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§ 8
Taloushallintopalveluliikelaitoksen maksuliikenne- ja maksuval-
miussuunnittelujärjestelmän hankinta

HEL 2019-005498 T 02 08 02 00

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Analyste 
Oy:n tarjouksen kaupunkiyhteisen maksuliikenne- ja maksuvalmius-
suunnittelujärjestelmän suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönotto-, 
sovellusylläpito-, sovelluskehitys- ja käyttöpalveluista. Hankinnan läh-
tökohtana on valmisohjelmisto, johon sovitetaan Helsingin kaupungin 
vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet.

Samalla johtokunta päätti hylätä OpusCapita Oy:n tarjouksen tarjous-
pyynnön vastaisena, koska ratkaisu ei täytä asetettuja pakollisia vaati-
muksia.

Lisäksi johtokunta oikeutti taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitus-
johtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja tekemään sopimuk-
seen tarvittaessa teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia. Hankintaso-
pimus on voimassa määräaikaisesti kolme vuotta ja jatkuu sen jälkeen 
toistaiseksi voimassa olevana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palve-
luhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 529 000 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
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Lisätiedot
Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: 310 73042

paivi.lahti(a)hel.fi
Päivi I Turpeinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 25220

paivi.i.turpeinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, taloushallintopalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Muutoksenhaku hankintapäätökseen, 

taloushallintopalveluliikelaitoksen joh-
tokunta
Liite 1

Taloushallintopalveluliikelaitos Liite 1

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Analys-
te Oy:n tarjouksen kaupunkiyhteisen maksuliikenne- ja maksuvalmius-
suunnittelujärjestelmän suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönotto-, 
sovellusylläpito-, sovelluskehitys- ja käyttöpalveluista. Hankinnan läh-
tökohtana on valmisohjelmisto, johon sovitetaan Helsingin kaupungin 
vaatimusten mukaiset toiminnallisuudet.

Samalla johtokunta oikeuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen toimi-
tusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen ja tekemään sopi-
mukseen tarvittaessa teknisiä tai muutoin vähäisiä muutoksia. Hankin-
tasopimus on voimassa määräaikaisesti kolme vuotta ja jatkuu sen jäl-
keen toistaiseksi voimassa olevana.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta sekä kansallisen kynnysarvon ylittävässä liitteen E palve-
luhankinnassa tai käyttöoikeussopimuksessa hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.
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Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tar-
joajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemispe-
ruste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva 
päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mu-
kaisesti.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 529 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 5.3.2019 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H017 / HEL 2019–002573 maksuliikenne- ja maksu-
valmiusjärjestelmän hankinta. Hankinta on toteutettu avoimella menet-
telyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 5.3.2019 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Hankintailmoituk-
sesta julkaistiin korjausilmoitus 21.3.2019. Määräaika tarjousten jättä-
miselle päättyi 8.4.2019 klo 12. Määräaikaan mennessä saapui neljä 
(4) tarjousta: Analyste Oy, Atos IT Solutions and Services Oy, CGI 
Suomi Oy ja OpusCapita Solution Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaati-
mukset ja selvitysvelvollisuudet. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat 
edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemispe-
rusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen 
sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden pe-
rusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjoajan tuli täyttää ja ladata tarjouksensa liitteeksi hankintayksikön 
laatima tarjouspyynnön liite ”Liite 3-Vaatimukset”. Tarjoajan tuli merka-
ta liitteelle, täyttääkö tarjoajan tarjoama ratkaisu hankinnalle asetetut 
vaatimukset. OpusCapita Oy:n tarjouksensa liitteeksi lataamassa liit-
teessä ”Liite 3-Vaatimukset_OpusCapita.xlsx” tarjoaja on kahden pa-
kolliseksi määritellyn vaatimuksen kohdalla ilmoittanut, ettei tarjottu rat-
kaisu täytä asetettua pakollista vaatimusta.

Koska OpusCapita Oy:n tarjoama ratkaisu ei täytä asetettuja pakollisia 
vaatimuksia, on tarjousta pidettävä tarjouspyynnön vastaisena ja tar-
jous tulee hylätä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ta-
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kaamiseksi.

Analyste Oy:n, Atos IT Solutions and Services Oy:n ja CGI Suomi Oy:n 
tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edul-
lisuus seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Hinta 70 vertailu-
pistettä ja laatu 30 vertailupistettä.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen on tämän päätöksen liittee-
nä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudel-
lisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Analyste Oy.

Helsingin kaupungin hallintasäännön (Kaupunginvaltuusto, 13.6.2018 
luku 11 § 1) mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy pe-
rusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun 
ottamatta osakkeita. Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on 
päättänyt (18.12.2015, § 39) Taloushallintopalvelun hankintojen, inves-
tointien ja vuokraamisen päätäntävaltuuksista siten, että toimitusjohta-
jalla on oikeus päättää hankinnoista (lukuun ottamatta osakkeita) sekä 
palveluista koskevista sopimuksista ja erillishankinnoista arvonlisäve-
rottomana enintään 500 000 euroon asti kerrallaan.

Hankintalain 30 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevissa hankinnois-
sa tai yli 48 kuukautta voimassa olevissa hankintasopimuksissa han-
kinnan arvo saadaan kuukausiarvo kerrottuna luvulla 48. Kyseessä 
olevan hankinnan yhteenlaskettu arvioitu 48 kk:n hankinta-arvo on 
529 000 euroa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot
Päivi Lahti, prosessipäällikkö, puhelin: 310 73042
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johtokunta

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos


