
Helsingin kaupunki Esityslista 9/2020 1 (2)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
14.5.2020

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 09.03.2016 § 44

HEL 2016-002881 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Hastus-lisenssien jakami-
sen Giro Inc:ltä tarjouksen 26.2.2016 mukaisesti yhteensä enintään 
42.538,00 euron arvonlisäverottomaan yhteishintaan. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Giro Inc:ltä Hastus-
ohjelmiston version 2017 lisenssit, päivityksen ja ylläpidon ajalle 2017 – 
2020 saman tarjouksen mukaisesti niin, että lisenssien hinta on 
89.180,00 euroa alv 0 %, päivityksen hinta 101.250,00 euroa alv 0 % ja 
ylläpidon hinta yllä mainitulle ajanjaksolle on 160.164,00 euroa alv 0 %.

Hastus-lisenssien jakamisen sekä Hastus-ohjelmiston 2017 päivityksen 
hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
393.132,00 euroa.

Päätöksen perustelut

HKL on käyttänyt Hastus-ohjelmaa liikenteen tuottamisen suunnitteluun 
yhteistyössä Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa. Käytössä olleiden 
ohjelmistolisenssien omistaja on HKL ja lisenssien hinnoittelu on perus-
tunut julkisyhteisöjen hinnastoon. HKL on tuottanut molemmille osa-
puolille yhteiskäytön käyttöpalvelut, josta Helsingin Bussiliikenne Oy on 
maksanut HKL:lle käyvän korvauksen. 

Koiviston Auto Oy -konserniin kuuluva Viikin linja Oy on ostanut Hel-
singin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan. Siirtymäkauden tietoteknisten 
palvelujen tuottamiseksi HKL ja Viikin linja Oy ovat 14.12.2015 tehneet 
IT-palvelusopimuksen, jonka mukaisesti HKL:n Helsingin Bussiliikenne 
Oy:lle tuottamat tietotekniset palvelut, kuten Hastus-ohjelman yhteis-
käyttö, jatkuvat entisin ehdoin yhteisesti sovitun siirtymäkauden, jonka 
jälkeen Viikin linja Oy tuottaa tai hankkii tarvitsemansa tietotekniset 
palvelut itse. 

Koska Helsingin Bussiliikenne Oy:n uusi omistaja ei kuulu kaupunki-
konserniin, niin Tietotekniikka-alan yleisten käytäntöjen ja ohjelmiston 
lisenssiehtojen mukaisesti ohjelmiston valmistaja ei jatkossa hyväksy 
ohjelmiston yhteiskäyttöä, vaan lisenssit on joko jaettava tai jomman-
kumman käyttäjäosapuolen on luovuttava ohjelmiston käytöstä. Sekä 
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HKL että Viikin linja Oy haluavat jatkaa Hastus-ohjelman käyttöä, joten 
ohjelmistolisenssit on jaettava. Kustannukset jaetaan HKL:n ja Viikin 
linja Oy:n keskinäisen sopimuksen mukaisesti samassa suhteessa, 
missä HKL ja Helsingin Bussiliikenne Oy ovat yhteiskäytön kuluja ai-
emmin maksaneet. 

Lisäksi HKL hankkii Hastus-ohjelmasta uuden version (versio 2017), 
jonka suunnittelutoiminnot ovat nyt käytössä olevaa versiota kehitty-
neemmät. 

Erityisalojen hankintalaki (30.3.2007/349) 29 § mom. 3: "teknisistä, tai-
teellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan."
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