on toteutettu.

Hankinnan kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön erillisrahoi-
tuksella (VN 14629/2021).

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
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