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Kokousaika 27.04.2022 12:30 - 15:02

Kokouspaikka Elimäenkatu 15, Hki 51 kokoustila Tähtitorni

Läsnä

Jäsenet

Kühn, Markus strategiajohtaja
Takanen, Kati hallintojohtaja

varapuheenjohtaja
poistui 15:00, poissa: 23§, 24§

Karhuvaara, Arja saapui 13:04, poissa: 11§
Mäki, Tiina hallintojohtaja

poistui 15:00, poissa: 23§, 24§
Caydam-Lehtonen, Arzu varajäsen

Muut

Koskinen, Jenni johdon assistentti
tiedottaja

Puheenjohtaja

Markus Kühn strategiajohtaja
11-24 §

Esittelijät

Risto Paavola vs. toimitusjohtaja
11-24 §

Pöytäkirjanpitäjä

Ulla Vuolle yksikönjohtaja
11-24 §
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§ Asia

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

12 Asia/2 Vs. toimitusjohtajan tilannekatsaus

13 Asia/3 Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2022

14 Asia/4 Oikaisuvaatimus, kuljetuspalvelujärjestelmä hankinta, Palvelukeskus 
Helsinki

15 Asia/5 Palvelukeskus Helsinki, Pikapalautejärjestelmä ja laitteisto hankinta

16 Asia/6 Palvelukeskus Helsinki, elintarvikekuljetukset

17 Asia/7 Palvelukeskus Helsinki, Teolliset elintarvikkeet hankinta

18 Asia/8 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin aloit-
teeseen, joka käsittelee leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämistä ja 
yhdenvertaisuutta

19 Asia/9 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen aloittee-
seen, joka käsittelee lasten leikkipuistojen hävikkiruoan jakamista ai-
kuisille

20 Asia/10 Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin aloittee-
seen, joka käsittelee välipalan tarjoamista oppilaille, joiden tunnit jat-
kuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia

21 Asia/11 Palvelukeskuksen tuottavuusohjelma

22 Asia/12 Ilmoitusasiat

23 Asia/13 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

24 Asia/14 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 11
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 Tiina 
Mäen ja Kati Takasen sekä varatarkastajaksi jäsenen Arzu Caydam-
Lehtosen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliike-
laitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      
sekä varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 12
Vs. toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi

 - vs. toimitusjohtaja Risto Paavolan tilannekatsauksen

 - johtokunnan seminaarin ajankohta aamupäivä 15.6.2022 jäsenille ja 
varajäsenille

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi

 - vs. toimitusjohtaja Risto Paavolan tilannekatsauksen

 - johtokunnan seminaarin ajankohta 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 13
Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 1/2022

HEL 2022-005336 T 02 02 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 
merkitä tiedoksi ja hyväksyä Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 
ennusteen 1/2022. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

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

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1_2022 tuloslaskelma
2 Ennuste 1_2022 rahoituslaskelma
3 Ennuste 1_2022 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2022 en-
nuste 1/2022.

Ennusteen 1/2022 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu -1,57 milj. 
euroa, joka alittaa tulosbudjetin 1,46 milj. eurolla. Kaupunginvaltuuston 
hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on -0,27 milj. eu-
roa.

Liikevaihdon odotetaan olevan suunnitellulla tasolla, mutta 
tulokseen vaikuttavat pääosin konfliktitilanteesta johtuva 
raaka-aineiden ja palveluiden hintojen nousu. Raaka-ainekulujen enna-
koidaan toteutuvan 810.000 euroa ja ulkoisten palveluiden 340.000 eu-
roa suurempana kuin budjetoitu. Lisäksi digitaalisen perustan kustan-
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nuksien arvioitu kustannusnousu on 220.000 euroa. Hoitoalan ravinto-
loiden vuokrat ovat 30.000 euroa suunniteltua korkeammat. Lisäksi 
edelleen jatkuva koronatilanne lisää kustannuksia. Henkilöstökustan-
nukset pysynevät budjetoidulla tasolla.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (astei-
kolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2022 
aikana.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

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

sirkka.ilmoniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1_2022 tuloslaskelma
2 Ennuste 1_2022 rahoituslaskelma
3 Ennuste 1_2022 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 14
Oikaisuvaatimus, kuljetuspalvelujärjestelmä hankinta, Palvelukes-
kus Helsinki

HEL 2021-003394 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti jättää Intoit Oy:n (Y-
tunnus 2400192-1) hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Helsingin 
kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätöstä 18.2.2022 
§ 5, Palvelukeskus Helsinki, kuljetuspalvelujärjestelmä, tutkimatta. 

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Intoit Oy ei ole jät-
tämänsä hankintaoikaisuvaatimuksen mukainen asianosainen eikä 
hankintaoikaisuvaatimuksessa ole muutenkaan esitetty sellaisia perus-
teita, joiden nojalla Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen 
johtokunnan edellä mainittua päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten 
sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava 
hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin tässä laissa sää-
detään.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava 
hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syr-
jimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
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huomioon ottaen.

Hankintalain 133 §:n 1-3 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa 
hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosai-
sen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän ku-
luessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön pää-
töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Han-
kintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavak-
seen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva 
päätös tai ratkaisu on tehty. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä 
hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoi-
kaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätös-
tä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Helsingin kaupungin hallintosäännön luvun 19 § 4 mukaisesti liikelai-
toksen johtokunnan ja sen alaisen viranhaltijan päätöksestä tehdyn 
hankintaoikaisun käsittelee liikelaitoksen johtokunta.

Esittelijä toteaa, että Intoit Oy ei ole hankintalain 133 §:n mukainen 
asianosainen, koska Intoit Oy ei ole jättänyt hankintaan tarjousta eikä 
ole muutoinkaan osoittanut osallistumishalukkuutta hankintaan hankin-
tamenettelyn aikana. Alalla toimiva talouden toimija on oikeuskäytän-
nössä katsottu asianosaiseksi lähtökohtaisesti vain, jos yrittäjä on an-
tanut tarjouskilpailussa tarjouksen tai jos yrittäjä on osoittanut pyrki-
neensä osallistumaan tarjouskilpailuun (MAO: H317/2021 ja MAO: 
H319/2021)

Palvelukeskusliikelaitoksen hankintamenettely

Palvelukeskusliikelaitos pyysi 21.10.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä 
tarjouksia kuljetuspalvelujärjestelmän HEL 2021-003394 hankinnasta. 

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta teki asiasta 
hankintapäätöksen 18.2.2022 § 5, jolla hankittavan palvelun toimitta-
jaksi valittiin Oy Attracs Ab (Y-tunnus 2203169-2).

Intoit Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Intoit Oy ilmoittaa 4.3.2022 päivätyssä hankintaoikaisuvaatimukses-
saan Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan 
hankintapäätöksen olleen virheellisen ja pyytää Palvelukeskusliikelai-
toksen johtokuntaa kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen, korjaa-
maan virheellisen hankintamenettelynsä ja kilpailuttamaan hankinnan 
uudestaan.  Intoit Oy perustelee vaatimustaan sillä, että se on hankin-
tamenettelyn aikana ollut yhteydessä hankintayksikköön ja tuonut esille 
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hankintamenettelyn virheellisyyden, mikä on estänyt Intoit Oy:n tar-
jouksen antamisen. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 4.3.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 18.02.2022 § 5
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§ 15
Palvelukeskus Helsinki, Pikapalautejärjestelmä ja laitteisto hankinta

HEL 2021-010602 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti pikapalautejärjestelmän ja 
laitteiston hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 - hyväksyä Feedbackly Oy:n (2491940-9) tarjouksen pikapalautejärjes-
telmän ja laitteiston toimittajaksi kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistalou-
dellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen mää-
räämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska 
Feedbackly Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden 
mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin,

 - että hankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen tois-
taiseksi voimassa olevana niin, että siitä päätti Helsingin kaupungin 
palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määrää-
mänsä,

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

Lisäksi johtokunta merkitsee 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 699 420,00 eu-
roa neljän vuoden arvolla laskettuna.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Vertailutaulukko
2 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnas-
saan tarvitsema ja päätösehdotuksessa tarkemmin mainittu pikapalau-
tejärjestelmän ja laitteiston hankinta. Hankinnalla on haettu sopimus-
toimittajaa toimittamaan pikapalautejärjestelmä ja laitteisto osaksi Pal-
velukeskus Helsingin asiakkaillensa tarjoamaa pikapalautepalvelua.

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.1.2022 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 7.3.2022 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat kaksi (2) tarjousta:
Feedbackly Oy (2491940-9)
Roidu Oy         (2177774-0)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

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

Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukai-
sesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset ovat olleet tarjous-
pyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle palvelulle 
asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin parhaan hinta-
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laatusuhteen perusteella (hinnan painoarvo tarjousten vertailussa 60%, 
laadun painoarvo 40%). Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja 
tilaajan arvioimien toimitusmäärien perusteella. Laadullisten tekijöiden 
vertailussa ratkaisukuvauksen arviointi muodosti 40% painoarvon.

Tarjousten vertailu ja perustelumuistio ovat tämän päätöksen liitteenä. 
Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
on tehnyt Feedbackly Oy.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko
2 Perustelumuistio

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 16
Palvelukeskus Helsinki, elintarvikekuljetukset

HEL 2021-002761 T 02 08 02 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti 
elintarvikekuljetusten hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 - hyväksyä Helsingin KTK Oy:n (0116492-0) tarjouksen hankinnan 
osa-alueelle 1 kotiateriat jakelukuljetukset toimittajaksi kahdeksi (2) 
vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjoh-
tajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan 
sopimuksen, koska Helsingin KTK Oy:n tarjous on tarjousvertailussa 
mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. 
Lisäksi johtokunta päätti hylätä Ilikrina Oy:n (3108868-2) osa-alueelle 1 
jättämän tarjouksen, koska Ilikrina Oy ei täytä tarjoajille asetettuja so-
veltuvuusvaatimuksia,

 - hyväksyä Posti Oy:n (0109357-9) tarjouksen hankinnan osa-alueelle 
2 kuljetus- ja sisälogistiikkapalvelut toimittajaksi kahdeksi (2) vuodeksi 
kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai 
hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuk-
sen, koska Posti Oy:n tarjous on tarjousvertailussa mainittujen perus-
teiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin,

 - hyväksyä Kilon Osuus-Auton (0684427-1) tarjouksen hankinnan osa-
alueelle 3 Pakkalan tuotantolaitoksen jakelukuljetukset toimittajaksi 
kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeut-
taa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asi-
aa koskevan sopimuksen, koska Kilon Osuus-Auton tarjous on tarjous-
vertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
edullisin,

 - hyväksyä Posti Oy:n (0109357-9) tarjouksen hankinnan osa-alueelle 
4 tuotanto- ja valmistuskeittiöiden jakelukuljetukset toimittajaksi kah-
deksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa 
toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa 
koskevan sopimuksen, koska Posti Oy:n tarjous on tarjousvertailussa 
mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin,

 - että osa-alueiden 1-4 hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päät-
tymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä 
päätti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimi-
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tusjohtaja tai hänen määräämänsä,

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

Lisäksi johtokunta merkitsee 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 kaikki tarjouspyynnössä arvioidut määrät ovat tilaajan arvioita 
neljälle vuodelle eikä tilaaja sitoudu määriin ja että tilaajalla on oikeus 
irtisanoa sopimus, mikäli tilaajan toiminta päättyy tai sopimuksen mu-
kainen palvelu käy tilaajalle tarpeettomaksi,

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on hankinnan osa-
alueella 1 noin 2 511 401 euroa, hankinnan osa-alueella 2 noin 
8 325 190 euroa, hankinnan osa-alueella 3 noin 4 094 048 euroa ja 
hankinnan osa-alueella 4 noin 701 022 euroa sisältäen mahdolliset op-
tiokaudet.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko HEL 2021-002761

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnas-
saan tarvitsema elintarvikekuljetusten hankinta.

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 17.2.2022 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 21.3.2022 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:

Osa-alue 1, kotiateriat jakelukuljetukset:
Helsingin KTK Oy   (0116492-0)
Ilikrina Oy              (3108868-2)
Posti Oy                 (0109357-9)
Kilon Osuus-Auto  (0684427-1)

Osa-alue 2, kuljetus- ja sisälogistiikkapalvelut:
Posti Oy                (0109357-9)
Kilon Osuus-Auto  (0684427-1)
                                                    
Osa-alue 3, Pakkalan tuotantolaitoksen jakelukuljetukset:
Posti Oy                (0109357-9)
Kilon Osuus-Auto  (0684427-1)

Osa-alue 4, tuotanto- ja valmistuskeittiöiden jakelukuljetukset:
Posti Oy                (0109357-9)
Kilon Osuus-Auto  (0684427-1)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

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

Posti Oy (0109357-9), Helsingin KTK Oy (0116492-0) ja Kilon Osuus 
Auto (0684427-1) ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön 
mukaisesti ja täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Ilikrina Oy 
(3108868-2) ei täytä tarjouspyynnössä tarjoajille asetettuja soveltu-
vuusvaatimuksia tarjouspyynnössä vaaditun vähimmäisliikevaihdon 
osalta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Posti Oy:n (0109357-9), Hel-
singin KTK Oy:n (0116492-0) ja Kilon Osuus Auton (0684427-1) tar-
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joukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjous-
pyynnön mukaiselle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Ilikrina 
Oy:n (3108868-2) tarjousta ei tarkastettu, koska tarjoaja ei täyttänyt 
kaikkia tarjoajille asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankinta-
hinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaa-
jan neljälle vuodelle arvioimien toimitusmäärien perusteella.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt osa-alueelle 
1 kotiateriat jakelukuljetukset Helsingin KTK Oy, osa-alueelle 2 kulje-
tus- ja sisälogistiikkapalvelut Posti Oy, osa-alueelle 3 Pakkalan tuotan-
tolaitoksen jakelukuljetukset Kilon Osuus-Auto, osa-alueelle 4 tuotanto- 
ja valmistuskeittiöiden jakelukuljetukset Posti Oy.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko HEL 2021-002761

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 17
Palvelukeskus Helsinki, Teolliset elintarvikkeet hankinta

HEL 2021-009694 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti teollisten elintarvikkeiden 
hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 - hyväksyä teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueen 1 Pakka-
lan tuotannon käyttämät teolliset elintarvikkeet toimittajiksi ajalle 
01.07.2022 - 30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana vertailu-
taulukon mukaisiin positioihin seuraavat toimittajat: Apetit Ruoka Oy 
(0971095-7), Brännskata Fiskare Ab (0812423-5), Lihel Solina Oy 
(0689418-0), Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (2257380-3), Suo-
men Iglu Oy (2012520-6), Valio Oy (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio 
(2557856-2) ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä alle-
kirjoittamaan tätä asiaa koskevat sopimukset, koska Apetit Ruoka Oy:n 
(0971095-7), Brännskata Fiskare Ab:n (0812423-5), Lihel Solina Oy:n 
(0689418-0), Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kallen (2257380-3), Valio 
Oy:n (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjoukset ovat tar-
jousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudelli-
sesti edullisimmat. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6), Vaissi 
Oy:n (1875526-8) ja Snellman Kokkikartano Oy:n (1554059) osa-
alueelle 1 jättämät tarjoukset, koska Snellman Kokkikartano Oy 
(1554059-5) ja Vaissi Oy (1875526-8) eivät täytä tarjoajille asetettuja 
soveltuvuusvaatimuksia eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous täytä 
tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 1 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjouksen teollisten elin-
tarvikkeiden hankinnan osa-alueen 2 Teollisten elintarvikkeiden koko-
naiset myyntierät kouluille ja päiväkodeille toimittajaksi 01.07.2022 - 
30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitus-
johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan 
sopimuksen, koska Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on tarjous-
vertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
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edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjouksen 
teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueelle 2 Teollisten elintar-
vikkeiden kokonaiset myyntierät kouluille ja päiväkodeille, koska Euro-
East Oy:n (1034816-6) tarjous ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuk-
sia. 

Hankinnan osa-alueen 2 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjouksen teollisten elin-
tarvikkeiden hankinnan osa-alueen 3 Teollisten elintarvikkeiden koko-
naiset ja puretut myyntierät kouluille ja päiväkodeille toimittajaksi 
01.07.2022 - 30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oi-
keuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä 
asiaa koskevan sopimuksen, koska Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tar-
jous on tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonais-
taloudellisesti edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjouksen 
teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueelle 3 Teollisten elintar-
vikkeiden kokonaiset ja puretut myyntierät kouluille ja päiväkodeille, 
koska Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous ei täytä tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 3 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti, 

 - hyväksyä voittajan Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjouksen teollis-
ten elintarvikkeiden hankinnan osa-alueen 4 Teolliset elintarvikkeet hoi-
toalan toimipaikoille ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 
30.09.2024 kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja oikeuttaa toimitus-
johtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan 
sopimuksen, koska Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on tarjous-
vertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
edullisin. 

Lisäksi johtokunta päätti hylätä Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 17 (49)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
27.04.2022

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

Oy:n (1875526-8) tarjoukset teollisten elintarvikkeiden hankinnan osa-
alueelle 4 Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja Pakkalan 
tuotannolle, koska Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi Oy:n 
(1875526-8) tarjoukset eivät täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

Hankinnan osa-alueen 4 kaikille tuoteriveille ei saatu vertailutaulukon 
mukaisesti tarjouksia tai tarjoukset eivät täyttäneet tarjoukselle asetet-
tuja vaatimuksia, joiden osalta johtokunta päätti, että Palvelukeskus 
Helsinki voi kyseisten tuoterivien osalta edetä suorahankintana hankin-
talain 40 §:n 1 mom ja 2 mom 1 kohdan mukaisesti,

 - hyväksyä Kalaset Oy:n (0693470-1) tarjouksen teollisten elintarvik-
keiden hankinnan osa-alueen 5 Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoil-
le ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 30.09.2024, koska 
Kalaset Oy (0693470-1) oli ainoa tarjoaja ja oikeuttaa toimitusjohtajan 
tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopi-
muksen,

 - hyväksyä Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjouksen teollisten elintar-
vikkeiden hankinnan osa-alueen 6 Suodatinkahvit hoitoalan toimipai-
koille ja Pakkalan tuotannolle toimittajaksi 01.07.2022 - 30.09.2024, 
koska Meira Nova Oy (0697627-4) oli ainoa tarjoaja ja oikeuttaa toimi-
tusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa koske-
van sopimuksen,

 - että hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen 
toistaiseksi voimassaolevina niin, että tästä päätti Helsingin kaupungin 
palvelukeskusliikelaitoksen puolesta toimitusjohtaja tai hänen määrää-
mänsä,

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

Lisäksi johtokunta merkitsee 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 tarjouspyynnössä esitetyt tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lu-
kumäärät ja tuotteiden toimituspaikat ovat tilaajan esittämiä arvioita nel-
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jälle (4) vuodelle ja toimivat ainoastaan tarjouksen tekemisen tukena. 
Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli tuotteiden tilausmää-
rät tai toimituspaikkojen määrät nousevat tai laskevat sopimuskauden 
aikana, ei sillä ole vaikutusta tarjoajan tarjouksessaan antamaan hin-
noitteluun. Lisäksi tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus, mikäli tilaajan 
toiminta päättyy tai sopimuksen mukainen hankinta käy tilaajalle tar-
peettomaksi.

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 38 000 
000 euroa neljän vuoden ajalta eriteltynä vertailutaulukon mukaisin 
hankinnan osa-alueiden arvoin. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25517

saara.ojanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2021-009694 Teolliset elintarvikkeet Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnas-
saan tarvitsema ja päätösehdotuksessa tarkemmin mainittu teollisten 
elintarvikkeiden hankinta. Hankinnalla on haettu sopimustoimittajia toi-
mittamaan teollisia elintarvikkeita Pakkalan tuotantolaitoksen, koulujen, 
päiväkotien ja hoitoalan laitosten käyttöön edellisten hankintasopimus-
ten päättyessä.  

Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 27.12.2021 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 28.2.2022 klo 9.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset:
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Hankinnan osa-alue 1: Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintar-
vikkeet:
Apetit Ruoka Oy (Y-tunnus: 0971095-7)
Brännskata Fiskare Ab (Y-tunnus: 0812423-5)
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Snellmanin Kokkikartano Oy (Y-tunnus: 1554059-5)
Suomen Iglu Oy (Y-tunnus: 2012520-6)
Lihel Solina Oy (Y-tunnus: 0689418-0)
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (Y-tunnus: 2257380-3)
Vaissi Oy (Y-tunnus: 1875526-8)
Valio Oy (Y-tunnus: 0116297-6)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)
                                                    
Hankinnan osa-alue 2: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset myyntie-
rät kouluille ja päiväkodeille: 
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Kesko Oyj Kespro (Y-tunnus: 0109862-8)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 3: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset ja puretut 
myyntierät kouluille ja päiväkodeille: 
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)         
Kanta-Hämeen tuoretuote (Y-tunnus: 2242653-9)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 4: Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle:                                       
Euro-East Oy (Y-tunnus: 1034816-6)
Kesko Oyj Kespro (Y-tunnus: 0109862-8)
Meira Nova Oy (Y-tunnus 0697627-4)
Vaissi Oy (Y-tunnus: 1875526-8)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 5: Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle:                                             
Kalaset Oy (Y-tunnus: 0693470-1)

Hankinnan osa-alue 6, Suodatinkahvit hoitoalan toimipaikoille ja Pakka-
lan tuotannolle:
Meira Nova Oy (Y-tunnus: 0697627-4)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaati-
mukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset.
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Osa-alueella 1 Apetit Ruoka Oy (0971095-7), Brännskata Fiskare Ab 
(0812423-5), Euro-East Oy (1034816-6), Lihel Solina Oy (0689418-0), 
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (2257380-3), Suomen Iglu Oy 
(2012520-6), Valio Oy (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) 
ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tar-
joajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Snellman Kokkikartano 
Oy (1554059-5) ja Vaissi Oy (1875526-8) eivät toimittaneet vaadittuja 
selvityksiä tarjouspyynnön mukaisesti eivätkä tarjoajat näin ollen täytä 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Snellman Kokkikartano Oy:n 
(1554059-5) ja Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjoukset hylätään tarjous-
pyynnön vastaisena. 

Osa-alueella 2 Kesko Oyj Kespro (0109862-8), Euro-East Oy 
(1034816-6) ja Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) ovat toimittaneet vaaditut 
selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Osa-alueella 3 Euro-East Oy (1034816-6), Kanta-Hämeen tuoretuote 
Oy:n (2242653-9) ja Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) ovat toimittaneet 
vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät ase-
tetut vähimmäisvaatimukset.

Osa-alueella 4 Euro-East Oy (1034816-6), Kesko Oyj Kespro 
(0109862-8), Meira Nova Oy (0697627-4) ja Wihuri Oy Aarnio 
(2557856-2) ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mu-
kaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset. Osa-
alueella 4 Vaissi Oy (1875526-8) ei toimittanut vaadittuja selvityksiä tar-
jouspyynnön mukaisesti eikä tarjoaja näin ollen täytä asetettuja vä-
himmäisvaatimuksia. Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjous hylätään tarjous-
pyynnön vastaisena.

Osa-alueella 5 Kalaset Oy:n (0693470-1) on toimittanut vaaditut selvi-
tykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajaa täyttää asetetut vähim-
mäisvaatimukset.

Osa-alueella 6 Meira Nova Oy:n (0697627-4) on toimittanut vaaditut 
selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajaa täyttää asetetut vä-
himmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tarjot-
tavalle hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. 

Osa-alueella 1 Apetit Ruoka Oy:n (0971095-7), Brännskata Fiskare 
Ab:n (0812423-5), Snellmanin Kokkikartano Oy:n (1554059-5), Suo-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 21 (49)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/7
27.04.2022

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

men Iglu Oy:n (2012520-6), Lihel Solina Oy:n (0689418-0), Maatalous-
yhtymä Lausti Ville ja Kallen (2257380-3), Vaissi Oy:n (1875526-8), Va-
lio Oy:n (0116297-6) ja Wihuri Oy Aarnio:n (2557856-2) tarjoukset ovat 
olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukai-
selle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Euro-East 
Oy:n (1034816-6) tarjous tarjouspyynnön osa-alueen 1 positioon 75 
täysmehu, annospakkaus, makeuttamaton, omena ei ole vastannut tar-
jouspyynnössä tarjoukselle esitettyjä vaatimuksia pakkausvaatimusten 
osalta ja tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Osa-alueella 2 Kesko Oyj Kespro (0109862-8) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 58 Jogurtinkaltainen soijavalmiste, marja tai hedelmä 
(pyydetty yhtä makua, tarjottu kahta eri makua), positio 75 Sämpylä 2 
(pyydetty kypsää, tuote paistettava), positio 299 Marjasose (sisältää 
kahta eri marjaa), positio 321 Salaatinkastikepullo tomaattinen (tuote ei 
vastaa vaatimuksia). Wihuri Oy Aarnio (2557856-2) tarjous on ollut tar-
jouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle han-
kinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seu-
raavia tuotteita: positio 56 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maustama-
ton (tuotteen pakkauskoko liian suuri), positio 89 Viipaloitu vuokaleipä 
vaalea (tuotteen yksikköpakkauksen koko liian pieni), positio 149 Man-
nasuurimo vk (pyydetty mannasuurimoa, tarjottu maissisuurimoa), posi-
tio 161 Neljänviljanhiutale luomu sk säkki (pyydetty neljänviljanhiutalet-
ta, tarjottu vehnähiutaletta), positio 299 Marjasose (sisältää kahta mar-
jaa), positio 339 Kahvijauhe hieno jauhatus (tuote ei täytä vastuulli-
suusvaatimusta), positio 341 Kahvijauhe puolikarkea jauhatus (tuote ei 
täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 343 Kaakaojauhe tumma (tuote 
ei täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 344 Kaakaojuomajauhe annos 
(tuote ei täytä vastuullisuusvaatimusta) ja positio 404 Parsakaalinuppu 
pakaste (koko on liian suuri). Euro-East Oy (1034816-6) on jättänyt 441 
tyhjää riviä eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous ole näin ollen vas-
tannut tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaatimuksia sallittujen tyhjien ri-
vien määrän osalta ja tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.  

Osa-alueella 3 Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy:n (2242653-9) tarjous on 
ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle 
hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta 
seuraavia tuotteita: positio 112 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maus-
tamaton (pyydetty maustamatonta, tuote ei ole maustamaton), positio 
113 Jogurtinkaltainen kauravalmiste maustamaton (pyydetty mausta-
matonta, tuote ei ole maustamaton), positio 156 Hampurilaissämpylä, 
kypsä kaksiosainen (pyydetty hampurilaissämpylää, tuote on hot dog-
sämpylä), positio 177 Levykakku marja 1 maku (marjaa ei ole kuumen-
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nettu määritelmässä kuvatulla tavalla), positio 178 Levykakku marja 1 
maku (marjaa ei ole kuumennettu määritelmässä kuvatulla tavalla), po-
sitio 330 Minilasagnepala durumvehnäjauhosta, aaltoreunainen (tuote 
täysjyvä), positio 331 Minilasagnepala durumvehnäjauhosta, aaltoreu-
nainen (pyydetty ei täysjyvää, tuote täysjyvä), positio 349 Linssi kuivat-
tu punainen (pyydetty punaista, tuote vihreää), positio 350 Linssi kui-
vattu punainen (pyydetty punaista, tuote vihreää) ja positio 663 Falafel-
pyörykkä pakaste (tarjotut tuotteet eivät saa sisältää selleriä, tuote si-
sältää selleriä). Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 160 Viipaloitu vuokaleipä vaalea (tuotteen yksikköpak-
kauksen koko liian pieni), positio 575 Tacokastike voimakas (sallittu 
suolapitoisuus ylittyy), positio 584 Kevytmajoneesi vk pakkaus (pyydet-
ty pelkkää majoneesia, tuote kurkkumajoneesi), positio 585 Kevytma-
joneesi vk pakkaus (pyydetty pelkkää majoneesia, tuote kurkkumajo-
neesi), positio 614 Kahvijauhe hieno jauhatus (tuote ei täytä vastuulli-
suusvaatimusta), positio 616 Kahvijauhe puolikarkea jauhatus (tuote ei 
täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 618 Kaakaojauhe tumma (tuote 
ei täytä vastuullisuusvaatimusta), positio 619 Kaakaojauhe tumma (tuo-
te ei täytä vastuullisuusvaatimusta) ja positio 620 Kaakaojuomajauhe 
annos (tuote ei täytä vastuullisuusvaatimusta). Euro-East Oy (1034816-
6) on jättänyt 826 tyhjää riviä eikä Euro-East Oy:n (1034816-6) tarjous 
ole näin ollen vastannut tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaatimuksia 
sallittujen tyhjien rivien määrän osalta ja tarjous hylätään tarjouspyyn-
nön vastaisena.  

Osa-alueella 4 Kesko Oyj Kespron (0109862-8) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia 
tuotteita: positio 283 Kananmunamassa pastoroitu (sallittu suolamäärä 
ylittyy), positio 510 Mozzarellahelmi tuore tai pakaste (tuotteen pak-
kauskoko ei vastaa vaadittua). Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on 
ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle 
hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta 
seuraavia tuotteita: positio 302 Vaalea vuokaleipä, vaakaviipaloitu, pa-
kaste (tuote ei ole vaakaviipale), positio 305 Hampurilaissämpylä, kyp-
sä pakaste kaksiosainen (sisäpusseissa olevien sämpylöiden määrä 
ylittää sallitun), positio 404 Suikalejuurekset pakaste (sisältää juuriper-
siljaa). Wihuri Oy Aarnion (2557856-2) tarjous on ollut tarjouspyynnön 
mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan kohteelle 
asetetut vähimmäisvaatimukset lukuun ottamatta seuraavia tuotteita: 
positio 31 Gluteeniton puhdas tattarihiutale (tuote saattaa sisältää jää-
miä muista viljoista), positio 58 Kuviopasta täysjyvä lasagnette luomu 
(tuote ei ole täysjyvä), positio 143 Säilykemetsäsienikuutio (tuotteen 
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pakkauskoko ei vastaa vaadittua), positio 272 Punainen thaicurrytahna 
säilyke (tuotteen annoskoko ei vastaa vaadittua), positio 287 Härkäpa-
puvalmiste sk pakkaus (tarjottu väärää tuotetta), positio 340 Kypsä 
pizzapohja pakaste (tuotteen mitoitus ei vastaa vaadittua), positio 438 
Kylmäsavustettu kirjolohifileeviipale pakaste (tuote täytä WWF:n kala-
luokitusta), positio 439 Graavisuolattu kirjolohifileeviipale pakaste (tuote 
täytä WWF:n kalaluokitusta), positio 510 Mozzarellahelmi tuore tai pa-
kaste (tuotteen pakkauskoko ei vastaa vaadittua), positio 541 Kääre-
torttu, unelmatorttu (tuote ei vastaa vaatimuksia), positio 563 Curry 
mausteseos (tuote ei vastaa vaadittua) ja positio 588 Suklaakonvehti 
(tuotteen pakkauskoko ei vastaa vaadittua). Euro-East Oy (1034816-6) 
on jättänyt 564 tyhjää riviä ja Vaissi Oy (1875526-8) 588 tyhjää riviä ei-
vätkä Euro-East Oy:n (1034816-6) ja Vaissi Oy:n (1875526-8) tarjouk-
set ole näin ollen vastanneet tarjouspyynnössä sille esitettyjä vaati-
muksia sallittujen tyhjien rivien määrän osalta ja tarjoukset hylätään tar-
jouspyynnön vastaisena.  

Osa-alueella 5 Kalaset Oy:n (0693470-1) tarjous on ollut tarjouspyyn-
nön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan koh-
teelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Osa-alueella 6 Meira Nova Oy:n (0697627-4) tarjous on ollut tarjous-
pyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan 
kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankinta-
hinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaa-
jan arvioimien tilausmäärien perusteella. Hankinnan osa-alueella 1, 
Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintarvikkeet tarjoukset vertail-
tiin tuoterivikohtaisesti, muilla hankinnan osa-alueilla tarjoukset vertail-
tiin hyväksyttyjen tuoterivien kokonaishintojen summana. 

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoukset ovat tehneet seuraavat 
tarjoajat:

Hankinnan osa-alue 1: Pakkalan tuotannon käyttämät teolliset elintar-
vikkeet: 
Apetit Ruoka Oy (Y-tunnus: 0971095-7)
Brännskata Fiskare Ab (Y-tunnus: 0812423-5)
Suomen Iglu Oy (Y-tunnus: 2012520-6)
Lihel Solina Oy (Y-tunnus: 0689418-0)
Maatalousyhtymä Lausti Ville ja Kalle (Y-tunnus: 2257380-3)
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Valio Oy (Y-tunnus: 0116297-6)
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)
                                                    
Hankinnan osa-alue 2: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset myyntie-
rät kouluille ja päiväkodeille: 
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 3: Teollisten elintarvikkeiden kokonaiset ja puretut 
myyntierät kouluille ja päiväkodeille: 
Wihuri Oy Aarnio (Y-tunnus: 2557856-2)

Hankinnan osa-alue 4: Teolliset elintarvikkeet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle: 
Meira Nova Oy (Y-tunnus: 0697627-4)
                                                    
Hankinnan osa-alue 5: Kalaraaka-aineet hoitoalan toimipaikoille ja 
Pakkalan tuotannolle: 
Kalaset Oy (Y-tunnus 0693470-1)

Hankinnan osa-alue 6, Suodatinkahvit hoitoalan toimipaikoille ja Pakka-
lan tuotannolle: 
Meira Nova Oy (Y-tunnus 0697627-4)

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 25517

saara.ojanen(a)hel.fi

Liitteet

1 HEL 2021-009694 Teolliset elintarvikkeet Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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§ 18
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin aloit-
teeseen, joka käsittelee leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämistä 
ja yhdenvertaisuutta

HEL 2022-004674 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä leikkipuistoruokaa useampaan leikkipuistoon, on Palvelukeskuk-
sella edellytykset tuottaa ko. palvelu. Palvelukeskuksella on mahdolli-
suus toimittaa myös kasvisruokaa. Mikäli tarjotaan kahta ruokavaihtoa 
ja toisen vaihtoehdon määrä on pieni, riskinä on lämpötilojen lasku alle 
omavalvonnassa määritellyn lämpötilarajan.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Hagman Sandra Leikkipuistojen kesätoi-
minnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskus tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista tällä 
hetkellä yli 75 prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitok-
siin ja hoitoalan kohteisiin.

Palvelukeskusliikelaitos tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan. 
Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja 
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö.
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 30.03.2022 Hagman Sandra Leikkipuistojen kesätoi-
minnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 19
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teeseen, joka käsittelee lasten leikkipuistojen hävikkiruoan jakamis-
ta aikuisille

HEL 2022-003329 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Leikkipuistoruokailun ruoka toimitetaan kuumana Pakkalan ruoantuo-
tantolaitoksesta etukäteen tilattujen määrien mukaan. Ruoka jaetaan 
leikkipuistoissa leikkipuistohenkilökunnan toimesta kasvatuksen ja kou-
lutuksen toimialan ohjeiden mukaan. Ylijäävän ruoan jakamisesta tai 
hävittämisestä vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, joten Pal-
velukeskus ei voi ottaa siihen kantaa. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE LASTEN LEIKKI-
PUISTO HÄVIKKIRUUAN JAKAMISESTA AIKUISILLE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskus  tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista kes-
kimäärin noin 75 prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilai-
toksiin ja hoitoalan kohteisiin.

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin  
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan. 
Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja 
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö. 
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE LASTEN LEIKKI-
PUISTO HÄVIKKIRUUAN JAKAMISESTA AIKUISILLE

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 20
Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nora Grotenfeltin aloit-
teeseen, joka käsittelee välipalan tarjoamista oppilaille, joiden tunnit 
jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia

HEL 2022-003310 T 00 00 03

Lausunto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon

Mikäli Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tilaa Palvelukeskus Helsin-
giltä iltapäivän välipaloja oppilaille, on Palvelukeskuksella edellytykset 
tuottaa ko. palvelu hoitamissaan koulukohteissa nykyisen iltapäiväker-
hojen välipalalistan ja hinnaston mukaisesti. Hinnastoa tarkennetaan 
tarvittaessa, mikäli annoskoko muuttuu suuremmaksi.

Nykyiset tilat, laitteet, välineet sekä toiminnan organisointi mahdollista-
vat palvelun käynnistämisen sopimuksen mukaan. 

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Grotenfelt Nora Välipalan tarjoaminen oppi-
laille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelukeskus tuottaa kaupungin järjestämistä ruokapalveluista tällä 
hetkellä yli 75 prosenttia etupäässä päiväkoteihin, kouluihin, oppilaitok-
siin ja hoitoalan kohteisiin

Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalveluja Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tilaaja - tuottajamallin mukaan. 
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Toimintaamme ohjaa yhteistyöasiakirja, jossa on määritelty tilaajan ja 
tuottajan vastuut, sekä kuvattu palvelun sisältö.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Aulikki Johansson, yksikönjohtaja, puhelin: 310 27131

aulikki.johansson(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 02.03.2022 Grotenfelt Nora Välipalan tarjoaminen oppi-
laille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 21
Palvelukeskuksen tuottavuusohjelma

HEL 2022-005353 T 00 01 02

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää vuoden 2022 Helsingin 
kaupungin talousarvioesityksen mukaisen kehittämisohjelman lyhyen 
aikavälin tuottavuustoimenpiteiden toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Kehittämisohjelman tueksi helmi-maaliskuussa 2022 toteutettiin ulko-
puolinen arvio Palvelukeskusliikelaitoksen vastuulla olevien palveluiden 
tuottavuuspotentiaalista. Selvityksen pohjalta tunnistetut tavoitteet on 
käyty asiakastoimialojen, kaupunginkanslian ja Palvelukeskuksen 
asiantuntijoiden kanssa läpi. Tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien poh-
jalta kaupungin 2023 raami- ja budjettivalmistelun oletuksiin Palvelu-
keskuksen talousarvion osalta on viety seuraavat €/v tavoitteet TP2021 
vertailukelpoisiin lukuihin verrattuna:

2023: 3,4 M€
2024: 3,1 M€
2025: 1,9 M€

Palvelukeskuksen tuottavuusohjelmasta pääosa tulee eläköitymisen 
sekä osaamisuudelleenjärjestelyillä päiväkotisiivouksen ja tekstiilihuol-
lon siirryttyä kokonaan Palvelukeskuksen hoitoon 1.3.2022. Palvelu-
keskuksen henkilöstöstä 20-30 henkilöä vuosittain on eläkeiässä lähi-
vuosina, (arviolta 0,6 – 0,8 M€/v henkilöstökuluina). Vuokraustyövoi-
massa tavoitellaan 0,5 - 0,8 M€/v säästöä (16 – 25 %).

Vuonna 2023 merkittävimmät toimenpiteet liittyvät keittiö- ja siivousyh-
distelmätyön lisäämisen (1,4 M€/v tuottavuuspotentiaali), keittiöiden 
muuttamisesta kuumennuskeittiöiksi (n. 0,8 M€/v), hankintojen ja logis-
tiikan tehokkuuden lisäämiseen (n. 0,4 M€/v), ylilaadun poistamiseen 
(0,4 M€/v) ja mm. kokonaishävikin vähentämiseen (0,3 M€/v).

Kehitysohjelmassa käydyn asiantuntijanäkemyksen pohjalta tahtotilas-
sa Helsingin mittakaava huomioiden haastava pienissä kohteissa ta-
pahtuva paikan päällä valmistaminen muuttuu enemmän toimitetun 
ruoan kuumentamiseen, jolloin uudelleenrekrytoinnit painottuvat palve-
lutyöntekijöihin. Tämä helpottaa haastetta työvoiman saatavuudessa 
erityisesti kokkien osalta sekä lisää mahdollisuuksia toimipisteiden tar-
peet kokonaisuutena lisäävään yhdistelmätyöhön. 

Tehdyn ulkopuolisen tuottavuusselvityksen mukaisesti neljäsosa sääs-
töistä tulee hankinta- ja muista logistiikkasäästöistä. Tavoitteena on 
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toimitusvälien vähentäminen 1-2 kertaan viikossa riippuen siitä missä 
aikataulussa onnistutaan päivittämään kohteiden mahdollinen kylmä- ja 
varastotilatarve, joka tulee pääosin vanhoista pienistä päiväkodeista, ja 
milloin Pakkalan jäähdytyskapasiteetin lisäys saadaan käyntiin.  

Hävikinhallintaa seurataan jatkuvasti tavoitteena sen oleellinen vähen-
täminen nykyisestä koko prosessien aikana tuotteen kulkiessa alkutoi-
mittajilta loppuun asti. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat tuotteiden jalos-
tusasteen hyödyntäminen, mikä säästää tuotantohävikkiä, ruoan 
maukkaudesta huolehtiminen, mikä vähentää lautashävikkiä ja hallittu 
linjaston täyttäminen vaiheittaisella esillepanolla menekin mukaan. 
Kuumaruoasta luopuminen kohteisiin, joissa on kuumennusmahdolli-
suus, vähentää oleellisesti hävikin muodostumista.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaupungin eri 
organisaatioiden välillä. Seuraavat edellytykset Palvelukeskuksen tuot-
tavuusohjelmalle on tunnistettu:

 - toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat sovittuihin 
muutoksiin
 - laaditaan tavoitteellinen, seurattava ja kaupunginkanslian, toimialojen 
ja Palvelukeskuksen yhdessä ohjaama kehitysohjelma, joka alkaa syk-
syllä 2022 ja päättyy 2024 
 - muodostetaan projektikohtainen organisaatio, jolla on ohjausryhmä, 
projektitoimisto ja tarvittavat työryhmät. 

- Toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat muutoksiin, 
joiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä asiakastoimialojen kanssa. 
Tuottavuusohjelman tarkempi toteutussuunnitelma, aikataulun sekä 
vastuut tuodaan johtokunnalle tiedoksi toukokuun loppuun mennessä.

Tuottavuusprojektin ehdotukset viedään johtokunnan kautta päätettä-
väksi asioiden edellyttämällä tavalla.

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palvelukeskus liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä 
seuraavan Markus Kühn:n tekemän ja Kati Takasen kannattaman vas-
taehdotuksen: toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat 
muutoksiin, joiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä asiakastoimialojen 
kanssa. 

Tuottavuusohjelman tarkempi  toteutussuunnitelma, aikataulun sekä 
vastuut tuodaan johtokunnalle tiedoksi toukokuun loppuun mennessä. 
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Käsittely

Vastaehdotus: 
Mäki Tiina kannattaja Takanen Kati
- toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat muutoksiin, 
joista sovitaan toimialojen kanssa. Neuvottelujen yhteydessä sovitaan 
toimialan tarpeista ja mahdollisuuksista osallistua muutoksen suunnitte-
luun ja muutosten aikatauluista.

- jäsen Mäki veti pois vastaehdotuksensa asian käsittelyn aikana.

Vastaehdotus 1:
Kühn Markus kannattaja Takanen Kati

Palvelukeskus liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti hyväksyä 
seuraavan Markus Kühn:n tekemän ja Kati Takasen kannattaman vas-
taehdotuksen: toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat 
muutoksiin, joiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä asiakastoimialojen 
kanssa. Tuottavuusohjelman tarkempi  toteutussuunnitelma, aikataulun 
sekä vastuut tuodaan johtokunnalle tiedoksi toukokuun loppuun men-
nessä.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

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

risto.paavola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää vuoden 2022 Helsingin 
kaupungin talousarvioesityksen mukaisen kehittämisohjelman lyhyen 
aikavälin tuottavuustoimenpiteiden toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Kehittämisohjelman tueksi helmi-maaliskuussa 2022 toteutettiin ulko-
puolinen arvio Palvelukeskusliikelaitoksen vastuulla olevien palveluiden 
tuottavuuspotentiaalista. Selvityksen pohjalta tunnistetut tavoitteet on 
käyty asiakastoimialojen, kaupunginkanslian ja Palvelukeskuksen 
asiantuntijoiden kanssa läpi. Tehtyjen selvitysten ja suunnitelmien poh-
jalta kaupungin 2023 raami- ja budjettivalmistelun oletuksiin Palvelu-
keskuksen talousarvion osalta on viety seuraavat €/v tavoitteet TP2021 
vertailukelpoisiin lukuihin verrattuna:
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2023: 3,4 M€
2024: 3,1 M€
2025: 1,9 M€

Palvelukeskuksen tuottavuusohjelmasta pääosa tulee eläköitymisen 
sekä osaamisuudelleenjärjestelyillä päiväkotisiivouksen ja tekstiilihuol-
lon siirryttyä kokonaan Palvelukeskuksen hoitoon 1.3.2022. Palvelu-
keskuksen henkilöstöstä 20-30 henkilöä vuosittain on eläkeiässä lähi-
vuosina, (arviolta 0,6 – 0,8 M€/v henkilöstökuluina). Vuokraustyövoi-
massa tavoitellaan 0,5 - 0,8 M€/v säästöä (16 – 25 %).

Vuonna 2023 merkittävimmät toimenpiteet liittyvät keittiö- ja siivousyh-
distelmätyön lisäämisen (1,4 M€/v tuottavuuspotentiaali), keittiöiden 
muuttamisesta kuumennuskeittiöiksi (n. 0,8 M€/v), hankintojen ja logis-
tiikan tehokkuuden lisäämiseen (n. 0,4 M€/v), ylilaadun poistamiseen 
(0,4 M€/v) ja mm. kokonaishävikin vähentämiseen (0,3 M€/v).

Kehitysohjelmassa käydyn asiantuntijanäkemyksen pohjalta tahtotilas-
sa Helsingin mittakaava huomioiden haastava pienissä kohteissa ta-
pahtuva paikan päällä valmistaminen muuttuu enemmän toimitetun 
ruoan kuumentamiseen, jolloin uudelleenrekrytoinnit painottuvat palve-
lutyöntekijöihin. Tämä helpottaa haastetta työvoiman saatavuudessa 
erityisesti kokkien osalta sekä lisää mahdollisuuksia toimipisteiden tar-
peet kokonaisuutena lisäävään yhdistelmätyöhön. 

Tehdyn ulkopuolisen tuottavuusselvityksen mukaisesti neljäsosa sääs-
töistä tulee hankinta- ja muista logistiikkasäästöistä. Tavoitteena on 
toimitusvälien vähentäminen 1-2 kertaan viikossa riippuen siitä missä 
aikataulussa onnistutaan päivittämään kohteiden mahdollinen kylmä- ja 
varastotilatarve, joka tulee pääosin vanhoista pienistä päiväkodeista, ja 
milloin Pakkalan jäähdytyskapasiteetin lisäys saadaan käyntiin.  

Hävikinhallintaa seurataan jatkuvasti tavoitteena sen oleellinen vähen-
täminen nykyisestä koko prosessien aikana tuotteen kulkiessa alkutoi-
mittajilta loppuun asti. Tärkeimpiä kehityskohteita ovat tuotteiden jalos-
tusasteen hyödyntäminen, mikä säästää tuotantohävikkiä, ruoan 
maukkaudesta huolehtiminen, mikä vähentää lautashävikkiä ja hallittu 
linjaston täyttäminen vaiheittaisella esillepanolla menekin mukaan. 
Kuumaruoasta luopuminen kohteisiin, joissa on kuumennusmahdolli-
suus, vähentää oleellisesti hävikin muodostumista.

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaupungin eri 
organisaatioiden välillä. Seuraavat edellytykset Palvelukeskuksen tuot-
tavuusohjelmalle on tunnistettu:
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 - toimialat, kaupunginkanslia ja Palvelukeskus sitoutuvat sovittuihin 
muutoksiin
 - laaditaan tavoitteellinen, seurattava ja kaupunginkanslian, toimialojen 
ja Palvelukeskuksen yhdessä ohjaama kehitysohjelma, joka alkaa syk-
syllä 2022 ja päättyy 2024 
 - muodostetaan projektikohtainen organisaatio, jolla on ohjausryhmä, 
projektitoimisto ja tarvittavat työryhmät. 

Ohjausryhmänä jatkaa nykyisen Palvelukeskusliikelaitoksen kehittämi-
sohjelman ohjausryhmä.
Markus Kühn, pj (Kanslia)
N.N. (Kanslia)
Kati Takanen (Kasko)
Tiina Mäki (Sote)
Pasi Lönnberg (KYMP)
Risto Paavola (Palke)
Projektipäällikkö (Palke)

 - Ohjausryhmän jäsenet varmistavat riittävät asiantuntijat omista orga-
nisaatioistaan projektiryhmän työskentelyyn. Tuottavuusprojektin ehdo-
tukset viedään johtokunnan kautta päätettäväksi asioiden edellyttämäl-
lä tavalla.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Ulla Vuolle, yksikönjohtaja, puhelin: 310 33928

ulla.vuolle(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 22
Ilmoitusasiat

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi

 - Khs, 4.4.2022 10§ päätös

Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja johtokuntia, keskushallintoa 
ja toimialoja sekä tytäryhteisöjä toteuttamaan kaupunkistrategiaa 
2021–2025 huomioimaan kaupunkistrategian 2021–2025 vuosittaisten 
toimintasuunnitelmien ja tulosbudjettien toteutuksessa ottamaan kau-
punkistrategian lähtökohdaksi valmisteltaessa valtuustokauden myö-
hempiä talousarvioita ja muita suunnitelmia. 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiaa toteutetaan 
valtuustokaudella 2021–2025 neljällä strategisella poikkihallinnollisella 
ohjelmalla, jotka ovat: 
1. Vastuullinen ja kestävä talous 
2. Kunnianhimoinen ilmastovastuu 
3. Viihtyisä kaupunki 
4. Segregaation ehkäiseminen

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 23
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti, ettei se ota käsiteltäväk-
seen seuraavien viranomaisten 4.3. tekemiä päätöksiä:

toimitusjohtaja 4.3.2022 §4
... ...
… …

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 24
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
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 134 § 1 mom, 163 §.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 15 ja 16 §: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-
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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.

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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.
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Pöytäkirja

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

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 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
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3. 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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 17 §.

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



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 44 (49)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

27.04.2022

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

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.

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
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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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.

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.
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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 24.12.2021 saakka seuraava:

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

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 43300

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

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

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
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3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-

tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. 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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2022 48 (49)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

27.04.2022

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

saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

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

Markus Kühn
puheenjohtaja

Ulla Vuolle
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Takanen
11-22 §

Tiina Mäki
11-22 §

Arzu Caydam-Lehtonen
23-24 §

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 06.05.2022.


