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4 §
IT-hankeohjelmamenettelyn käyttöoikeuslisenssit 
projektihallintapalvelussa

HEL 2014-000296 T 02 08 02 01

Päätös

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että tietotekniikkayksikkö voi 
hankkia Ixonos Finland Oy:ltä kaupungin IT-hankeohjelman tarvitsemat 
projektihallintapalvelun käyttöoikeuslisenssit sopimuskauden loppuun 
asti eli 26.10.2016 saakka. 

IT-hankeohjelmamenettelyn tarvitsemista käyttöoikeuslisensseistä 
aiheutuva arvolisäverottoman kustannuksen arvioidaan olevan koko 
sopimuskauden ajalta yhteensä korkeintaan 230 000 euroa.  
Kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 
1 10 02, keskitetty tietotekniikkatoiminta, hankkeelta sovelluspalvelut 
(projektinumero 1803008).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on tehnyt 22.2.2013 pykälässä 19 
päätöksen projektihallintapalvelua koskevasta puitesopimuksesta, 
johon hallintokunnat voivat liittyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen 
rahoitusjohtaja on tehnyt 27.3.2013 pykälässä 47 päätöksen 
projektisalkunhallinnan käyttöönotosta IT-hankehallintamenettelyssä ja 
oikeuttanut tietotekniikkaosaston allekirjoittamaan sopimuksen 
projektihallintavälineen käytöstä. 

Keskushallinnon organisaatiomuutoksen jälkeen IT-
hankehallintamenettelyn koordinointivastuu ja siinä tarvittavien 
käyttöoikeuslisenssien hankinta on kaupunginkanslian tietotekniikka- ja 
viestintäosaston vastuulla.

Kustannusarvio perustuu arvioon kuukausittaisista käyttäjämääristä 
sopimushinnan mukaisesti.

Lisätiedot
Liisa Huovinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25586

liisa.huovinen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tietotekniikkayksikkö Muutoksenhakukielto, hankinnat
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5 §
Hel.fi-uudistuksen virastojen sivujen toteutusvaiheen ulkoasun 
suunnittelu ja toteutus  

HEL 2014-000382 T 07 02 00

Päätös

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti, että Hel.fi-portaalin 
kaupunkiyhteisten sivujen uuden ulkoasun mukaiset 20 viraston 
etusivun suunnittelu hankitaan Suunnittelutoimisto Korolta 
(Kulttuuriosuuskunta Magasiini), liitteenä olevan tarjouksen mukaisesti. 
Hankkeesta aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2014 enintään 96 
250 euroa (alv. 0 %), ja maksetaan viestinnän määrärahoista 
laskentatunnisteella sisäinen tilaus 1865000101.

Päätöksen perustelut

Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja toteaa, että koska Hel.fi-portaalin 
uudistusprojektin konseptointivaiheessa tehty ulkoasun suunnittelu on 
tilattu Kulttuuriosuuskunta Magasiinilta, voidaan taiteellisesta syystä 
ulkoasun toteutusvaiheen hankinta toteuttaa julkisista hankinnoista 
annetun lain 27 § 2 kohdan mukaisesti suorahankintana. 

Hel.fi-portaalin konseptin ja ulkoasun uudistusprojekti käynnistettiin 
syksyllä 2011 konseptointivaiheella, ja vuonna 2013 työ on edennyt 
portaalin kaupunkiyhteisten sivujen toteutusvaiheeseen. Vuonna 2014 
siirrytään suunnittelemaan viraston sivut uuteen konseptiin. 

Kaupunkiyhteisten sivujen beta-versio on julkaistu joulukuun alussa 
2013. Tammikuun alussa käynnistyi virastojen sivujen konsepti- ja 
graafinen suunnittelu. Tarjous sisältää 20 viraston suunnittelun vuoden 
2014 aikana. 

Lisätiedot
Mika Lappalainen, internet-päätoimittajaksi, puhelin: 310 36200

mika.lappalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 KORO tarjous 2014.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen tekijä Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus
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Jaakko Salavuo
tietotekniikka- ja 
viestintäpäällikkö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 24.01.2014 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 86 § 

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle 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 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

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 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
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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 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

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

Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa.

Pöytäkirja

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


