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28 §
Matkapalveluiden liikennöinnin hankinnan osa-alueen 3 keskeytys

HEL 2018-008398 T 02 08 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti keskeyttää hankin-
nan kohteena olleen matkapalveluiden liikennöinnin osa-alueen 3 (yh-
distetty suoraohjaus- ja ylivuotoliikenne) osalta tarjousten tarkastami-
sen perusteella havaitun tarjouspyynnön epäselvyyden ja tarjousten 
vertailukelvottomuuden johdosta. Päätös perustuu todelliseen ja perus-
teltuun syyhyn, eikä hankintaa voida toteuttaa annettujen tarjousten pe-
rusteella siten, että palvelun hankinnalle asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta voidaan varmistua. Hankintayksikkö tulee kilpailuttamaan ky-
seisen osa-alueen uudelleen korjatulla tarjouspyynnöllä.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoi-
mialan vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain, kehitysvammalain, las-
tensuojelulain tai muun lainsäädännön perusteella korvattavien asia-
kaskuljetusten matkapalvelujen liikennöinti.

Hankinnasta jätettiin hankintailmoitus (2018-208572) HILMA-ilmoitus-
palveluun (www.hankintailmoitukset.fi) 30.11.2018. Hankinnasta jul-
kaistiin korjausilmoitus 18.12.2018, jonka yhteydessä tarjousten vas-
taanottamisen määräaikaa pidennettiin siten, että tarjoukset tuli toimit-
taa 7.1.2019 kello 23:00 mennessä.

Hankinta oli julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista anne-
tun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kohdan 3 mukainen kansalli-
sen kynnysarvon ylittävä sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva palvelu-
hankinta, johon sovelletaan hankintalain 12 luvun säännöksiä. Hankinta 
toteutettiin avointa menettelyä käyttäen.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 
7.1.2019 klo 23:00 mennessä.

Kilpailutuksen periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä matkapalvelujen liiken-
nöintiä koskevan kilpailutuksen (HEL 2018-008398) keskeiset periaat-
teet ja ehdot päätöksessään § 249 (09.10.2018).
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Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan 
hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättä-
mään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Matkapalvelujen liikennöinnin hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, 
jossa hankinta oli jaettu kolmeen osaan. Osa-alue 3 koski yhdistettyä 
suoraohjaus- ja ylivuotoliikennettä siten, kuin palvelut oli määritelty tar-
jouspyynnössä.

Tarjouskilpailu käynnistettiin 30.11.2018 julkaistulla tarjouspyynnöllä. 
Tarjouskilpailua edelsi markkinakartoitus, josta julkaistiin tietopyyntö 
23.8.2018.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää hankintayksikölle tarjouspyyntöä 
koskevia kysymyksiä, jotka tuli esittää hankintayksikölle 12.12.2018 klo 
00:00 mennessä.

Kysymysvaiheen jälkeen hankintayksikkö päätti julkaista korjausilmoi-
tuksen täsmennetyillä tiedoilla, jossa korjattiin hankintayksikön ilmoitta-
mia yhteystietoja, tarjouksen voimassaoloajan kestoa sekä tarjous-
pyyntöön liitettiin päivitetty tarjouslomake. Uudessa tarjouslomakkees-
sa määriteltiin tarkemmin ajetaanko monena päivänä viikossa sekä 
kuinka monta ajoneuvoja valitaan maksimissaan per kohde (osa-alue).

Korjausilmoituksen julkaistiin 18.12.2018 ja sen yhteydessä tarjousten 
vastaanottamisen määräaikaa pidennettiin 7.1.2019 klo 23:00 asti.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä 7.1.2019 klo 23:00 saa-
pui yhteensä 57 tarjousta.

Tarjousten tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyyn-
nönmukaisuuden ja kaikki esitetyt tarjoukset olivat tarjouspyynnössä 
asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 
3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenette-
lyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 
toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 
Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan 
kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen 
asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida 
muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.
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Tarjousten avauksen ja vähimmäisvaatimusten tarkastamisen jälkeen 
ilmeni, että useat tarjoajat olivat ilmoittaneet osa-alueen 3 hinnoittelulo-
makkeeseen alennusprosentiksi ylivuotokuljetusten osalta 99 tai 100 
prosenttia. Tarjotun alennusprosentin perusteella ylivuotokuljetukset on 
käytännössä tarjottu toteutettavaksi ilman veloitusta.

Tarjouspyynnössä ei ole varsinaisesti kielletty tarjoamasta palvelua il-
man veloitusta, jolloin edellä mainittuja tarjouksia ei voida suoraan pi-
tää tarjouspyynnön vastaisina pelkästään tämän seikan perusteella.

Hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jäl-
keen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan kuin hankintalain mukaises-
ti.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjoajille 
ei anneta mahdollisuutta parantaa tai muuttaa tarjoustaan tarjousten 
jättämiselle varatun määräajan jälkeen.

Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden 
hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, 
jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi 
selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayk-
sikkö ei tässä tapauksessa ole pyytänyt tarjoajia täsmentämään tar-
jouksiaan tällä perusteella, eikä muutoksia ilmoitettuihin alennuspro-
sentteihin olisi voitu hyväksyä tarjousten jättämiselle asetetun määrä-
ajan jälkeen. Myöskään tarjouksien hylkäämiselle tarjouspyynnön vas-
taisuuden perusteella ei ole katsottu olleen perusteita.

Hankinnassa ilmoitettiin käytettäväksi kokonaistaloudellisen edullisuu-
den perusteena ainoastaan halvinta hintaa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten vertailu tehdään siten, että valinta 
perustuu ajovuorokorvaukseen (5 tuntia) ja alennusprosenttiin kuten yli-
vuodossa. Molemmilla hintaelementeillä on yhtä suuri vaikutus.

Kohdassa ”päätöksenteon perusteet” kuvattiin, että Osa-alueessa 3 
hintapisteitä myönnetään seuraavasti:

halvin hinta / ao. tarjoushinta x 10

Alennusprosentti myönnetään seuraavasti:

ao. alennusprosentti / suurin alennusprosentti x 10

Osa-alueen 3 vertailu oli tarkoitus tehdä pisteluvulla, joka saadaan 
summaamalla hinta- ja alennuspisteet keskenään.
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Tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa on todettu koh-
dassa 4.5, että liikennöintikohteeseen (osa-alue 3) soveltuvat samat 
ehdot kuin kohteisiin 1 ja 2.

Tarjouspyynnön palvelukuvauksen kohdan 4.4 mukaan ”Ajoneuvo voi 
hyväksyä tai hylätä keskuksen tarjoaman reitin. Mikäli kuljettaja hyväk-
syy reitin, on se ajettava.” Palvelukuvauksen kohta 4.4 koskee ylivuo-
toajoneuvoja.

Kohdassa 4.4 todetaan edelleen, että ainoastaan ylivuotoajoa ajava 
ajoneuvo velvoitetaan ajamaan matkapalvelukeskuksen välittämiä reit-
tejä vähintään 60 reittiä kuukaudessa. Tilaajalla on oikeus purkaa sopi-
mus, jos velvoitetta ei noudateta.

Palvelukuvauksen sanamuodon perusteella velvoite ei koske osa-alu-
een 3 ajoneuvoja, jotka ajavat yhdistettyä suoraohjaus- ja ylivuotolii-
kennettä, eikä vastaavan vaatimuksen asettaminen olisi edes kohtuulli-
sesti mahdollista, koska liikennöintiajasta 5 tuntia on varattu tarjous-
pyynnön mukaisesti suoraohjaukseen. Tämä ei ole ollut myöskään 
hankintayksikön tarkoitus.

Tarjouspyyntö on tältä osin ollut epäselvä. Koska ylivuotoa ajavat ajo-
neuvot voivat päättää hyväksyvätkö vai hylkäävätkö ne keskuksen aja-
man reitin, on tarjouspyynnön epäselvyys voitu ymmärtää siten, että yli-
vuotoajoista kieltäytymistä ei ole mitenkään sanktioitu. Velvollisuus 60 
reitin ajamiseen kuukaudessa on palvelukuvauksen sanamuodon mu-
kaisesti rajattu vain ylivuotoa ajaviin ajoneuvoihin.

Mikäli tarjouksessa on osa-alueessa 3 tarjottu ylivuotoajon alennuspro-
sentiksi 99 tai 100 prosenttia, ei tarjottujen ylivuotojen hyväksymiselle 
ole taloudellisia perusteita, koska kuljetukset toteutettaisiin tällöin ilmai-
seksi tai hyvin vähäisellä korvauksella.

Alennusprosentin arvioinnissa hankintayksikkö on voinut myös huo-
mioida samaan aikaan kilpailutetun toisen hankinnan osa-alueen yhtey-
dessä saadut tiedot.

Hankintamenettelyn osa-alue 2 on koskenut ainoastaan ylivuotoajoon 
tarjottavia autoja, joissa tarjousten vertailu on tehty pelkästään tarjotun 
alennusprosentin mukaisesti. Suurin tarjottu alennusprosentti inva-au-
tojen osalta on ollut 20, ja henkilöautojen osalta 28,13. Suurin osa tar-
jouksista on sisältänyt tätä alhaisemman alennusprosentin. Hankintayk-
sikkö on myös tämän perusteella arvioinut, että ylivuotoajojen ajaminen 
99 tai 100 prosentin alennuksella ei ole mahdollista, koska palvelun-
tuottajalle ei syntyisi ajojen osalta veloitusta.
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Osa-alueeseen 3 tehdyt tarjoukset eivät ole kokonaisuutena arvioiden 
vertailukelpoisia.

Henkilöautoja on tarjottu kyseiseen osa-alueeseen yhteensä 131 kap-
paletta, joista 42 tarjouksessa alennusprosentiksi on ilmoitettu 99 tai 
100. Sen sijaan 89 tarjouksessa alennusprosentti on ollut merkittävästi 
alhaisempi, joka voisi mahdollistaa ylivuotokuljetusten toteuttamisen ta-
loudellisesti kannattavasti.

Inva-autoja on tarjottu kyseiseen osa-alueeseen yhteensä 188 kappa-
letta, joista 85 tarjouksessa alennusprosentiksi on ilmoitettu 99 tai 100. 
Sen sijaan 103 tarjouksessa alennusprosentti on ollut merkittävästi al-
haisempi, joka voisi mahdollistaa ylivuotokuljetusten toteuttamisen ta-
loudellisesti kannattavasti.

Tarjousten hyväksyminen voisi aiheuttaa merkittävän riskin sille, että 
autoja ei pystyttäisi käyttämään hankintayksikön tarkoittamalla tavalla 
myös ylivuotoajojen kuljetuksiin sinä aikana, kun ajoneuvo ei ole aja-
massa suora-ajoa. Kaikki valittavat autot olisivat osa-alueessa 3 sellai-
sia, jotka ovat ilmoittaneet ylivuotoajojen alennusprosentiksi 99 tai 100.

Päätös hankinnan keskeyttämisestä

Matkapalvelujen liikennöintiä koskevan hankinnan osa-alue 3 keskeyte-
tään hankintalain 125 §:n perusteella.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen perustuu todellisiin syihin, jotka on 
kuvattu tässä päätöksessä. Tarjouspyyntö on ollut osa-alueen 3 osalta 
sekä tulkinnanvarainen että epäselvä, joka on havaittavissa osa-aluee-
seen saapuneiden tarjousten sisällön perusteella. Tarjouspyynnön epä-
selvyyden johdosta tarjousten vertailuun käytettävä mekanismi ei ole 
ollut omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia, jonka perusteella 
hankintayksikkö voisi toteuttaa hankintaa tarkoituksenmukaisella ja kil-
pailuolosuhteet huomioivalla tavalla.

Hankinnan toteuttaminen voisi myös aiheuttaa merkittävän riskin sille, 
että hankinnalle asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, mikäli osa-alueen 3 
ajoneuvot eivät hyväksyisi ajettavaksi niille tarjottuja ylivuotoajoja.

Lisätiedot
Akusti Lankinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 23112

akusti.lankinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Tukipalvelut
Hankintapalvelut
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 28 §.

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 vastaa-
nottajan 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-
gin sosiaali- ja terveyslautakunta.

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 vastaa-
nottajan 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 tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu
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Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, 
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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Tiina Mäki
vs. sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2019.


