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142 §
Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut minikilpailutus

HEL 2017-010578 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Atea Finland Oy:n tarjouksen Matka-
puhelimista ja niihin liittyvistä palveluista kokonaistaloudellisesti edulli-
simpana. Atea Finland Oy on ensisijainen toimittaja seuraavaan mini-
kilpailutukseen asti.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. EU-kynnysarvot ylittävien hankin-
tojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän ku-
luttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan 
saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on noin 4 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Minikilpailutus perustuu ”Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut” – 
puitejärjestelyyn, jonka hankintapäätös on tehty 8.3.2018. Puitejärjeste-
lyssä on sovittu, että Helsingin kaupunginkanslia minikilpailuttaa vakio-
tuotteiksi valittavat tuotteet 1-4 kertaa vuodessa.

Minikilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 1.4.2020 päivät-
tyyn tarjouspyyntöön H031-20  
HEL 2017-010578. Minikilpailutus toteutettiin sähköisenä huutokaup-
pana.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.4.2020 Määräaikaan men-
nessä saapui kolme tarjousta: Atea Finland Oy, Fujitsu Finland Oy ja 
Telia Inmics.nebula Oy (ent. DataInfo Oy). Varsinainen huutokauppa 
alkoi 27.4.2020 klo 9:00 ja päättyi klo 12:00. 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajien kelpoisuus on tarkistettu puitesopimuksen kilpailutuksen
H108-17, HEL 2017-010578 Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut 
yhteydessä sekä normaalin sopimusseurannan mukaisesti. 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
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Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistalou-
dellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjous-
ta.

Tarjousten vertailu perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä ole-
vassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan edullisim-
man tarjouksen on tehnyt Atea Finland Oy.

Lisätiedot
Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31501

sirkka.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikil-

pailutus, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Asianosaiset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 142 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä 
markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke-
mällä 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-
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-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15–16.00.

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 muutoksenhakija 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

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla 
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
sissa asioissa tärkeää
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 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes-
sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk-
sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

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 muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha-
kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis-
tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi-
ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-
vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely-
lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markki-
naoikeuden asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 

on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja 
kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana 
on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhe-
linnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoi-
tuksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta

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

Odotusaika
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EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui-
tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh-
dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin 
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie-
doksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos han-
kinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo 
on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 eu-
roa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. Mikäli mark-
kinaoikeus ei myönnä asiassa käsittelylupaa, markkinaoikeus perii 
asian käsittelystä maksua 500 euroa.

Pöytäkirja

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

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.04.2020.


