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Kokouspaikka Elimäenkatu 15,  Hki 51 kokoustila Tähtitorni

Läsnä

Jäsenet

Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja

varapuheenjohtaja
Hilden, Sari rakennetun omaisuuden hallinta-

päällikkö
Lamminmäki, Jorma hankintajohtaja
Vuolle, Ulla tukipalvelupäällikkö

varajäsen

Muut

Paavola, Risto tietohallintopäällikkö, tämän ko-
kouksen tiedottaja

Niippa, Raimo hallintopäällikkö, pöytöäkirjanpitäjä
Bruce, Jaana kehityspäällikkö

§ 10, saapui 8:09, poistui 8.30
Laanala, Riitta yksikönjohtaja ja esittelijä

Puheenjohtaja

Matti Malinen talousarviopäällikkö
10-14 §

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Niippa hallintopäällikkö
10-14 §
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§ Asia
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kirjan tarkastajien valinta

11 Asia/2 Henkilöstökertomus vuodelta 2018, Palvelukeskusliikelaitos

12 Asia/3 Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalveluiden 
hankinta

13 Asia/4 Kokousajat, Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta syyskaudella 2019

14 Asia/5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 10
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillises-
ti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliikelai-
toksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Takanen 
ja Hilden ja varatarkastajiksi jäsenet Lamminmäki sekä Vuolle.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 11
Henkilöstökertomus vuodelta 2018, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-003463 T 01 00 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi liikelai-
toksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelui-
den hankinta

HEL 2019-001503 T 02 08 01 00

Päätös

Johtokunta päätti esityslistalla esitetyin perustein hylätä Telia Finland 
Oyj:n (Y-tunnus 1475607-9) tarjouksen Genesys-kontaktienhallintajär-
jestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut toimittajasta.

Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että tarjouspyyntöön ei ole 
saatu hyväksyttäviä tarjouksia, jonka johdosta johtokunta päätti kes-
keyttää hankinnan.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 11.2.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 13.3.2019 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous, jonka antoi Telia Fin-
land Oyj (Y-tunnus 1475607-9)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaati-
mukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.
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Tarjoaja on toimittanut vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti 
ja tarjoaja täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle ja sen sisäl-
lölle sekä tarjottavalle palvelulle ehdot ja vähimmäisvaatimukset. Tar-
jouspyynnön liitteenä on ollut allekirjoittamaton hankintasopimus, joka 
on tarjouspyynnön mukaan asiakirja, joka tulee teknisiä tarkennuksia 
lukuun ottamatta allekirjoittaa hankintapäätöksen jälkeen sellaisenaan.

Tarjouksessaan Telia Finland Oyj (jatkossa tarjoaja) on muun ohella 
todennut, että 

"annettu tarjous perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. 
Hyväksymme neuvotteluihin pohjaksi tarjouspyynnössä esitetyn sopi-
musluonnoksen, jota tulee tarkentaa ennen sopimuksen allekirjoittamis-
ta."

Tarjoaja on tarjouksessaan vastannut tarjouspyynnössä olevaan koh-
taan ”Tarjoaja on tutustunut tähän tarjouspyyntöön sekä tarjouspyyn-
nön liitteisiin ja sitoutuu noudattamaan tämän tarjouspyynnön ehtoja” : 
Kyllä.

Esittelijä toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä on ollut allekirjoittamaton 
sopimus, joka ei ole sopimusluonnos ja jota ei enää hankintapäätöksen 
jälkeen teknisiä tarkistuksia lukuun ottamatta muuteta. Hankintayksikkö 
on pyytänyt tarjoajalta pe 15.3.2019 vastausta sopimuksen allekirjoit-
tamiseen ilman tarjoajan edellyttämiä tarkentavia ehtoja. Tarjoaja on 
antanut vastauksensa, jossa toteaa, että tarjoaja ei sitoudu sopimuksen 
allekirjoittamiseen sellaisenaan.

Esittelijä toteaa, että tarjoajien ja muiden palvelun tuottajien tasapuoli-
nen ja yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että Telia Finland Oyj:n tar-
jous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 13
Kokousajat, Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta syyskaudella 
2019

HEL 2019-003212 T 00 00 02

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti kokoontua syyskaudella 
vuonna 2019 klo 8.30 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 15, ellei kokous-
kutsussa muuta ole mainittu seuraavasti:

to 15.8.
to 24.10.
to 19.12.

Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan puheenjohtaja voi, mahdolli-
suuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden 
vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai 
muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Samalla johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. 

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan luottamushenkilön ja viranhalti-
jan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen luonteen joh-
dosta ole tarpeetonta. Lain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituk-
sen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va-
litusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä 
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tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ai-
noastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa 
julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilö-
tiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on nähtävä-
nä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä 
on tarpeellista päätösten tiedoksi antamiseksi kunnan jäsenelle.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 21 §:n mukaan kaupun-
ginvaltuuston,
kaupunginhallituksen ja sen jaoston, lautakunnan ja sen jaoston sekä 
liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä siten kuin 
kuntalaissa säädetään.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10, 11, 13 ja 14 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 9 (13)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

22.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 9500 Elimäenkatu 15 +358 9 310 2700 0201256-6 FI2880001100396002
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi http://www.hel.fi/palvelukeskus +358 9 310 27111 FI02012566

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 12 (13)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

22.03.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 9500 Elimäenkatu 15 +358 9 310 2700 0201256-6 FI2880001100396002
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
palvelukeskus.hallintopalvelut@hel.fi http://www.hel.fi/palvelukeskus +358 9 310 27111 FI02012566

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Matti Malinen
puheenjohtaja

Raimo Niippa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Takanen Sari Hilden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.03.2019.


