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§ 28
Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto vuoden 2013
arviointikertomuksesta.
HEL 2014-004186 T 00 03 00

Lausunto
Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa
tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 arviointikertomuksesta seuraavan
lausunnon:
”Johtokunta toteaa lausuntonaan kohdista 2.2, 3.2, 4.1.2 ja 4.1.3
seuraavaa:
Kohta 2.2 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden seurannan ja dokumentoinnin puutteet
Johtokunta toteaa, että Helsingin Satama on tallentanut
tilinpäätöstyötilaan tilinpäätösohjeiden mukaisesti sellaiset dokumentit,
joiden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan
varmentaa koko vuoden osalta. Jatkossa Helsingin Satama tulee
lisäksi tallentamaan työtilaan sitovana tavoitteena olevan
asiakastyytyväisyyden tason toteutumista mittaavan TUTKA-raportin
kokonaisuudessaan.
Kohta 3.2 Talousarvioraamin ohjausvaikutus ja sitovien taloudellisten tavoitteiden sitovuus.
Johtokunta toteaa, että liikelaitoksena Helsingin Satamalla ei ole
raamia. Talousarvioon kirjattuna taloudellisena tavoitteena olevan
peruspääoman tuottovaatimuksen Helsingin Satama on joka vuosi
saavuttanut.
Kohta 4.1.2 Hankinta- ja kilpailuttamisosaaminen
Helsingin Satama on osallistunut Hankinnasta maksuun -hankkeen
työpajoihin ja jatkaa mukana Tilauksesta maksuun -hankkeessa
Helsingin Satamasta tulee osakeyhtiö ensi vuoden alusta, On ollut
epävarmuutta siitä, voiko hankintakeskuksen palveluita käyttää
yhtiöittämisen jälkeen. Helsingin Satama on kilpailuttanut palveluitaan
itse, jotta myös hankintaosaaminen säilyisi organisaatiossa.
Helsingin Satama suhtautuu myönteisesti henkilöstön kouluttamiseen.
Erityisalojen hankintalain kuuluviin hankintoihin on ostettu koulutusta
Oiva Akatemialta sekä ulkopuolisilta kouluttajilta. Oiva Akatemian
järjestämille hankinnan ajankohtaispäiville on osallistuttu.
Yhtiöittämisen jälkeenkin on tarkoitus käyttää Oiva Akatemian
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koulutuspalveluja hyväksi. Helsingin Satama on tarvittaessa käyttänyt
myös kaupunginkanslian oikeuspalveluiden apua.
Kohta 4.1.3 Virastojen tietojärjestelmähankkeet
Tietojärjestelmähankkeiden kustannusseuranta
Helsingin Sataman tietojärjestelmähankkeet toteutetaan liiketoiminnan
lähtökohdista. Sillä yksiköllä, jonka tarpeisiin uusi tietojärjestelmä
hankitaan, on vastuu arvioida hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja
tarpeellisuus. Helsingin Sataman tietohallinto avustaa arvioitaessa
järjestelmän kustannuksia ja järjestelmästä saatavia hyötyjä, mutta
lopullisen arvioinnin hankkeen tarpeellisuudesta tekee toimintayksikkö,
joka arvioi saatavia hyötyjä ja järjestelmän kustannuksia
liiketaloudellisista lähtökohdista.
Helsingin Satamassa seurataan tietojärjestelmähankkeiden
kokonaisbudjettia. Hankkeiden kustannuksia arvioitaessa lasketaan
yhteen järjestelmän hankintakustannukset ja käyttökustannukset
sopivalta ajalta. Esimerkkinä voidaan mainita matkustajasatamien
kameravalvontahanke, jossa kilpailutusvaiheessa vertailuhinnat
laskettiin siten, että niihin sisältyivät järjestelmän hankintakustannukset
sekä käyttökustannukset kuudelta vuodelta. Järjestelmän toteuttamisen
aikana seurataan jatkuvasti toteutuneita kustannuksia ja
kokonaisbudjettia.
Toimittajariippumattomuus
Räätälöityjä ohjelmistoja hankkiessaan Helsingin Satama on määritellyt
jo kilpailuttamisvaiheen hankinta-asiakirjoissa, että sovelluksen
tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet ovat toimittajalla, mutta Helsingin
Satamalla on toteutettavaan ohjelmistoon hyvin laajat oikeudet, kuten
oikeus saada hallinta- ja käyttöoikeus sovelluksen lähdekoodiin ja itse
tai kolmannen osapuolen toimesta edelleen muuttaa ja kehittää
sovellusta. Tällä toimenpiteellä on pyritty varmistamaan
riippumattomuus toimittajista.
Hankittavissa valmisohjelmistoissa järjestelmän omistusoikeus on
järjestelmätoimittajalla. Valmisohjelmistoissa ohjelmiston kehittäminen
tapahtuu järjestelmätoimittajan toimesta asiakkaiden tarpeita
vaihtelevasti kuunnellen.
Valmisohjelmistojen osalta tärkeää on pyrkiä varmistamaan, että
ohjelmisto pystyy tarvittaessa toimimaan yhteen muiden ohjelmistojen
kanssa avoimia rajapintoja hyödyntäen.
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Helsingin Satama näkee avoimet rajapinnat tärkeäksi asiaksi ja toteaa,
että Helsingin kaupungin tulisi kehittää menetelmiä, joiden avulla
hankinnoissa voitaisiin selvästi käyttää rajapintojen avoimuutta joko
poissulkevana tekijänä tai pisteytettävänä tekijänä. Lisäksi tulisi
selkeästi määritellä, miten avoimuus voidaan todentaa.”
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