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YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
 
 

Tässä yhteistyösopimuksessa (jäljempänä sopimus) sovitaan sopijaosapuolten yhteistyöstä 
kadunvarsipysäköinnin kertamaksun suorittamisesta GSM-mobiilimaksujärjestelmällä. 
 
 
 

1. SOPIJAOSAPUOLET 
 

I: Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, palveluosasto (jatkossa rakennusvirasto) 
Y- tunnus: 0201256-6 
Osoite: PL 1520 (Kasarmikatu 21), 00099 Helsingin kaupunki 
Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:  
asiamies Matti Laihonen, p. 38813, matti.laihonen@hel.fi 

 
 

II: Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos (jatkossa Palmia) 
Y-tunnus: 0201256-6 
Osoite: PL 9500 (Läkkisepäntie 23), 00099 Helsingin kaupunki 
Toimittajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: 
palvelupäällikkö Jani Savolainen, p. 70024, jani.savolainen@palmia.fi 

 
 
 
2. YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Tämän yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia pysäköinnin GSM-mobiili-
kertamaksamista koskevan palvelun tuottamisesta, ylläpidosta ja kustannuksista. 
Rakennusvirasto toimii palvelun tilaajana ja Palmia palvelun toteuttajana.  
 
Pysäköintitoimintaa yleisillä alueilla hallinnoi rakennusvirasto. Palmia on tämän 
sopimuksen mukaiseen GSM-kertamaksujärjestelmään liittyvän palvelukonseptin 
kehittäjä ja haltija. 

 
Palvelukonseptiin kuuluu mahdollisuus pysäköinnin maksamiseen 
mobiililaitteella lähetettävällä SMS-viestillä aidosti kertaluonteisesti, 
kokonaisvastuu kyseisestä palvelusta ja sen ylläpidosta sekä 
pysäköintimaksujen tulouttaminen rakennusvirastolle. Palvelukonseptin 
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pysäköintimaksut veloitetaan pysäköijän GSM-puhelinlaskulla, joten erillisiä 
laskuja ei lähetetä. 
 
Yhteistyön päätavoitteena on ohjata pysäköintimaksuja perinteisestä 
kolikkomaksamisesta GSM-maksamiseen. Samalla pyritään vähentämään 
pysäköintiautomaattien määrää sekä automaateista aiheutuvia kustannuksia. 
Yhtenä tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta. 
 

 
 
3. PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO 
 

Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön 1. kesäkuuta 2014 mennessä. Palvelun 
koekäytöstä ja koekäytön ajankohdasta sovitaan tarkemmin erikseen. 

 
 
 
4. PYSÄKÖINTIMAKSUN JAKOPERUSTE JA TULOUTUS 
 
 Pysäköintimaksujen suuruudesta päättää Helsingin kaupunki. Palmian 

kertamaksamispalvelun kautta suoritettuun pysäköintimaksuun lisätään 25 %:n 
palvelumaksu. Palvelukonseptissa pysäköivä asiakas maksaa yhdellä 
suorituksella pysäköinti- ja palvelumaksut.   

  
Palmia tilittää kerran kuukaudessa järjestelmätoimittajan Palmialle tilittämät 
pysäköintimaksut rakennusvirastolle vähennettyään tilityksestä oman palkkionsa.   
 
Palmia hallinnoi GSM-maksujärjestelmän palvelukonseptia. Palmia vastaa myös 
järjestelmän toimittajalle suoritettavista ylläpito-, asiakaspalvelu- ja 
operaattorikuluista, joiden suuruudesta sovitaan palvelua koskevan 
hankintamenettelyn yhteydessä. 
 

Esimerkki:  
 
Pysäköinnin hinta on kolikolla maksettaessa 1 € / tunti. 
Vaihtoehtoisesti pysäköinnin voi maksaa GSM-puhelimella 
lähettämällä tekstiviestin ohjeiden mukaisesti. Operaattori laskuttaa 
pysäköinnistä puhelinlaskulla 1,25€.  
Palmia tilittää 1€:n rakennusvirastolle ja Palmialle jää 0,25€ joka siis 
kattaa kaikki järjestelmän ja operaattoreiden kulut.  

 
 
 
5. HANKKEEN OSAPUOLTEN KESKEISET TEHTÄVÄT 
 

Järjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti järjestelmistä saatavilla 
raporteilla ja toiminnasta saaduilla kokemuksilla.  
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Yhteistyön yhtenä tarkoituksena on ohjata pysäköintimaksuja perinteisestä 
kolikkomaksamisesta GSM-maksamiseen. Maksuliikenteen muutosta seurataan 
kuukausittain. Muutosta pyritään ohjaamaan haluttuun suuntaan mainoksilla, 
lehtikirjoituksilla ja erilaisilla kampanjoilla.  
 
Rakennusvirasto voi tiedottaa kertamaksamispalvelusta esimerkiksi omilla 
Internet-sivuillaan. Palmia voi markkinoida palveluaan esimerkiksi 
pysäköintiautomaattien päälle asennetuissa kylteissä. 

 
Sopijapuolten palvelun seurantaa ja kehittämistä varten nimeämät yhteyshenkilöt 
ovat seuraavat: 
Rakennusvirasto: projektipäällikkö Oskari Rantanen 
Palmia: palvelupäällikkö Jani Savolainen 
 
 

 
6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Tämä sopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen. 
Sopimus on voimassa jäljempänä mainituin ehdoin, ellei Palmian mobiiliin 
kertamaksujärjestelmään liittyvästä hankintasopimuksesta muuta johdu.  
 
Tämä sopimus on voimassa kolme (3) vuotta palvelun käyttöönottopäivästä, ja 
voimassaolo jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Toistaiseksi 
voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 

 
 
 

7. SOPIMUKSEN MUUT EHDOT 
 

Kumpikin sopijaosapuoli sitoutuu antamaan sopijakumppanille kaiken oleellisen 
tätä hanketta koskevan tiedon ja materiaalin.  

 
Palmia kilpailuttaa ja solmii sopimukset palvelukonseptin mukaisten palveluiden 
kehittämisessä ja tuottamisessa tarvitsemiensa yhteistyökumppanien osalta. 
Palmia aloittaa kilpailutetun palvelun tuottamisen järjestelmätoimittajan kanssa 
2014 keväällä kuten edellä on todettu. Tämän sopimuksen syntymisen edellytys 
on, että Palmia saa kilpailutuksen kautta toimivan järjestelmän sopimuksineen. 

 
Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti 
sopijaosapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei 
saavuteta, riitaisuudet jätetään kummankin sopijaosapuolen toimialoja johtavan 
apulaiskaupunginjohtajan ratkaistavaksi.  

 
Palmian mahdollisessa yhtiöittämistilanteessa sopimus siirtyy automaattisesti  
Palmian toimintoja jatkavalle oikeushenkilölle. 
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8. ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tämä sopimus on tehty kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin 
sopijaosapuolelle. 
 
Päiväys:     Päiväys: 
 
 
 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitos 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Pekka Henttonen    Reijo Kähäri 
osastopäällikkö    yksikönjohtaja 
 
 
 
 
_________________________   __________________________ 
Kaija Kossila    Jani Savolainen 
kunnallinen pysäköinninvalvoja  palvelupäällikkö 
 
 
 
 


