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Läsnä

Jäsenet

Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Takanen, Kati hallintojohtaja

varapuheenjohtaja
saapui 8:34, poissa: 1§

Lamminmäki, Jorma hankintajohtaja
Raveala, Jarmo vs. rakennetun omaisuuden hallin-

tapäällikkö
varajäsen

Vuolle, Ulla tukipalvelupäällikkö
varajäsen
saapui 8:34, poissa: 1§

Muut

Värtelä, Antti toimitusjohtaja
Paavola, Risto vs. yksikönjohtaja

poistui 9:39, poissa: 8§
Niippa, Raimo hallintopäällikkö
Neuvonen, Mikael yksikönjohtaja

saapui 9:27, paikalla: 3§

Puheenjohtaja

Matti Malinen talousarviopäällikkö
1-10 §

Esittelijät

Antti Värtelä toimitusjohtaja
1-2 §, 7-10 §

Risto Paavola vs. yksikönjohtaja
4-6 §

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Niippa hallintopäällikkö
1-10 §
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§ Asia

1 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

2 Asia/2 Tilinpäätös vuodelta 2019, Palvelukeskusliikelaitos

3 Asia/3 Lausuntopyyntö kaupunginvaltuustolle koskien kasvijuomien tarjoa-
mista halukkaille ruokavaliosta riippumatta

4 Asia/4 Hankinta, lääkeautomaattipalvelu, palvelukeskusliikelaitos, puhelin- ja 
hyvinvointipalvelut

5 Asia/5 Hankinta, Saavutettavuuspalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

6 Asia/6 Markkinaoikeuden päätös, johtokunnan päätökseen 20.12.2018 § 40, 
Etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen,

7 Asia/7 Virkasuhteen päättäminen, palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hy-
vinvointipalveluiden yksikönjohtaja Laanala Riitta

8 Asia/8 Sijaisen määrääminen keskushallinnossa Palvelukeskusliikelaitoksen 
puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajalle

9 Asia/9 Ilmoitusasiat

10 Asia/10 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 1
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 Lam-
minmäki ja Raveala.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Tilinpäätös vuodelta 2019, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2020-001089 T 02 06 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa 
esittelijän korjatun ehdotuksen mukaisesti Helsingin kaupungin palve-
lukeskusliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 esi-
tettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 Tilinpäätös päätöksen liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa 
Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen tilinpäätöksen tilikau-
delta 1.1. - 31.12.2019 esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 67 §:n ja 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokun-
nan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jä-
senet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tili-
kauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimintakertomuksessa.

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitos on laatinut tilikaudelta 
1.1.–31.12.2019 tilinpäätöksen, joka on laadittu kuntalain edellyttämäs-
sä laajuudessa ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjei-
den mukaisesti. Esityksen liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen tilin-
päätöskirja, joka sisältää esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä, si-
tovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä 
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selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä mui-
den kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksessä esitettävien asioiden 
ohella.

Palvelukeskuksen tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2019 muodostui  2 
979 560,21 euroa. 

Vuoden 2018 tilikauden palvelukeskusliikelaitoksen ylijäämä oli  7 345 
228,65 euroa. 

Talousarvion tilikauden 2019 ylijäämätavoite oli 4 951 000 euroa, joka 
alittui. 

Oma pääoma kasvoi 2 979 560,21 euron verran.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 2019 Tilinpäätös_

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 3
Lausuntopyyntö kaupunginvaltuustolle koskien kasvijuomien tar-
joamista halukkaille ruokavaliosta riippumatta

HEL 2019-010190 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Kasvijuomien tarjoaminen kaikille maidon rinnalla on pääsääntöisesti 
toiminnallinen muutos, jossa on huomioitava tarjooman hintavaikutuk-
set, mutta myös ravitsemussuositusten toteutuminen erityisesti var-
haiskasvatuksen ja ikääntyneiden asiakasryhmissä. 

Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksessa (2018) sekä kouluruokailu-
suosituksessa (2017) ruokajuomaksi suositellaan rasvatonta D-
vitaminoitua maitoa tai piimää. Jos maito korvataan kasvijuomalla esim. 
vegaaniruokavaliossa, tulee käyttää vitamiineilla ja kivennäisaineilla 
täydennettyjä kasvijuomia. Kasvijuomien proteiinimäärät vaihtelevat: 
soijajuomassa proteiinia on lähes saman verran kuin maidossa (> 3 
g/dl) ja kaurajuomassa noin 1 g/dl. Ruokajuomaa tarjotaan päiväko-
deissa kaikilla aterioilla ja hoitolaitoksissa päivittäin vähintään kolmella 
aterialla. 

Ikääntyneiden  ruokailusuosituksessa sekä sairaaloiden ja hoitolaitos-
ten ruokailusuosituksessa korostetaan riittävän proteiinin saannin tur-
vaamista ja tämä on tärkeää huomioida myös ruokajuomassa.

Kasvijuomien hinta

Voimassa olevissa hankintasopimuksissa kasvijuomien hinnat vaihtele-
vat ja hinta on korkeimmillaan kolminkertainen maitoon verrattuna. 
Kasvijuomista ei saa myöskään EU-maitotukea, joka on esim. rasvat-
toman luomumaidon osalta 34 snt/l. Nykyisten hankintasopimustemme 
pohjalta raaka-aineen lisäkustannus oletuksella, että tarjottavasta kas-
vijuomasta 50 % olisi kaurajuomaa ja 50 % soijajuomaa, olisi päiväko-
deissa 0,26 eur / annos ja kouluissa 0,08 eur / annos. Kouluissa tarjot-
tavan kasvijuoman raaka-aine on pääosin ulkolaista. Sopimushinnat 
muuttuvat hankintojen kilpailutusten myötä. Kilpailutuksissa käytetään 
kriteereinä kasvijuomien osalta ravitsemussuositusten mukaisia ravit-
semuskriteereitä.

Markkinoilla tarjolla olevien kasvijuomien raaka-aineena käytetyn kau-
ran alkuperämaa ja juomien valmistusmaa vaihtelevat. Pyrimme kui-
tenkin käyttämään mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja raaka-
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aineita. Jotta riittävä proteiinin saanti pystytään varmistamaan, soija-
juomien lisääminen voi vähentää kotimaisuutta. Kaurajuomien osalta 
tarjolla on kotimaisia vaihtoehtoja, mutta niiden hinta on osin korkeampi 
ulkomaisiin verrattuna.

Kasvijuomia tarjotaan tällä hetkellä päiväkodeissa, kouluissa, sairaa-
loissa sekä ikääntyneiden hoitolaitoksissa maidotonta ja vegaania ruo-
kavaliota noudattaville asiakkaille. Kasvijuomat ovat vapaasti valittavis-
sa yhdessä stadin ammattiopistossa. Kolmen kuukauden seurannan 
perusteella noin neljännes kyseessä olevan ammattiopiston ruokailijois-
ta valitsee kasvijuoman. Tiedossamme ei ole vielä, kuinka kaikissa eri 
asiakasryhmissä valittaisiin kasvijuomaa, jos ne olisivat vapaasti valit-
tavissa. Tämä vaikeuttaa kustannusvaikutusten arviointia.

Toiminnalliset vaikutukset

Toiminnallisesti Palvelukeskus Helsingin on mahdollista tarjota kasvi-
juomia, joita on kaikkien käyttämiemme tavarantoimittajien valikoimis-
sa.

Päiväkodeissa tarjotaan tällä hetkellä ruokajuomana D-vitaminoitua 
rasvatonta luomumaitoa. Luomutuotannon mukaisia kasvijuomia ei saa 
lainsäädännön mukaan täydentää vitamiineilla eikä kivennäisaineilla. 
Jos päiväkodeissa tarjotaan tavanomaisia täydennettyjä kasvijuomia, 
haasteeksi tulee, miten saavutetaan kaupunginvaltuuston asettama ta-
voite luomutuotteiden osuudesta päiväkotiruokailussa. Lisäksi lähellä 
tuotetun raaka-aineen osuus voi laskea esimerkiksi soijajuomien käy-
tön lisääntyessä. Pohdittavaksi jää, kuinka pystytään minimoimaan hä-
vikki pienryhmissä tapahtuvassa ruokailussa.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Kvsto 25.9.2019 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2020 mennessä palvelukeskusliike-
laitokselta lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen ym. toivomusponteen. 
Päätöksen mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mah-
dollisuutta, että kasvijuomia on tarjolla maidon rinnalla kaikille haluk-
kaille ruokavaliosta riippumatta.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialalta ja sosiaali- ja terveystoimialalta ja palvelukeskusliike-
laitoksen lausunnossa on huomioitu em. tahojen näkemykset.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Mikael Neuvonen

Lisätiedot
Mikael Neuvonen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27752

mikael.neuvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi 1, Kvsto 25.9.2019 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 4
Hankinta, lääkeautomaattipalvelu, palvelukeskusliikelaitos, puhelin- 
ja hyvinvointipalvelut

HEL 2019-011902 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti lääkeautomaattipalvelun 
hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein hyväksyä:

 - Evondos Oy:n (Y-tunnus 2175820-8) tarjouksen lääkeautomaattipal-
velun toimittajaksi yhdeksi (1) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edulli-
simpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekir-
joittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, 

 - että hankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 
2 + 2 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä päätti Helsingin 
kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hä-
nen määräämänsä,

 - että toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettä-
vään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, 

 - että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin 
erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien 
hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-
palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tar-
joaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoi-
tuksen tiedoksi

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 1 200 000 eu-
roa sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2019-011902 Vertailutaulukko_275193
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 10.10.2019 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 13.1.2020 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous:
Evondos Oy (Y-tunnus 2175820-8).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaati-
mukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjoaja on toimittanut vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti 
ja tarjoaja täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjous on ollut tarjouspyyn-
nön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asete-
tut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouksen vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Ainoa tässä hankinnassa saatu tarjouspyynnön mukainen tarjous 
vertailtiin kokonaishankintahinnan perusteella. Vertailuhinta muodostui 
yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien määrien perusteella. 

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. 

Suoritetun tarjousvertailun perusteella ja ilmoitettuja valintaperusteita 
käyttäen Evondos Oy (Y-tunnus 2175820-8) jättämä tarjous on koko-
konaistaloudellisesti edullisin ja täyttää hankinnalle asetetut ehdot ja 
vaatimukset.
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Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2019-011902 Vertailutaulukko_275193

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 5
Hankinta, Saavutettavuuspalvelut, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-013083 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esitetyin perustein hyväk-
syä:

 - Siteimprove Oy:n (Y-tunnus 2723318-9) tarjouksen saavutettavuus-
palvelun toimittajaksi kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti 
edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä al-
lekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen,

 - että hankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 
2 + 2 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä päättää Helsingin 
kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hä-
nen määräämänsä,

 - että toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä voi tehdä nyt päätettä-
vään hankintaan tarkennuksia hankintavaltuuksiensa puitteissa.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, 

 - että hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin 
erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien 
hankintojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E-
palveluhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus, 
voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tar-
joaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoi-
tuksen tiedoksi

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 1 400 000 eu-
roa sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2019-013083 Vertailutaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 19.12.2019 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 20.01.2020 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapui yksi (1) tarjous:
Siteimprove Oy (Y-tunnus 2723318-9)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaati-
mukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.

Tarjoaja on toimittanut vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti 
ja tarjoaja täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjous on ollut tarjouspyyn-
nön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle asete-
tut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Ainoa tässä hankinnassa saatu tarjouspyynnön mukainen tarjous 
vertailtiin kokonaishankintahinnan perusteella. Vertailuhinta muodostui 
yksikköhintojen ja tilaajan arvioimien määrien perusteella. 

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. 

Suoritetun tarjousvertailun perusteella ja ilmoitettuja valintaperusteita 
käyttäen Siteimprove Oy:n (Y-tunnus 2723318-9) jättämä tarjous on 
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kokonaistaloudellisesti edullisin ja täyttää hankinnalle asetetut ehdot ja 
vaatimukset.

Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2019-013083 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 6
Markkinaoikeuden päätös, johtokunnan päätökseen 20.12.2018 § 40, 
Etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttöliittymä videoyhteyksineen,

HEL 2019-000660 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 

 - merkitä markkinaoikeuden päätöksen nro 495/19/21.11.2019 tiedoksi 
olla panematta markkinaoikeuden kumoamaa johtokunnan 20.12.2018 
§ 40 kohdalla hyväksymää hankintapäätöstä täytäntöön,

 - keskeyttää hankinta esityslistan tämän asiakohdan perusteluissa 
mainituin syin,

 - kehottaa toimitusjohtajaa ryhtymään toimenpiteisiin uuden tarjouskil-
pailun järjestämiseksi sekä

 - valtuuttaa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä järjestämään vä-
liaikaisen hankinnan tarjouskilpailun ajaksi.

Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Risto Paavola, vs. yksikönjohtaja, puhelin: 310 27013

risto.paavola(a)hel.fi

Liitteet

1 Markkinaoikeuden päätös 21.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että markkinaoikeus on kumonnut johtokunnan 
20.12.2018 § 40 kohdalla hyväksymän hankintapäätöksen ja kieltänyt 
50.000 euron sakon uhalla tekemästä johtokunnan em. päätöksen pe-
rusteella hankintasopimusta tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. 
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Markkinaoikeuden päätös on lainvoimainen.

Ajan kulumisen vuoksi nyt kumotun tarjouskilpailun perusteella jätetyt 
vanhat tarjoukset eivät enää sovellu palvelukeskusliikelaitoksen (han-
kintayksikön) tämän päivän hankintatarpeisiin. Vanhoilla tarjouksilla ei 
enää saavuteta parasta mahdollista lopputulosta.

Palvelukeskusliikelaitoksen tarve etähoidon ja etäkuntoutuksen käyttö-
liittymästä videoyhteyksineen on edelleen tarkentunut ja osaksi täysin 
muuttunut noin kahdessa vuodessa, mitä hankinnan aloittamisesta on 
kulunut. 

Hankinnan kohteen ja tarpeen muuttuminen johtuu muiden muassa 
seuraavista syistä:

 - Helsingin kaupunki on päättänyt ottaa kaikissa uusissa järjestelmis-
sään 
WCAG-saavutettavuusohjeiston mukaisen AA-tason mukaiset vaati-
mukset käyttöön.

 - Helsingin kaupunki on päivittänyt tietosuojaliitettään, jossa on uusia 
huomioitavia asioita mm. henkilötietojen käsittelyyn.

 - Palvelussa on toiminnan laajentumisen myötä ilmennyt tarpeita, jotka 
eivät täyty nyt keskeytettävän hankinnan vaatimusmäärittelyssä. Nämä 
tarpeet vaikuttavat olennaisesti tilaajan kykyyn tuottaa palvelua eri 
asiakasryhmille.

 - Laitteisiin saapuviin yhteydenottoihin tulee myös loppukäyttäjäasiak-
kaiden pystyä vastaamaan manuaalisesti

 - Loppukäyttäjälaitteista tehtävien hätäsoittojen vastaanottajat on pys-
tyttävä ohjelmoimaan asiakasryhmäkohtaisesti

 - Palvelussa käytettäviin laitteisiin liitettävien lisälaitteiden käytön hal-
lintaa on täsmennettävä, jotta se vastaa erilaisia uusien käyttötapaus-
ten asettamia vaatimuksia. Palvelussa käytettävä laitekokoonpano on 
muuttunut ja muutoksen aiheuttamat vaateet on huomioitava tarjous-
pyynnössä.

Esittelijä toteaa, että tässä tilanteessa johtokunnan on tarkoituksenmu-
kaista ja tasapuolista keskeyttää hankintamenettely ja käynnistää uusi 
tarjouskilpailu.

Esittelijä
vs. yksikönjohtaja
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Risto Paavola

Lisätiedot
Risto Paavola, vs. yksikönjohtaja, puhelin: 310 27013

risto.paavola(a)hel.fi

Liitteet

1 Markkinaoikeuden päätös 21.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 08.02.2019 § 3

HEL 2019-000660 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelyssä mainituilla pe-
rusteilla hylätä VideoVisit Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien 
johtokunnan päätöstä 20.12.2018 § 40, etähoidon ja etäkuntoutuksen 
käyttöliittymä videoyhteyksineen hankinta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden 
nojalla johtokunnan edellä mainittua päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä
yksikönjohtaja
Riitta Laanala

Lisätiedot
Seppo Stenroos, suunnittelija, puhelin: 310 27220

seppo.stenroos(a)hel.fi
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§ 7
Virkasuhteen päättäminen, palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja 
hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja Laanala Riitta

HEL 2020-001058 T 01 01 04 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi yksikkö-
johtaja Riitta Laanalan eroilmoituksen yksikönjohtajan virasta ja toteaa, 
että virkasuhde päättyy 6.2.2020.

Samalla johtokunta kehottaa liikelaitoksen toimitusjohtajaa käynnistä-
mään viran julkisen hakumenettelyn.

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että viran kelpoisuusehtona on ylempi 
korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus ja kokemus yksikön 
toimialalta. Valittavalta henkilöltä vaaditaan suomen kielen erinomaista 
ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Riitta Laanala on jättänyt sähköpostiviestillään 23.1.2020 eroilmoituk-
sen yksikönjohtajan virasta kaupungin toiseen työtehtävään siirtymisen 
johdosta 9.1.2020 lukien.

Esittelijä toteaa, että Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavas-
ta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. (Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta, 40 § Irtisanomisaika 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304). Viranhaltijan 
pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettua lyhempää irtisanomisaikaa.
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Edellä mainituista syistä esittelijä toteaa, että johtokunta voi päättää 
virkasuhteen Laanalan suostumuksella poiketen edellä viranhaltijalain 
40 §:ssä todetusta irtisanomisajasta. Laanala on antanut menettelylle 
suostumuksensa.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päät-
tämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosään-
nön 11 luvun 1§:n kohdan 2 mukaan johtokunta ottaa liikelaitoksen joh-
tajan suoran alaisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 8
Sijaisen määrääminen keskushallinnossa Palvelukeskusliikelaitok-
sen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajalle

HEL 2020-001006 T 00 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta määrää tietohallintopäällikkö 
Risto Paavolan hoitamaan Palvelukeskusliikelaitoksen puhelin- ja hy-
vinvointipalveluiden yksikönjohtajan avoinna olevaa virkaa siihen kuu-
luvine palkkaetuineen (palkka 6060.05 €) 7.2.2020 alkaen siihen asti,  
kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa.

Johtokunta tarkisti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on aiemmin merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisa-
noutumisen yksikönjohtajan virasta ja todennut virkasuhteen päätty-
neen 6.2.2020 sekä kehottanut toimitusjohtajaa käynnistämään viran 
täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtajan viran hakumenettely 
on tarkoitus käynnistää heti ja tavoite on saada virka täytettyä kevään 
2020 aikana. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin 
mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun ky-
symyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määrä-
ajaksi.
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Paavola on toiminut toimitusjohtajan 4.6.2019 tekemällä hallinnollisella 
päätöksellä 4.6.2019 alkaen Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikön-
johtajan viransijaisena.

Risto Paavola täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtais-
ten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä 
virkaa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dan mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen johtajan suoran alaisen 
virkaan ottamisesta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräai-
kaisesta hoitajasta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 9
Ilmoitusasiat

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kotihoi-
don jälkilaskutukseen liittyvän informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 10
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
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 7, 8, 9 ja 10 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 4 ja 5 §:t.

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.
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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 1/2020 26 (27)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

06.02.2020

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.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Matti Malinen
puheenjohtaja

Raimo Niippa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Jorma Lamminmäki Jarmo Raveala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.02.2020.


