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97 §
Terveyshyötyarvio-tuoteperheen kehittämis- ja innovaatiohankkeen 
suorahankinta Kustannus Oy Duodecimilta

HEL 2016-009795 T 00 01 04 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti suorahankintaa käyt-
täen (HankL 40 §:n 2 momentin 2 kohta) hankkia datan laatuanalyysin, 
uusien päätöksentukisääntöjen ja laatumittareiden toteutuksen ja laa-
tumittaraportointiin liittyvän asiantuntijapalvelun Duodecim Oy:ltä.

Hankinnan sitoumukseton ennakoitu kokonaisarvo on noin 155 000 eu-
roa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi 
valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen 
liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Duo-
decim Oy on ainoa palveluntuottaja, joka tietämyskokonaisuutensa ja 
erityisosaamisensa puolesta täyttää vaatimusmäärittelyssä palvelulla 
asetetut vaatimukset, eikä soveltuvia vaihtoehtoisia tai korvaavia rat-
kaisuja ole markkinoilla, ottaen huomioon myös yhteensovituksesta 
kaupungin olemassa olevaan järjestelmään johtuvat syyt sekä hankin-
nan aikataulu.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu, joka sisältää uusien omi-
naisuuksien toteutuksen Helsingin kaupungin käytössä olevaan Kus-
tannus Oy Duodecimin tuottamaan päätöksentukisovellukseen (EB-
MeDS), joka on integroitu Pegasos-potilastietojärjestelmään. Kyseessä 
ei ole uuden sovelluksen hankinta, vaan jo käytössä olevan sovelluk-
sen täydentäminen lisäominaisuuksilla.

Hankittava kokonaisuus käsittää lähtötietoina käytettävän datan laa-
tuanalyysin, uusien päätöksentukisääntöjen ja laatumittareiden toteu-
tuksen sekä näiden perusteella laadittavat Hoitovajaus (Care Gap)- ja 
laatumittariraportit. Toteutettavat uudet päätöksentukisäännöt ja laatu-
mittarit tulevat perustumaan palveluntuottajan hallinnoimaan mittavaan 
lääketieteelliseen tietämyskantakokonaisuuteen ja sen hyödyntämiseen 
liittyvään erityisosaamiseen. Tietämyskantakokonaisuuden hyödyntä-
miseen liittyvää erityisosaamista pystyy tuottamaan markkinoilla vain 
Kustannus Oy Duodecim, eikä hankintayksikön tekemän selvityksen 
perusteella markkinoilla ole tarjolla Duodecimin kehittämää terveyshyö-
tyarviota vastaavaa asiantuntijapalvelukokonaisuutta, joka voitaisiin 
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sellaisenaan yhdistää Helsingin kaupungin käytössä olevaan Kustan-
nus Oy Duodecimin tuottamaan päätöksentukisovellukseen.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan suorahan-
kinnasta tehdään Palvelutuottajan kanssa erillinen sopimus. Sopimus-
kausi on 1.7.2019 – 31.12.2020.

Toimialajohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveys-
toimialalla 20.11.2018 § 309.

Lisätiedot
Tuomas Riihivaara, vastaava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43217

tuomas.riihivaara(a)hel.fi
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