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16 §
Hankinta, PKS-verkkomaksaminen sopimuksen jatkaminen, Kau-
punginkanslia

HEL 2019-004522 T 02 08 02 01

Päätös

Helsingin kaupunki ja Bambora Oy (ent. Paybyway Oy) ovat solmineet 
19.8.2014 viiden (5) vuoden määräaikaisen puitesopimuksen verkko-
maksamispalvelun toimittamisesta.

Hankintajohtaja päätti muuttaa ao. sopimuksen 15-kohdan (Sopimuk-
sen voimassaolo) kuulumaan seuraavasti:
”Tämä sopimus on voimassa enintään 19.8.2022 asti. Sopimus päättyy 
ennen määräajan päättymistä, jos jompikumpi osapuoli ilmoittaa vii-
meistään 1.3.2020 tai viimeistään 1.3.2021, että se ei enää halua jat-
kaa sopimuskautta ilmoittamispäivää seuraavan elokuun 19. päivän 
jälkeen. Puitesopimuksen perusteella tehtävän maksupalvelun käyttöö-
nottoprojektin toimitusajasta ja jatkuvan palvelun sopimuskaudesta os-
apuolet sopivat tapauskohtaisesti.”

Sopimusmuutoksen arvo on n. 25.000 euroa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on tehnyt syksyllä 2014 osana hankintarengasta 
verkkomaksamispalvelun toimittamista koskevan EU-kynnysarvon ylit-
tävän puitejärjestelyn, jonka kaikki ehdot vahvistettiin. Kukin hankinta-
renkaan jäsen teki hankinnasta oman sopimuksensa tarjouskilpailun 
voittaneen Bambora Oy:n (ent. Paybyway Oy) kanssa.

Puitejärjestelyn sopimuskauden lähestyessä loppuaan on käynyt sel-
väksi, että Helsingin kaupungin osalta maksupalvelun toimittamiseksi 
tarvittujen integraatioiden kustannukset (n. 134.000 euroa) sopimus-
kaudella ovat huomattavat verrattuna jatkuvan palvelun kustannuksiin 
(n. 131.000 euroa). Helsingin kaupungin kokonaiskustannus viiden 
vuoden sopimuskaudelta on siten n. 265.000 euroa.

Julkisista hankinnoista annetun lain 136 §:n 2 momentin 5-kohdan ja 4 
momentin mukaan EU-kynnysarvon ylittävään puitejärjestelyyn saa-
daan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos kyse on sellai-
sesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa EU-kynnysar-
vot, on arvoltaan pienempi kuin 10 % alkuperäisen sopimuksen arvosta 
eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Kaupunki on arvioinut, että puitejärjestelyn sopimuskauden jatkaminen 
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enintään kolmella vuodella maksasi sille yhteensä n. 25.000 euroa pui-
tejärjestelyn perusteella tilattavien uusien integraatioiden ja jatkuvan 
palvelun kustannuksina. 

Nyt tehtävä sopimusmuutos on arvoltaan vähäinen eikä myöskään vai-
kuta puitejärjestelyn yleiseen luonteeseen, koska järjestelyä tehtäessä 
arvioitiin jo alun perin, että puitejärjestelyn sopimuskauden tulee han-
kinnan kohteeseen liittyvistä syistä olla pidempi kuin julkisista hanki-
noista annetun lain sallima enimmäisaika 4 vuotta. 
Bambora Oy on antanut etukäteen kirjallisen suostumuksensa puitejär-
jestelyn muuttamiseen edellä kerrotulla tavalla. 
Tämän päätöksen mukainen enintään kolmen vuoden sopimuskausi 
alkaa välittömästi nyt voimassa olevan puitejärjestelyn päättymistä seu-
raavana päivänä eli 20.8.2019. 
Siltä varalta, että puitejärjestelyn muuttamista koskeva päätös kumot-
taisiin muutoksenhaun johdosta, Helsingin kaupungilla on oikeus pur-
kaa puitejärjestely haluamanaan ajankohtana ilman, että sille syntyy 
vahingonkorvausvelvollisuutta Bambora Oy:lle. 

Nyt voimassa olevat, puitejärjestelyn perusteella jo tehdyt palvelusopi-
mukset ovat voimassa toistaiseksi kunnes jompikumpi sopijapuoli ne ir-
tisanoo.

Lisätiedot
Elisa Selki-Rocchi, palvelupäällikkö, puhelin

elisa.selki-rocchi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle 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 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:

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

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 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 oikaisua vaativa 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

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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.
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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.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä 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 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.

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 
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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 jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys 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 hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan 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)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu
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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.

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 25.04.2019.


