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§ 453
Maksullisen pysäköinnin mobiilimaksamisen sopimusmenettelyn 
vahvistaminen

HEL 2016-011094 T 08 03 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti valtuuttaa palveluosaston osastopäälli-
kön tekemään pysäköinnin mobiilimaksamiseen liittyvät sopimukset 
palvelun toimittajiksi auditointiprosessin läpäisseiden toimittajien kans-
sa ajalle 1.1.2017 - 31.12.2020.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta valtuutti palveluosaston osastopäälli-
kön tekemään esitettyihin asiakirjoihin tarvittavat teknisluonteiset muu-
tokset

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysäköinnin mobiilimaksaminen palvelukuvaus
2 Mobiilimaksaminen Sopimus 2017
3 Auditoinnin askeleet
4 maksullisen pysäköinnin raportointilomakkeet
5 mobiilimaksamisen rajapintakuvaus 1.0

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Palvelu sisältää pysäköinnin maksamisen mobiiliteknologiaa hyväksi-
käyttäen niin kutsuttujen sopimusasiakkaiden osalta. Yritys ja asiakas 
ovat tarjoajan määrittelemällä tavalla etukäteen solmineet sopimuksen 
pysäköinnin maksamisesta tarjoajan palvelua hyödyntäen.

Pysäköinnin maksaminen matkapuhelimella on ollut mahdollista Helsin-
gissä vuodesta 2002 lähtien. Maksaminen mobiililaitteilla on jatkuvasti 
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lisääntynyt ja laajentunut erilaisiin toimintoihin ja eri toimialoille. Helsin-
gin kaupunki haluaa lisätä ja helpottaa mahdollisuuksia maksaa pysä-
köintiä eri maksutavoilla ja uutta tekniikkaa hyödyntäen.

Palvelun tarjoajat on aikaisemmin kilpailutettu. Nyt palvelu toteutetaan 
avoimen rajapinnan mallilla. Toteutustavan muutos perustuu selvityk-
seen mobiilimaksamisen kehittämisestä ja toukokuussa 2016 järjeste-
tyssä sidosryhmä tilaisuudesta saatuun palautteeseen. 

Kun järjestelmä hankitaan kilpailuttamalla, tekniikka lukittuu käytännös-
sä kilpailutusvuoden tasolle. Ottaen huomioon alan nopean kehittymi-
sen, on perusteltua mahdollistaa myös lähitulevaisuudessa avautuvien 
teknisten innovaatioiden täysmääräinen hyödyntäminen Helsingin jul-
kisten alueiden pysäköintipalveluissa.

Avoimen rajapinnan malli helpottaa markkinoille tuloa ja tukee Helsin-
gin strategiaa olla suomen yrittäjämyönteisin kaupunki. Avoimen raja-
pinnan mallilla markkinoille on mahdollista tulla myös sopimuskauden 
aikana. 

Matkapuhelimella maksettujen pysäköintitapahtumien määrä on tällä 
hetkellä noin 3 000 000 kappaletta vuodessa, eli noin 56 prosenttia py-
säköinneistä maksetaan mobiilisti. Osuuden oletetaan kasvavan seu-
raavien vuosien aikana. Mobiilimaksut ovat esim. Kööpenhaminassa 68 
% ja Tallinnassa 97 %.

Avoimen rajapinnan mallissa kaupunki saa pysäköintimaksutulot täysi-
määräisinä. Yritykset saavat oman rahoituksen loppukäyttäjiltä perityllä 
palvelumaksulla.

Tällä hetkellä palvelumaksu on 0.47 - 0.50 euroa pysäköintitapahtumaa 
kohden. Malli asettaa yritykset kilpailemaan palvelun hinnalla ja palve-
lun laadulla. 

Yritykset toimittavat kaikki pysäköintitapahtumat kaupungin tietovaras-
toon. Vuoden 2017 aikana kaupunki antaa avoimena datana hyödyn-
nettäväksi reaaliaikaista tilannetietoa maksullisen pysäköinnin tilasta 
kaupungin alueella. Tavoitteena on, että tietoa hyödynnetään ja siitä 
kehitetään uusia palveluja esim. julkaisemalla tilannetietoa vapaista py-
säköintipaikoista mikä voi vähentää turhia liikenteestä syntyviä pako-
kaasupäästöjä.

Markkinoillepääsyn ehtona on auditoinnin läpäisy. Auditointi on suunni-
teltu hyväksikäyttäen jo standardoituja, laadukkaaksi todettuja menetel-
miä, missä käydään läpi yhtiön hallinnolliset, tietoturva-ja tietosuoja, ta-
loudelliset sekä palvelulliset edellytykset toimia markkinoilla. Auditoin-
nin suorittaa kaupungin määrittämä kolmas taho. 
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Helsingin kaupunki ottaa käyttöön digitaalisen pysäköintikiekon 
1.10.2017 (Liikenne- ja viestinministeriön antama asetus pysäköintikie-
kosta ja sen käyttövelvollisuudesta (1319/2015)). Mobiilitoimijoilta edel-
lytetään digitaalisen pysäköintikiekon käytettävyyttä heidän järjestel-
missään. 

Palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty Palvelukuvauk-
sessa (liite 1).

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638

lauri.uski(a)hel.fi

Liitteet

1 Pysäköinnin mobiilimaksaminen palvelukuvaus
2 Mobiilimaksaminen Sopimus 2017
3 Auditoinnin askeleet
4 maksullisen pysäköinnin raportointilomakkeet
5 mobiilimaksamisen rajapintakuvaus 1.0

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 15.11.2016 § 440

HEL 2016-011094 T 08 03 01 01

Päätös

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia 
poistettiin esityslistalta.

Käsittely

15.11.2016 Poistettiin

Pekka Henttonen: Esittelijä poistaa asian esityslistalta. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
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Lauri Uski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39638
lauri.uski(a)hel.fi


