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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla palvelukeskusliike-
laitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Ta-
kanen Kati ja Luostarinen Sari sekä varatarkastajiksi jäsen Toivonen 
Niilo.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 2
Palvelukeskusliikelaitos, Ruokatuotteiden hankinta

HEL 2022-013332 T 02 08 01 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Johtokunta kehotti, että esitystä tarkennetaan siten, että siihen sisältyy 
enemmän tietoa tarjouspyynnön kriteereistä, tarjousten vastauksista, 
alihankkijoiden käytöstä, vastuullisuudesta ja tuoteturvallisuudesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot
Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko HEL 2022-013332

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää 
ruokatuotteiden hankinnasta esityslistalla esitetyin perustein

 - hyväksyä ruokatuotteiden hankinnan osa-alueen 1 keitot toimittajaksi 
ajalle 20.02.2023 - 31.12.2023 kokonaistaloudellisesti edullisimpana 
vertailutaulukon mukaisiin positioihin seuraavan toimittajan: kalakeitto 
Feelia Oy (2113001-5), hernekeitto Feelia Oy (2113001-5) ja oikeuttaa 
toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tätä asiaa 
koskevan sopimuksen, koska Feelia Oy:n (2113001-5) tarjoukset ovat 
tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudel-
lisesti edullisimmat. Hankintasopimuksia ei voida kuitenkaan tehdä en-
nen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä 
mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayk-
sikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukai-
nen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä 
ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä pää-
töstä hankintalain 132 §:n mukaisesti. 
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 - hyväksyä ruokatuotteiden hankinnan osa-alueen 2 laatikot toimitta-
jaksi ajalle 20.02.2023 - 31.12.2023 kokonaistaloudellisesti edullisim-
pana vertailutaulukon mukaisiin positioihin seuraavan toimittajan: liha-
makaronilaatikko Feelia Oy (2113001-5), broileri-perunalaatikko Feelia 
Oy (2113001-5), broilerijauheliha-perunalaatikko (erv) Feelia Oy 
(2113001-5) ja oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä alle-
kirjoittamaan tätä asiaa koskevan sopimuksen, koska Feelia Oy:n 
(2113001-5) tarjous on positiossa liha-makaronilaatikko ainoa tarjous-
pyynnön ehdot täyttävä tarjous ja tarjoukset positioissa broileri-
perunalaatikko ja broilerijauheliha-perunalaatikko (erv) ovat tarjousver-
tailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti 
edullisimmat. Hankintasopimuksia ei voida kuitenkaan tehdä ennen 
kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut 
hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö tutkii 
otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakolli-
nen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan 
hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankin-
talain 132 §:n mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päättää hylätä Compass Group Finland Oy:n 
(0873697-9) osa-alueelle 2 laatikot positioon liha-makaronilaatikko jät-
tämän tarjouksen, koska Compass Group Finland Oy:n (0873697-9) 
tarjous ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

 - hyväksyä ruokatuotteiden hankinnan osa-alueen 3 muut tuotteet toi-
mittajiksi ajalle 20.02.2023 - 31.12.2023 kokonaistaloudellisesti edulli-
simpana vertailutaulukon mukaisiin positioihin seuraavat toimittajat: 
lahnapuikot Feelia Oy (2113001-5), härkäpapupihvi Feelia Oy 
(2113001-5), hernerouhebolognese Feelia Oy (2113001-5), broilericur-
ry Compass Group Finland Oy (0873697-9), perunasose Feelia Oy 
(2113001-5), mangorahka Compass Group Finland Oy (0873697-9) ja 
oikeuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan tä-
tä asiaa koskevat sopimukset, koska Feelia Oy:n (2113001-5) tarjous 
on positiossa lahnapuikot ainoa tarjous ja tarjoukset positioissa härkä-
papupihvi, hernerouhebolognese ja perunasose ovat tarjousvertailussa 
mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisim-
mat, koska Compass Group Finland Oy:n (0873697-9) tarjous on posi-
tiossa mangorahka ainoa tarjous ja tarjous positiossa broilericurry on 
tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti kokonaistaloudel-
lisesti edullisin. Hankintasopimuksia ei voida kuitenkaan tehdä ennen 
kuin tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikölle tarjouspyynnössä mai-
nitut hankintalain 88 §:n mukaiset rikosrekisteriotteet. Hankintayksikkö 
tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen 
pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä rat-
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kaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätös-
tä hankintalain 132 §:n mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päättää hylätä Meeat Food Tech Oy:n (3162130-1) 
osa-alueelle 3 muut tuotteet positioon härkäpapupihvi jättämän tarjouk-
sen ja Compass Group Finland Oy:n (0873697-9) osa-alueelle 3 muut 
tuotteet positioon hernerouhebolognese jättämän tarjouksen, koska 
Meeat Food Tech Oy:n (3162130-1) ja Compass Group Finland Oy:n 
(0873697-9) tarjoukset eivät täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. 

 - että hankintasopimuksia voidaan jatkaa niiden päättymisen jälkeen 
yhdellä kahden (2) vuoden optiokaudella (1.1.2024 – 31.12.2025) niin, 
että tästä päättää Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen puo-
lesta toimitusjohtaja 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 tarjouspyynnössä esitetyt tuotenimikkeet, tuotenimikkeiden lu-
kumäärät ja tuotteiden toimituspaikat ovat tilaajan esittämiä arvioita 
20.2.2023 – 31.12.2025 väliselle ajalle ja toimivat ainoastaan tarjouk-
sen tekemisen tukena. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin. Mikäli 
tuotteiden tilausmäärät tai toimituspaikkojen määrät nousevat tai laske-
vat sopimuskauden aikana, ei sillä saa olla vaikutusta tarjoajan tarjouk-
sessaan antamaan hinnoitteluun. 

 - että hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo 20.2.2023 – 
31.12.2025 välisellä ajalla on noin 2 800 000 euroa. 

Esittelijän perustelut

Hankinnan kohteena on palvelukeskusliikelaitoksen omassa toiminnas-
saan tarvitsema ja päätösehdotuksessa tarkemmin mainittu ruokatuot-
teiden hankinta. Hankinnalla on haettu sopimustoimittajia toimittamaan 
ruokatuotteita Pakkalan tuotantolaitoksen käyttöön. 
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Hankintamenettelynä on käytetty avointa menettelyä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.11.2022 sähköisessä 
HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tar-
jousten jättämiselle päättyi 30.12.2022 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat tarjoukset
                                                    
Hankinnan osa-alue 1, keitot

Positio kalakeitto:
Feelia Oy (2113001-5)
HKScan Finland Oy (1951458-9)
Snellmanin Kokkikartano Oy (1554059-5)

Positio hernekeitto:
Feelia Oy (2113001-5)
HKScan Finland Oy (1951458-9)          
                                                    
Hankinnan osa-alue 2, laatikot

Positio liha-makaronilaatikko:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)

Positio broileri-perunalaatikko:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)

Positio broilerijauheliha-perunalaatikko (erv):
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)

Hankinnan osa-alue 3, muut tuotteet

Positio lahnapuikot:
Feelia Oy (2113001-5)

Positio härkäpapupihvi:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)
Meeat Food Tech Oy (3162130-1)

Positio hernerouhebolognese:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
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Feelia Oy (2113001-5)
HKScan Finland Oy (1951458-9)
Meeat Food Tech Oy (3162130-1)
Snellmanin Kokkikartano Oy (1554059-5)

Positio broilericurry:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)
HKScan Finland Oy (1951458-9)

Positio perunasose:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)
Feelia Oy (2113001-5)
Snellmanin Kokkikartano Oy (1554059-5)

Positio mangorahka:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

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

Osa-alueella 1 keitot Feelia Oy (2113001-5), HKScan Finland Oy 
(1951458-9) ja Snellmanin Kokkikartano Oy (1554059-5) ovat toimitta-
neet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät 
asetetut vähimmäisvaatimukset.

Osa-alueella 2 laatikot Compass Group Finland Oy (0873697-9) ja 
Feelia Oy (2113001-5) ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjous-
pyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimuk-
set.

Osa-alueella 3 muut tuotteet Compass Group Finland Oy (0873697-9), 
Feelia Oy (2113001-5), HKScan Finland Oy (1951458-9), Meeat Food 
Tech Oy (3162130-1) ja Snellmanin Kokkikartano Oy (1554059-5) ovat 
toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat 
täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

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

Osa-alueella 1 keitot Feelia Oy:n (2113001-5), HKScan Finland Oy:n 
(1951458-9) ja Snellmanin Kokkikartano Oy:n (1554059-5) tarjoukset 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2023 7 (22)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
12.01.2023

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

ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mu-
kaiselle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 

Osa-alueella 2 laatikot Feelia Oy:n (2113001-5) tarjoukset ovat olleet 
tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle 
hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Compass Group 
Finland Oy:n (0873697-9) tarjoukset positioihin broileri-perunalaatikko 
ja broilerijauheliha-perunalaatikko (erv) ovat olleet tarjouspyynnön mu-
kaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan kohteelle 
asetetut vähimmäisvaatimukset. Compass Group Finland Oy:n 
(0873697-9) tarjous positioon liha-makaronilaatikko sisältää tarjous-
pyynnön ehdoista poiketen kananmunaa. Compass Group Finland 
Oy:n (0873697-9) poikkeama on tuotteen soveltuvuuksien ja käytön 
kannalta olennainen, koska tarjouspyynnön mukaisen tuotteen käyttäji-
nä on runsaasti kananmunalle hengenvaarallisesti allergisia asiakkaita. 
                                                    
Osa-alueella 3 muut tuotteet Compass Group Finland Oy:n (0873697-
9) tarjoukset positioihin härkäpapupihvi, broilericurry, perunasose ja 
mangorahka ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tar-
jouspyynnön mukaiselle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaati-
mukset. Feelia Oy:n (2113001-5) tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön 
mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle hankinnan kohteel-
le asetetut vähimmäisvaatimukset. HKScan Finland Oy:n (1951458-9) 
tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjous-
pyynnön mukaiselle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimuk-
set. Meeat Food Tech Oy:n (3162130-1) tarjous positioon hernerouhe-
bolognese on ollut tarjouspyynnön mukainen ja se täyttää tarjouspyyn-
nön mukaiselle hankinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. 
Snellmanin Kokkikartano Oy:n (1554059-5) tarjoukset ovat olleet tar-
jouspyynnön mukaisia ja ne täyttävät tarjouspyynnön mukaiselle han-
kinnan kohteelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Meeat Food Tech 
Oy:n (3162130-1) tarjous positioon härkäpapupihvi sisältää tarjous-
pyynnön ehdoista poiketen korkeamman kokonaisrasvapitoisuuden, jol-
loin se ei täytä kouluruoalle edellytettyjä vaatimuksia eikä tuote ole tar-
jouspyynnön ehtojen ja position nimen mukaisesti härkäpapua sisältä-
vä härkäpapupihvi, vaan tarjotun tuotteen proteiinina on herne. Com-
pass Group Finland Oy:n (0873697-9) tarjous positioon hernerouhebo-
lognese ei ole tarjouspyynnön ehtojen ja position nimen mukaisesti 
hernerouhepohjainen, vaan tarjotun tuotteen proteiinina on härkäpapu. 
Sekä Meeat Food Tech Oy:n (3162130-1) että Compass Group Finland 
Oy:n (0873697-9) poikkeamat ovat tuotteiden käytön kannalta olennai-
sia.

Tarjousten vertailu
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Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertailtiin kokonaishankinta-
hinnan perusteella. Vertailuhinnat muodostuivat yksikköhintojen ja tilaa-
jan arvioimien tilausmäärien perusteella. Tarjoukset vertailtiin tuoterivi-
kohtaisesti. 

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

Hankinnan osa-alue 1, Keitot

 - Positio kalakeitto:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio hernekeitto:
Feelia Oy (2113001-5)   

Hankinnan osa-alue 2, Laatikot

 - Positio liha-makaronilaatikko:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio broileri-perunalaatikko:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio broilerijauheliha-perunalaatikko (erv):
Feelia Oy (2113001-5)

Hankinnan osa-alue 3, Muut tuotteet

 - Positio lahnapuikot:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio härkäpapupihvi:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio hernerouhebolognese:
Feelia Oy (2113001-5)

 - Positio broilericurry:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)

 - Positio perunasose:
Feelia Oy (2113001-5)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2023 9 (22)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
12.01.2023

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

 - Positio mangorahka:
Compass Group Finland Oy (0873697-9)

Esittelijä
toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot
Antti Virtanen, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 27969

antti.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko HEL 2022-013332

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, palvelukeskusliikelaitoksen joh-
tokunta
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§ 3
Oikaisuvaatimus koskien johtokunnan päätöstä Palvelukeskuksen 
talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan viran täyttämisestä

HEL 2021-012637 T 01 01 01 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla pe-
rusteilla hylätä 1.12.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen koskien johto-
kunnan 15.11.2021 § 39 tekemää talous- ja hallintoyksikön yksikönjoh-
tajan viran täyttämistä koskevaa päätöstä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen 
muuttamiseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.12.2021
2 Päätös 18.11.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on päätök-
sellään 15.11.2021 § 39 päättänyt valita oikeustieteen maisteri Ulla 
Vuolteen palvelukeskusliikelaitoksen talous- ja hallintoyksikön yksikön-
johtajan virkaan 1.1.2022 lukien.

Palvelukeskuksen talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan valintapää-
töksestä on tehty 1.12.2021 päivätty ja 2.12.2021 Helsingin kaupungin 
kirjaamoon saapunut liitteenä oleva oikaisuvaatimus, jossa on vaadittu 
johtokunnan viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoamista. 
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Oikaisuvaatimuksen tekijä on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 
2.1.2023 esittämällä todistuksen eMBA-kurssin suorittamisesta 
9.12.2022.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan 
ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen pää-
tökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua ja säännöksen 3 mo-
mentin mukaan, jos hallintosäännössä on kuntalain 92 §:n nojalla mää-
rätty, että päätös voidaan ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväk-
si, oikaisuvaatimus johtokunnan ja sen alaisen viranomaisen päätök-
sestä tehdään johtokunnalle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin 1 koh-
dan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen organisaa-
tion ylimmästä tasosta ja säännöksen 1 momentin 2 kohdan mukaan 
ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen. 
Kuntalain 137 § 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on annettu tiedoksi 
sähköisenä viestinä, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaan kolman-
tena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan päätös on annettu oikaisuvaa-
timuksentekijälle tiedoksi sähköpostilla 17.11.2021. Oikaisuvaatimus on 
saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 2.12.2021. 

Oikaisuvaatimus on siten tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle. 
Oikaisuvaatimus palautettiin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 
(H6633/2022, 18.11.2022, Dnro 185/03.04.04.04.10/2022) Helsingin 
kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimuksen perustelut pääpiirteittäin

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että muutoksenhaun kohteena oleva 
päätös kumotaan ja että Helsingin palvelukeskusliikelaitoksen johto-
kunta käsittelee uudelleen Palvelukeskuksen talous- ja hallintoyksikön 
yksikönjohtajan virkaan ottamisen niin, että oikaisuvaatimuksen tekijä 
valitaan virkaan. 

Perusteena oikaisuvaatimukselle on esitetty, että oikaisuvaatimuksen 
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tekijälle olisi tullut tarjota talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan vir-
kaa viranhaltijalain 37.1 §:n nojalla. 

Oikaisuvaatimuksen arviointi

Valintaperusteet

Viranhaltijalain 6.1 §:n mukaisesti virkasuhteeseen ottamisen yleisistä 
perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen otetta-
valla tulee olla erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoi-
suus. Perustuslain 125.2 §:n mukaan julkisten virkojen yleiset nimitys-
perusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Julkaistun hakuilmoituksen mukaan talous- ja hallintoyksikön yksikön-
johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittä-
vä tuntemus talouden sekä asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Kie-
litaitovaatimuksena virassa on suomen kielen erinomainen ja ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijan eduksi katsotaan vank-
ka kokemus asiantuntijaorganisaation johtamisesta ja tukipalvelujen 
tuottamisesta sekä vahva ammattitaito ja osaaminen toiminnan talou-
dellisesta johtamisesta sekä julkisista hankinnoista. Lisäksi hakijan 
eduksi luettiin kyky strategiseen ajatteluun ja toimintatapaan. Myös 
kaupunkiorganisaatioon kuuluvan kunnallisen liikelaitoksen toimintaan 
välttämättömästi kuuluvan julkisen hallinnon ja sen toimintaperiaattei-
den riittävän tuntemus katsottiin hakijan eduksi. Myös Helsingin kau-
pungin toimintaympäristön tuntemus luettiin hakijoiden hyväksi.

Lisäksi hakijan hyväksi luettiin analyyttinen ajattelukyky ja kyky enna-
koida riskejä sekä toimia haastavassa ja alati muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Hakijan eduksi katsottiin myös kyky hahmottaa laajoja ko-
konaisuuksia ja haastaa totuttuja toimintatapoja, hyvät yhteistyötaidot 
ja kyky viedä asioita eteenpäin päämäärätietoisesti ja hyvässä henges-
sä. 

Valintamenettely

Avoinna olleeseen virkaan haki määräajassa yhteensä 19 henkilöä, 
joista kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot.

Palvelukeskuksen HR:n asiantuntijat suorittivat videoavusteiset alku-
haastattelut ja arvioinnit hakijoille. Tämän jälkeen teetettiin soveltuvuu-
sarvioinnit niihin kutsutuille viidelle hakijalle. Toimitusjohtajan viransijai-
nen haastatteli seuraavaksi henkilökohtaisesti henkilöstöpäällikön ja 
vastaavan HR-suunnittelijan kanssa neljä hakijaa. Lisäksi virkaan otta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2023 13 (22)
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
12.01.2023

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

valle liikelaitoksen johtokunnalle annettiin mahdollisuus tutustua kol-
meen hakijaan.

Valinnan perustelut

Perustuslain 125.2 §:n mukaisesti yleiset nimitysperusteet julkisiin vir-
koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lainkohtaa koskevien 
esitöiden mukaisesti taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työko-
kemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti 
tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten 
luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin 
vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetel-
lulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa 
saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteeton-
ta käytöstä (HE 1/1998 vp, s. 180). 

Talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan virkavalinnassa on noudatet-
tu edellä kuvattuja perustuslain yleisiä nimitysperusteita julkisiin virkoi-
hin ja arvioitu hakijoiden ansioita suhteessa viranhakukuulutuksessa 
kuvattuihin kelpoisuusehtoihin sekä hakijoiden eduksi katsottaviin seik-
koihin. 

Palvelukeskuksen johtokunnan virkavalintaa koskevan päätöksen 
15.11.2021 § 39 mukaisesti virkaan valitulla Ulla Vuolteella on koulu-
tuksen, kokemuksen sekä haastatteluissa osoitetun sopivuuden perus-
teella parhaat edellytykset virkaan kuuluvien tehtävien menestykselli-
seen hoitamiseen. Virkavalinta on perustunut hakuasiakirjoihin, haas-
tatteluihin ja henkilöarviointeihin. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessa väittänyt ol-
leensa ansioitunein tehtävään.

Valintapäätöksen perustelu

Hallintolain 45.1 §:n mukaisesti päätös on perusteltava. Päätöksen pe-
rusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet 
ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Oikaisuvaatimuksessa on todettu, ettei johtokunta ole virkavalintaa 
koskevassa päätöksessään perustellut sitä, miksi oikaisuvaatimuksen 
tekijää ei ole valittu virkaan. Virkavalintaa koskevassa päätöksessä tu-
lee perustella, millä perusteilla virkaan valittava on ansioitunein. Sen si-
jaan päätöksessä ei ole tarpeellista perustella, miksi muita hakijoita ei 
ole valittu kyseessä olevaan virkaan. 

Johtokunta on päätöksessään perustellut, millä perusteilla Ulla Vuollet-
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ta on pidetty ansioituneimpana talous- ja hallintoyksikön yksikönjohta-
jan virkaan. Näin ollen päätös on perusteltu hallintolain 45.1 §:n edellyt-
tämällä tavalla. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt muut väitteet koskien virkavalintaa

Oikaisuvaatimuksen tekijä on oikaisuvaatimuksessa vedonnut, että hä-
nelle olisi tullut tarjota talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan virkaa 
viranhaltijalain 37.1 §:n nojalla. 

Viranhaltijalain 37.1 §:n mukaisesti virkasuhde voidaan irtisanoa, kun 
viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi muun 
ohessa työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen jär-
jestelyn vuoksi. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida 
ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen vir-
kasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät 
olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä.

Palvelukeskuksessa toteutettiin syksyllä 2021 organisaatiomuutos, jon-
ka johdosta tukipalvelut-yksikkö ja kehityspalvelut-yksikkö yhdistettiin 
uudeksi talous- ja hallintoyksiköksi. Palvelukeskuksen johtokunta päätti 
asiasta 10.6.2021 § 22. Samalla johtokunta päätti, että se muun ohella 
lakkauttaa organisaatiomuutoksesta johtuen 1.9.2021 alkaen oikaisu-
vaatimuksen tekijän aiemman kehityspalvelujen yksikönjohtajan viran 
ja siirtää kyseisen viranhaltijan samasta ajankohdasta lukien muuhun 
tehtävään perustettavaan talous- ja hallintoyksikköön. 

Oikaisuvaatimuksen tekijän aiemman viran lakkauttamista koskevan 
päätöksen johdosta Palvelukeskus tarjosi perustettavasta talous- ja 
hallintoyksiköstä oikaisuvaatimuksen tekijälle työsuhteista tehtävää ni-
mikkeellä päällikkö, strategia ja johtaminen. Palvelukeskus ja oikaisu-
vaatimuksen tekijä solmivat työsuhteen edellä mainitusta tehtävästä, 
jossa oikaisuvaatimuksen tekijä aloitti 1.9.2021. Kun oikaisuvaatimuk-
sen tekijän kanssa oli solmittu työsuhde uudesta tehtävästä, häntä 
koskevat uudelleensijoitustoimet voitiin päättää. Myös aikaisempi virka-
suhde päättyi oikaisuvaatimuksen tekijän aloitettua uudessa tehtäväs-
sä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla voidaan todeta, että johtokunnan tekemä 
viran täyttämistä koskeva päätöksessä on noudatettu edellä kuvattuja 
perustuslain yleisiä nimitysperusteita julkisiin virkoihin ja arvioitu haki-
joiden ansioita suhteessa viranhakukuulutuksessa kuvattuihin kelpoi-
suusehtoihin sekä hakijoiden eduksi katsottaviin seikkoihin. Kokonai-
sarvioinnin perusteella hakijoista ansioituneimmaksi hakijaksi on kat-
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sottu Ulla Vuolle. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on täydentänyt oikaisuvaatimustaan 
2.1.2023 esittämällä todistuksen eMBA-kurssin suorittamisesta 
9.12.2022. Virkavalinta on kuitenkin tehty jo 15.11.2021, joten oikaisu-
vaatimuksen tekijä ei ole virkavalintaa tehtäessä vielä suorittanut eM-
BA-kurssia eikä asialla ole näin ollen merkitystä.

Lisäksi palvelukeskuksen johtokunnan päättäessä talous- ja hallintoyk-
sikön yksikönjohtajan virkavalinnasta 15.11.2021 oikaisuvaatimuksen 
tekijä ei ollut enää uudelleensijoitettavissa virkaan viranhaltijalain 37 
§:n mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että oikaisuvaatimuksen tekijää kos-
kevat uudelleensijoitustoimet oli päätetty silloin, kun hänen kanssaan 
oli solmittu työsopimus päällikön tehtävästä. Oikaisuvaatimuksen tekijä 
ei myöskään virkavalintaa koskevaa päätöstä tehtäessä ollut enää vir-
kasuhteessa kaupunkiin. Näin ollen häntä ei voitu valita viranhaltijalain 
37 §:n nojalla talous- ja hallintoyksikön yksikönjohtajan virkaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Minna Hoffström

Lisätiedot
Jaana Bruce, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 27132

jaana.bruce(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 1.12.2021
2 Päätös 18.11.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021 § 51

HEL 2021-012637 T 01 01 01 01

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti jättää tutkimatta 
**************** tekemän oikaisuvaatimuksen johtokunnan päätöksestä 
15.11.2021 (§ 39). 

15.11.2021 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
vs. toimitusjohtaja
Risto Paavola

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi
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§ 4
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
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
Minna Hoffström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2 ja 4 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

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.
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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.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

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

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
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käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

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

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.
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Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Markus Kühn
puheenjohtaja

Risto Paavola
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kati Takanen Sari Luostarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.01.2023.


