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29 §
Hoitotietojen tietovaraston ylläpito- ja käyttöpalvelusopimusten irti-
sanominen

HEL 2022-007897 T 07 02 00

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti irtisanoa CGI Suomi Oy:n kanssa tehdyn 
hoitotietojen tietovaraston (Hoitodw) ylläpito- ja kehityssopimuksen nro 
12409/3.6.2004 ja tähän liittyvän muutossopimuksen 291161 päätty-
mään 30.9.2022 sekä JTT-palvelinten käyttöpalvelusopimukseen nro 
15195 liittyvän Hoitodw-palvelinta koskevan alasopimuksen nro 16198 
päättymään 31.12.2022. JTT-palvelinten käyttöpalvelun pääsopimus 
nro 15195 jää edelleen voimaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen toimitusjohtaja ja WM-Data No-
vo Oyj:n palvelujohtaja ovat allekirjoittaneet Hoitotietojen tietojärjestel-
män ylläpito- ja kehityssopimuksen 3.6.2004. Sopimus on toistaiseksi 
voimassa oleva ja sen irtisanomisajasta on sovittu niin, että sopimus on 
voimassa kalenterivuoden kerrallaan kolmen kuukauden molemmin-
puolisella irtisanomisajalla. JTT-palvelinten käyttöpalvelusopimuksen 
pääsopimus ja tähän liittyvä Hoitodw-palvelinta koskeva alasopimus on 
allekirjoitettu 8.5.2008. Sopimuksen allekirjoittivat Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksen toimitusjohtaja ja tietohallintopäällikkö sekä Logica 
Suomi Oy:n johtajat. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja sen ir-
tisanomisajasta on sovittu niin, että sopimus on voimassa kalenterivuo-
den kerrallaan kuuden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajal-
la. Yrityskauppojen ja -fuusioiden johdosta kaikissa em. sopimuksissa 
toimittajaosapuolena toimii nykyisin CGI Suomi Oy.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on luopumassa nykyi-
sen hoitotietojen tietovaraston käytöstä ja siihen liittyville ylläpito- ja ke-
hityssopimukselle sekä Hoitodw-palvelimen käyttöpalvelusopimukselle 
ei ole enää tarvetta. Hoitotietojen tietovaraston ylläpito- ja kehityspalve-
lusopimus 12409/3.6.2004 ja tähän liittyvä muutossopimus 291161 irti-
sanotaan päättymään sopimuksen irtisanomisajan mukaisesti 
30.9.2022 sekä JTT-palvelinten käyttöpalvelusopimuksen nro 15195 
Hoitodw-palvelinta koskeva alasopimus nro 16198 irtisanotaan päätty-
mään sopimuksen irtisanomisajan mukaisesti 31.12.2022. 

Tietohallintopäällikön oikeus päättää sopimusten irtisanomisista perus-
tuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista 
sosiaali- ja terveystoimialalla 24.5.2022 § 104.
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Lisätiedot
Suvi Levy, pääsuunnittelija, puhelin: 310 75563

suvi.levy(a)hel.fi
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