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Vireillepanija Jaana Forslund

Asia Hankintapäätös Abilita-asiakastietojärjestelmän muutostöistä

Perustelut Tausta

Vammaispalveluita tarjoavien erityishuoltopiirien toiminta siirtyy lain
so si aa li- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu dis tuk-
sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi maan pa nos-
ta (616/2021, ”voimaanpanolaki”) 20 §:n mukaisesti 1.1.2023 hy vin-
voin ti alueil le. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaanottaa osan Kår-
kul la Samkommunin toiminnasta asiakkaineen, toimitiloineen ja hen-
ki lös töi neen. Aikanaan kansallisena hankintana kilpailutettu Kår kul-
lan nykyinen asiakastietojärjestelmä on Abilitan sosiaalihuollon rat-
kai su, jonka sisältö jaetaan vastaanottavien hyvinvointialueiden kes-
ken. Järjestelmä ei kokonaisuudessaan siirry Itä-Uudenmaan hy vin-
voin ti alu eel le, mutta hyvinvointialueiden vastuulla on ottaa vastaan
siir ty vien asiakkaiden tiedot järjestämisvastuun siirtyessä ja tuottaa
tar vit ta vat taloushallinnon prosessit ja integraatiot.

Hankinnan kohde ja arvioitu kokonaishinta

Hankinnan kohteena on Kårkullan nykyisen järjestelmän pohjalta pe-
rus tet ta va uusi Saas-palveluna tuotettava sosiaalihuollon Abilita, jo-
hon tuodaan Kårkullan siirtyvä aineisto. Käyttöönottoprojektissa to-
teu te taan siirto- ja muutostyöt, koska uudistuksen yhteydessä mm.
re kis te rin pi tä jä vaihtuu sekä järjestelmästä on luotava integraatiot
Itä-Uu den maan hyvinvointialueen taloushallinnon järjestelmään.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 90 430,00 € (alv. 0 %) si säl-
täen käyttöönottokulut 31 630,00 € (alv. 0 %), kahden vuoden
SaaS-pal ve lu 26 400, 00 € (alv. 0 %) (kustannukseen vaikuttaa yh-
tä ai kais ten käyttäjien määrä) ja kahden vuoden vuosikustannukset
32 400,00 € (alv. 0 %).

Hankintamenettely

Hankinta toteutetaan suorahankintana, sillä edellytykset lain jul ki sis-
ta hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, ”han kin ta-
la ki”) 40 §:n 2. momentin 2. kohdan osalta täyttyvät.

Teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain ny-
kyi nen järjestelmätoimittaja Oy Abilita Ab voi toteuttaa hankinnan.
Han kin nan kohteena ovat esimerkiksi Abilita-järjestelmästä luotavat
in teg raa tiot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen taloushallinnon jär jes-
tel mään sekä välttämättömät siirto- ja muutostyöt. Järkeviä vaih to-
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eh toi sia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä kilpailun puuttuminen
joh du hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnysarvon pal ve lu-
han kin noil le (60 000 €, alv. 0 %), joten hankinnasta julkaistaan han-
kin ta lain mukainen suorahankintailmoitus. Hankinnassa edetään so-
pi muk sen allekirjoittamiseen suorahankintailmoituksen tekemisen ja
va li tus ajan (14 päivää) jälkeen.

Päätös Palveluntuottajaksi valitaan saadun tarjouksen mukaisesti Oy Abilita
Ab.

Hankintaan ei sitouduta tällä päätöksellä vaan allekirjoittamalla eril li-
nen hankintasopimus.

Hankinnasta julkaistaan erikseen suorahankintailmoitus muu tok sen-
ha ku oh jei neen.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

 Max Lönnqvist
Hyvinvointialuejohtaja

Lisätietoja antaa: Jaana Forslund, sähköposti: etunimi sukunimi(at)porvoo.fi

JAKELU Oy Abilita Ab
 Itä-Uudenmaan aluehallitus

LIITE Tarjous Oy Abilita Ab (luottamuksellinen)
 Julkisten hankintojen muutoksenhakuohje



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 11 §

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus, kynnysarvon ylittävät hankinnat

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat kai-
suun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
jäl jem pä nä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäl-
jem pä nä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden kä si tel tä-
väk si.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai mark ki na oi-
keu del le toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asian osai-
nen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy ty mä-
tön voi vaatia hankintalain 132 -135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaa-
tia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal lis tu mis ha ke-
muk sen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saa nut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta han kin ta me net-
te lys sä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen
vir ka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on py-
hä päi vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oi kai su-
vaa ti muk sen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jäl keen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon han kin ta pää-
tök ses tä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käy tet tä-
vis sä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saa-
nut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tie-
to lii ken ne yh teyk sien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
säh köi nen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käy tä vä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
han kin ta kes kuk sen hallussa.

Toimitusosoite

Viranomainen, jolle hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan, on Itä-Uudenmaan hy vin voin ti alu-
een aluehallitus.
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Yhteystiedot:

Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo

PL 23, 06101 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
ku lues sa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark ki na oi keu-
teen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
han kin ta yk si kön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tar joa jan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista pää-
tös tä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käy te-
tään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
han kin taa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu-
kaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden vir-
ka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
teh nyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 koh-
dan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus kos-
kee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen han kin-
ta jär jes tel män sisällä tehtävää hankintaa.
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Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauk-
ses sa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen
ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Kuitenkin suo ra han-
kin taa koskeva valitus on tehtävä:

1. 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan
unio nin virallisessa lehdessä; tai

2. kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh tä-
väk si (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu va lit ta-
jaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
kos ke van ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi
myön tää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää va-
lit ta jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yh teys tie to-
jen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oi keu den-
käyn tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enem män kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teis ta se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaa ti muk sil-
leen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olo suh tei-
den muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan
tie toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
al ka mi sen ajankohdasta;
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3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toi mi tet tu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
an ne tun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuo-
mio is tuin mak su lais sa (1455/2015) säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kans li-
aan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai säh-
kö pos tin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va-
pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
en sik si seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muu tos ta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
han kin ta yk si köl le asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toi mi tet-
ta va hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan mark ki-
na oi keu teen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

Puh. 029 56 43300

Fax.  029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

sähköpostia lähetettäessa (at)-merkintä korvataan @-merkillä

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit tees-
sa https://asi oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet(ulkoinen linkki)

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

