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Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
ALLEKIRJOITUKSET
Risto Rautava
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Ilmari Mäkinen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
25.8.2020
Pekka M. Sinisalo
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus § 136

Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus

Hallitus päättää
a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Pekka M. Sinisalon (varalla Ville Ylikahri).

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Toimitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen
549/01.01.01.00/2020 [Toimitusjohtajan rekrytointi]
Hallitus § 137
Esittelijä
Valmistelija

Puheenjohtaja Risto Rautava
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772
HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi on 19.8.2020 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut
jäävänsä eläkkeelle vuoden 2021 aikana ja esittänyt hallitukselle uuden
toimitusjohtajan rekrytoinnin käynnistämistä. Rihtniemi on ilmoittanut olevansa valmis
siirtymään toimitusjohtajan virasta pois heti kun uusi toimitusjohtaja voi aloittaa
tehtävässä. Rihtniemen tarkka irtisanoutumispäivä on riippuvainen
rekrytointiprosessin aikataulusta ja virkasuhteen lopussa pidettävien vuosiloma- ja
säästövapaapäivien määrästä.
Toimitusjohtaja johtaa hallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja
muuta toimintaa. Toimitusjohtaja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen
käsiteltäväksi ja toimii hallituksen esittelijänä. Tarkemmat toimitusjohtajan tehtävät on
määritelty HSL:n hallintosäännössä. Virkaan ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen
edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14
kalenteripäivää. HSL:n perussopimuksen 16 §:n ja hallintosäännön 7 §:n mukaan
kuntayhtymän toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus. Edelleen
hallintosäännön 60 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se viranomainen, joka ottaa
viranhaltijan avoinna olevaan virkaan.
Toimitusjohtajan viran haku- ja täyttömenettelyä ehdotetaan valmisteltavaksi
hallituksen tilapäisessä toimikunnassa, johon kuuluvat puheenjohtaja Risto Rautava
ja varapuheenjohtaja Sirpa Hertell sekä jäsenet Tarja Kantola ja Sakari Rokkanen.
Toimikunnalle asiaa valmistelevat osastonjohtaja Ilmari Mäkinen ja
henkilöstöpäällikkö Eeva-Liisa Haaksluoto. Hakuprosessissa käytetään myös
ulkopuolista asiantuntija-apua. Hallitus pidetään ajan tasalla hakuprosessin
etenemisestä.

Ehdotus

Hallitus päättää julistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtajan
viran haettavaksi. Virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.
Toimitusjohtajan virkaan ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Hallitus päättää
valtuuttaa hallituksen tilapäisen toimikunnan huolehtimaan toimitusjohtajan viran
täytön valmistelusta (ml. osaamisprofiilin ja valintakriteerien täsmentäminen sekä
hakuilmoituksen hyväksyminen) ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Lisäksi valittavalta
henkilöltä edellytetään hyväksyttävän terveydentilaa koskevan selvityksen esittämistä
ennen viran vastaanottamista. Valittavan kanssa tullaan tekemään erillinen
johtajasopimus.

Käsittely

HSL:n osastonjohtajat Mari Flink, Hannu Heikkinen ja Sini Puntanen sekä viestinnän
asiantuntija Johannes Laitila ja hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen sekä
asiantuntijajäsen Mikael Grannas poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Irtisanoutumisilmoitus toimitusjohtajan virasta
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Integraatioalustan (HIA), HSL ID:n, MQTT:n kehityksen ja ylläpidon hankinta
322/02.08.02/2020 [HIA, HSL ID, MQTT kehitys- ja ylläpito]
Hallitus § 138
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Hannu Heikkinen, p. 050 575 5510
Hankinnan tausta
Hallitus päätti kokouksessaan 8.10.2019 § 107 käynnistää integraatioalustan
kilpailutuksen. Samalla hallitus teki suorahankinnan kilpailutuksen valmistelun ajalle.
Hallituksen kokouksen 8.10.2019 § 107 päätöksen mukaisesti palvelutoimittaja on
kilpailutettu HSL:n Integraatioalustalle (HIA), HSL:n Identiteetin hallintaan (HSL ID) ja
MQTT-kevytviestintäalustalle. Sopimuskausi on määräaikainen ensimmäiset neljä (4)
vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.
Palveluiden arvioitu kustannus neljältä vuodelta on noin 1 800 000 euroa (+ alv 24
%). Hinta muodostuu voittaneen tarjoajan tarjoamista HIA-, HSL ID- ja MQTTalustojen käyttöönoton, jatkuvien palveluiden, pienkehityspalveluiden sekä tarjoajilta
pyydettyjen optioiden hinnoista. Jokaiselle alustalle pyydettiin vastaavat palvelut.
Erityisalojen hankintalain 17 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan toistaiseksi voimassa
olevissa hankintasopimuksissa ennakoitu arvo lasketaan kertomalla kuukausiarvo
luvulla 48. Näin ennakoitu arvo muodostuu neljän vuoden hinnan perusteella.
Kilpailutuksella HIA, HSL ID, MQTT kehitys ja ylläpito saadaan hankituksi yhdeltä
palvelutoimittajalta. Kilpailutus antaa myös mahdollisuuden kehittää eri alustoja ja
niihin liittyviä palveluita pitkäjänteisesti. Kilpailutuksen tuloksena järjestelmien erittäin
korkea käytettävyys voidaan varmistaa jatkossakin.
HIA on HSL:n keskitetty palveluväylä, jonka kautta järjestelmät kommunikoivat
keskenään ja se on merkittävä järjestelmäkokonaisuus HSL:n
integraatioarkkitehtuurissa. HSL ID on HSL:n sähköisen identiteetin hallintaan luotu
alusta, joka tarjoaa HSL.fi kokonaisuudelle (hsl.fi, kaupunkipyörät, HSL-kortti) HSLtunnuskirjautumisen, vahvan tunnistautumisen ja näiden lisäksi HSL-sovellukselle
opiskelijaoikeuden tarkastamiskyvykkyyden. Näiden perustoiminnallisuuksien lisäksi
alustalla hallinnoidaan MaaS-operaattorien ja asiakkaiden välisiä valtuutuksia,
tuotetaan digitaalisen yritysportaalin taustapalvelu sekä hallinnoidaan ja käsitellään
kuluttajien MyData tietojen pyynnöt ja -haut. MQTT on vastaavasti
kevytviestintäalusta.
Hankintamenettely
Hankinta toteutettiin erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisella
neuvottelumenettelyllä EU-kynnysarvon ylittävänä tarjouskilpailuna.
Hankintailmoitus eli osallistumispyyntö julkaistiin 15.1.2020.

Toimitusjohtaja päätti päätöksellään 27.2.2020 § 83, että neuvottelumenettelyyn
hyväksyttiin seuraavat osallistumishakemuksensa jättäneet ehdokkaat:
CGI Suomi Oy
Ryhmittymä Contrasec/Trivore/Profirator
Digia Finland Oy
Solita Oy
Valittujen ehdokkaiden kanssa käytiin neuvottelut hankinnan sisällöstä, ja lopullinen
tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa
HILMA:ssa 19.5.2020. Tarjouksen jättivät määräaikaan 10.6.2020 klo 12:00
mennessä seuraavat neljä neuvottelumenettelyyn valittua tarjoajaa:
CGI Suomi Oy
Ryhmittymä Contrasec/Trivore/Profirator
Digia Finland Oy
Solita Oy.
Kaikki tarjoajat ja tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.
Tarjousten arviointi ja vertailu
Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta.
Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin huomioon seuraavat osa-alueet suluissa
mainituilla painoarvoilla:
a. Hinta (70 %)
b. Laatu (30 %).
Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet on avattu tarkemmin tarjouspyynnössä.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi ryhmittymä
Contrasec/Trivore/Profirator, jonka vertailupisteet olivat yhteensä 100 pistettä.
Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).
Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.
Hallintosäännön 7 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista.
Ehdotus

Hallitus päättää
a) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan
vertailun perusteella HIA, HSL ID, MQTT kehityksen ja ylläpidon toimittajaksi
ryhmittymän Contrasec/Trivore/Profirator.
b) valtuuttaa toimitusjohtajan ja teknologiaratkaisut-osaston osastonjohtajan
tekemään mahdollisia hankintalainsäädännön mahdollistamia sopimusmuutoksia
HSL:n HIA, HSL ID, MQTT kehityksen ja ylläpidon sopimukselle
hankintavaltuuksiensa puitteissa.
Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan
kirjallinen sopimus, joka voidaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 120 §:n
mukaisesti tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Osastonjohtaja Hannu Heikkinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Liite

Tarjousten vertailutaulukko
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Runkolinjaston ja lauttojen sisänäyttöjen asennuspaikkojen käyttöoikeuden toimittajan
valinta
514/02.08.00/2020 [Runkolinjaston ja lauttojen sisänäyttöjen asennuspaikkojen vuokraaminen
mainostarkoituksiin]
Hallitus § 139
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440 ja osastonjohtaja Hannu Heikkinen, p.
050 575 5510
Hankinnan tausta
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on kilpailuttanut runkolinjaston ja lauttojen
sisänäyttöjen asennuspaikkojen käyttöoikeuden eli vuokraamisen mainostarkoituksiin
määräaikaisesti viideksi vuodeksi. Sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella yhden (1)
vuoden optiolla (1+1 vuotta). Hankinnan arvioitu kokonaisarvo eli hankintayksikön
arvio sopimuksen toimittajalle varsinaiselta sopimuskaudelta ja optiovuosilta
tuottamasta liikevaihdosta on enintään 3 500 000 euroa (+ alv 24 %).
Linja-autojen runkolinjoissa sekä lautoissa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä informaatioja aikataulunäyttötekniikkaa. Nykyisissä näytöissä on vaikeaa esittää kaikkea haluttua
aikatauluinformaatiota. Mainosten näyttäminen on myös vaikeaa, koska näytöillä ei
ole olemassa yhtenäistä ohjaus- / julkaisujärjestelmää, jolla näytöille voitaisiin tuoda
erilaista sisältöä.
Kilpailutuksessa lähtökohtana oli malli, jossa tarjoajia pyydettiin antamaan
tarjouksessaan liikennevälineisiin asennettaville info- ja mainosnäytöille kiinteä
kuukausihinta, joka voi olla joko positiivinen eli tarjoajan maksettavaksi jäävä hinta
käyttöoikeudesta tai negatiivinen eli HSL:n maksettavaksi tuleva hinta näyttöjen
vuokrauksesta. Hankinnasta tehdään sopimus yhden toimittajan kanssa.
Hankintamenettely
Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 11 luvun mukaisesta
käyttöoikeussopimuksesta. Käyttöoikeussopimuksiin sovelletaan erityisalojen
hankintalain 11 luvun säännöksiä. Erityisalojen hankintalain 4 §:n 1 momentin 7
kohdan mukaan palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan
taloudellista vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimusta, jolla hankintayksikkö
siirtää palvelujen tarjoamisen ja hallinnoimisen sekä siihen liittyvän toiminnallisen
riskin yhdelle tai usealle toimittajalle ja jossa siirtämisen vastikkeena on joko
yksinomaan palvelujen käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä.
Runkolinjaston ja lauttojen sisänäyttöjen asennuspaikkojen käyttöoikeudesta on
järjestetty avoin julkinen kilpailutus. Hankintailmoitus on julkaistu 22.4.2020 julkisten
hankintojen HILMA-internetsivustolla ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet saatavilla sähköisesti www.tarjouspalvelu.fi/hsl sivustolta.

Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 3.6.2020 klo 10.00. Asetettuun määräaikaan
mennessä saapui yksi (1) tarjous. Tarjouksen jätti Neonmedia Oy.
Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja täytti tarjoajalle asetetut
soveltuvuusvaatimukset.
Tarjoajan tarjouksessaan antamien tietojen perusteella tarjoajaa ei koske
hankintalainsäädännössä tarkoitetut pakolliset poissulkuperusteet.
Neonmedia Oy:n tarjous perustui malliin, jossa HSL maksaa toimittajalle kiinteää
kuukausivuokraa liikennevälineisiin asennettavista info- ja mainosnäytöistä 65
€/ajoneuvo/kuukausi. Toimittaja maksaa HSL:lle 25 % myyntiprovision toimittajan
mainosmyynnistä.
Hankinta ei ylitä erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:n mukaista kynnysarvoa.
Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.
Hallintosäännön 7 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista.
Ehdotus

Hallitus päättää
a) valita Helsingin seudun liikenteen runkolinjaston ja lauttojen sisänäyttöjen
asennuspaikkojen käyttöoikeuden toimittajaksi Neonmedia Oy:n;
b) oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään tarjouspyynnön mukaisten optiovuosien
käytöstä sekä tarvittaessa hankintalainsäädännön mahdollistamista
sopimusmuutoksista;
Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan
kirjallinen sopimus.
Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Osastonjohtaja Mari Flink selosti asiaa kokouksessa.
Jäsen Tarja Kantola poistui pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo
9.46.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Päätös tarkastettiin kokouksessa.
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Helsingin seudun MAL–suunnitelman liikennejärjestelmäsuunnittelua ja muita tehtäviä
koskeva puitejärjestelyhankinta
294/02.08.02/2020 [Helsingin seudun MAL–suunnitelman liikennejärjestelmäsuunnittelua ja muita
tehtäviä koskeva puitejärjestely ]
Hallitus § 140
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Sini Puntanen, p. 040 501 3362 ja liikennesuunnittelija Heikki Palomäki,
p. 040 661 0977
Hankinnan tausta
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on kilpailuttanut puitesopimuksen Helsingin
seudun MAL-suunnitelman liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja muihin sen
valmisteluun liittyviin tehtäviin.
HSL vastaa MAL-suunnitelman liikennejärjestelmäsuunnittelusta 15 kunnan alueelle.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi HSL vastaa MAL-suunnitelmakokonaisuuden
vaikutusten arvioinnin ja vuorovaikutuksen koordinoinnista ja valmistelusta.
Hankinta on jaettu neljään osaan: A Liikennejärjestelmäsuunnittelu, B Liikenteen
tulevaisuusskenaariot, tutkimukset ja analyysit, C Ohjelmatason vaikutusten arviointi
ja seuranta sekä D Vuorovaikutus ja viestintä. Tarjoajat ovat voineet valita, mihin
hankinnan osiin ne jättävät tarjouksen.
Tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten perusteella HSL on valinnut jokaiseen
osaan vähintään kolme (3) puitejärjestelykonsulttia siten, että tarjousten vertailun
perusteella päädyttiin valitsemaan osiin A, B ja D kuusi (6) puitesopimuskonsulttia.
Osaan C valittiin viisi (5) puitesopimuskonsulttia.
Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota puitesopimuskonsultille
yksinoikeutta palvelujen tuottamiseen. Toimeksiannoista laaditaan erillinen, kirjallinen
tilaus tai toimeksiantosopimus, johon sovelletaan puitesopimuksen ehtoja.
Tarvittaessa puitesopimuskonsultti saa käyttää puitesopimuksen perusteella tilatuissa
töissä myös muuta henkilöstöä puitesopimuksen mukaisin tuntihinnoin.
Puitesopimuksen sopimuskausi alkaa allekirjoituksesta, ja sen voimassaolo päättyy
31.12.2023. Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) vuoden optiolla aina vuoden 2024
loppuun.
Palveluiden arvioitu kokonaiskustannus on noin 1,8–2,2 miljoonaa euroa (+ alv)
puitesopimuksen sopimuskauden aikana.
Hankintamenettely
HSL soveltaa toiminnassaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016). HSL kilpailutti
hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana avoimella menettelyllä.

Hankintailmoitus julkaistiin 5.6.2020.
Tarjousten toimittamiselle varattuun määräaikaan 3.8.2020 mennessä saatiin 7
tarjousta osaan A Liikennejärjestelmäsuunnittelu, 8 tarjousta osaan B Liikenteen
tulevaisuusskenaariot, tutkimukset ja analyysit, 7 tarjousta osaan C Ohjelmatason
vaikutusten arviointi ja seuranta ja 12 tarjousta osaan D Vuorovaikutus ja viestintä.
Osaan A Liikennejärjestelmäsuunnittelu antoivat tarjouksen:
- FLOU Oy
- Linea Konsultit Oy
- Proxion Plan Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- Sweco Ympäristö Oy
- WSP Finland Oy
Osaan B Liikenteen tulevaisuusskenaariot, tutkimukset ja analyysit antoivat
tarjouksen:
- FLOU Oy
- Linea Konsultit Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- Sweco Ympäristö Oy
- Taloustutkimus Oy
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
- WSP Finland Oy
Osaan C Ohjelmatason vaikutusten arviointi ja seuranta antoivat tarjouksen:
- FEMMA Planning
- FLOU Oy
- Linea Konsultit Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- Sweco Ympäristö Oy
- WSP Finland Oy
Osaan D Vuorovaikutus ja viestintä antoivat tarjouksen:
- Akordi Oy
- FEMMA Planning
- Gofore Oyj
- Hellon Oy
- Kaskas Media Oy
- Linea Konsultit Oy
- Pohjoisranta BCW Oy
- Ramboll Finland Oy
- Sitowise Oy
- Solita Oy
- Tekir Oy
- WSP Finland Oy
Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset.
Tarjoajien tarjouksissaan antamien tietojen perusteella ketään tarjoajaa ei koske
hankintalainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Pakollisiin
poissulkemisperusteisiin liittyvät todistukset, rikosrekisteriotteet ja muut selvitykset
tarkastetaan valituksi ehdotettavilta tarjoajilta ennen hankintasopimusten tekemistä.
Sopimusten tekemisen edellytyksenä on, ettei pakollisia poissulkemisperusteita ole.

Tarjousten arviointi ja vertailu
Yhden tarjoajan tarjous osaan D Vuorovaikutus ja viestintä ei ollut tarjouspyynnön
mukainen, joten sitä ei otettu mukaan tarjousten vertailuun. Tarkemmat perusteet
hylkäämiselle on esitetty liitteessä (Liite B).
Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta.
Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin huomioon seuraavat osa-alueet suluissa
mainituilla painoarvoilla:
a. Hinta (30 %)
b. Laatu (70 %).
Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet on avattu tarkemmin tarjouspyynnössä.
Tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti tehdyssä tarjousten
vertailussa tarjousten keskinäinen järjestys osakohtaisesti on seuraava:
Osa A: Liikennejärjestelmäsuunnittelu
1. Sitowise Oy
2. Sweco Ympäristö Oy
3. WSP Finland Oy
4. Ramboll Finland Oy
5. FLOU Oy
6. Linea Konsultit Oy
7. Proxion Plan Oy
Osa B: Liikenteen tulevaisuusskenaariot, tutkimukset ja analyysit
1. FLOU Oy
2. Sitowise Oy
3. Ramboll Finland Oy
4. Linea Konsultit Oy
5. WSP Finland Oy
6. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
7. Sweco Ympäristö Oy
8. Taloustutkimus Oy
Osa C: Ohjelmatason vaikutusten arviointi ja seuranta
1. Ramboll Finland Oy
2. WSP Finland Oy
3. FLOU Oy
4. Sweco Ympäristö Oy
5. Sitowise Oy
6. Linea Konsultit Oy
7. FEMMA Planning
Osa D: Vuorovaikutus ja viestintä
1. Ramboll Finland Oy
2. Linea Konsultit Oy
3. Sitowise Oy
4. WSP Finland Oy
5. Hellon Oy
6. Akordi Oy
7. Tekir Oy
8. FEMMA Planning
9. Gofore Oyj
10. Kaskas Media Oy
11. Pohjoisranta BCW Oy

Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).
Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.
Hallintosäännön 7 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista.
Ehdotus

Hallitus päättää
a) hylätä tarjouspyynnön vastaisena Solita Oy:n antaman tarjouksen osaan D
Vuorovaikutus ja viestintä;
b) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan
vertailun perusteella osaan A Liikennejärjestelmäsuunnittelu seuraavat toimittajat:
- Sitowise Oy
- Sweco Ympäristö Oy
- WSP Finland Oy
- Ramboll Finland Oy
- FLOU Oy
- Linea Konsultit Oy
c) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan
vertailun perusteella osaan B Liikenteen tulevaisuusskenaariot, tutkimukset ja
analyysit seuraavat toimittajat:
- FLOU Oy
- Sitowise Oy
- Ramboll Finland Oy
- Linea Konsultit Oy
- WSP Finland Oy
- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
d) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan
vertailun perusteella osaan C Ohjelmatason vaikutusten arviointi ja seuranta
seuraavat toimittajat:
- Ramboll Finland Oy
- WSP Finland Oy
- FLOU Oy
- Sweco Ympäristö Oy
- Sitowise Oy
e) valita liitteenä olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan
vertailun perusteella osaan D Vuorovaikutus ja viestintä seuraavat toimittajat:
- Ramboll Finland Oy
- Linea Konsultit Oy
- Sitowise Oy
- WSP Finland Oy
- Hellon Oy
- Akordi Oy
f) hyväksyä hankinnan arvioiduiksi kokonaiskustannuksiksi 2 200 000 euroa (+ alv)
sopimuskaudella optioineen; sekä
g) valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä.
Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan
kirjallinen sopimus, joka voidaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 120 §:n
mukaisesti tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.
Käsittely

Jäsen Hanna Mithiku poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa klo 9.58.
Jäsen Sakari Rokkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa klo 9.59.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Liite

A Tarjousten vertailutaulukko
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Lausunnon antaminen Hiilineutraali Uusimaa 2035-ilmastotiekartan painopisteistä ja
toimintalinjauksista
425/00.04.02/2020 [Hiilineutraali Uusimaa 2035 –ilmastotiekartan painopisteet ja toimintalinjaukset]
Hallitus § 141
Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Sini Puntanen p. 040 501 3362, liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen
p. 040 161 2234, liikennesuunnittelija Reetta Koskela p. 040 358 1061
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta jäsentää ilmastotyön painotuksia ja tun-nistaa
toimintalinjauksia, joilla päästöjä vähennetään. Tiekartta toteutetaan osana Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaa, EU:n LIFE IP-rahoituksella toteutettavaa
Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemu-re) -hanketta.
Lausuntoaineistot ovat saatavissa sähköisesti osoitteesta
http://www.uudenmaanliitto.fi/ilmastotiekartta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan Uudenmaan liittoon viimeistään 4.9.2020
sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi.
Tiivistelmä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta Helsingin seudulle (14 kuntaa) sekä suunnittelee ja järjestää
toimialueensa (9 kuntaa) joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä.
HSL haluaa kiittää sujuvasta ja avoimesta yhteistyöstä, jota Hiilineutraali Uusimaa tiekarttatyön puitteissa on tehty. Seudun toimijoita on osallistettu laaja-alaisesti
suunnittelun alusta lähtien. Myös lausuntoja pyydetään varhaisessa vaiheessa jo
tiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista.
HSL pitää hyvänä, että Uudenmaan hiilineutraalisuustiekartassa on mukana
kattavasti asumisen ja maankäytön teemoja. On hienoa, jos tiekarttatyön myötä
saadaan uutta seudullisen tason vaikutustietoa näistä teemoista.
HSL pitää kaikkia kuutta ilmastotiekartan painopistettä tärkeinä. Painopisteitä ja
toimintalinjauksia on kuitenkin yhteensä hyvin paljon. HSL pitää tärkeänä, että työn
seuraavissa vaiheissa arvioidaan kokonaisuutta ja kirkastetaan päästövaikutuksiltaan
sekä kustannustehokkuudeltaan tehokkaimmat kärkikeinot.
HSL pitää hyvänä, että liikenteen osalta on tunnistettu kestävien kulkutapojen
kehittämisen lisäksi tarve tavoitteelliselle autoliikenteen vähentämiselle. Toimenpiteiden suunnittelun ja arvioinnin yhteydessä tulee kuitenkin pitää huolta siitä,
että joukkoliikenteellä tai matkoja yhdistämällä voidaan toteuttaa arjen matkat
sujuvasti myös silloin, jos henkilöautosaavutettavuus heikkenee. HSL pitää hyvänä
myös sitä, että pyöräliikenteen potentiaali on tunnistettu ja pyöräliikenne on nostettu
omaksi kokonaisuudekseen.

HSL nostaa esiin, että Uudenmaan hiilineutraalisuustiekartassa ja sen vaikutusten
arvioinnissa on tärkeää käsitellä toimenpiteiden vaikutuksia ihmisiin
oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartta
Uudenmaan maakuntavaltuusto päätti joulukuussa 2017 tiukentaa maakunnan
ilmastotavoitetta hyväksyessään Uusimaa-ohjelman ja asetti uudeksi tavoitteeksi
maakunnan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Uuden tavoitteen myötä liiton
ilmastotyön vuoteen 2050 tähtäävää tiekarttaa päätettiin päivittää.
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekarttatyön tavoitteena on
 Tarkastella kasvihuonekaasupäästöjen jakautumista ja kehitystä maakunnan
alueella ja kunnittain
 Selvittää Uudenmaan hiilinielujen määrä ja alueellinen jakautuminen ja etsiä
keinoja hiilinielun vahvistamiseksi
 Tunnistaa liiton, kuntien, muiden maakunnan toimijoiden sekä valtion mahdollisuudet ja keinot päästöjen vähentämisessä etsiä ja monistaa vaikuttavia ja
Uudenmaan kontekstiin soveltuvia hillintäkeinoja ja toimenpidekokonaisuuksia
 Hakea seudullisia vahvuuksia hillintätoimien ekosysteemin rakentamiseksi
 Rakentaa ylikunnallista yhteistyötä muun muassa hanketoiminnan keinoin
 Edistää kuntien ilmastotoimien toteutumisen edellytyksiä kansallisen ja EUtason edunvalvonnan keinoin
 Tunnistaa eri rahoituksien mahdollisuuksia tiekartan toimeenpanossa
Tiekartan kuusi painopistettä ovat
 Ilmastoviisas maankäyttö ja rakentaminen
 Älykäs, turvallinen ja päästötön liikkuminen
 Nopea ja reilu energiasiirtymä
 Hiilineutraali kiertotalous
 Kestävä kulutus ja tuotanto
 Hiilinielujen vahvistaminen ja päästöjen kompensointi
Tiekarttaa on yhteensovitettu Uudenmaan liiton ohjelmien ja strategioiden että
muiden maakunnallisten ja seudullisten ohjelmien ja suunnitelmien kanssa.
Ehdotus

Hallitus päättää antaa Hiilineutraali Uusimaa 2035 -ilmastotiekartan painopisteistä ja
toimintalinjauksista liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Lausunto Hiilineutraali Uusimaa 2035-ilmastotiekartan painopisteistä ja
toimintalinjauksista
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Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta
399/00.00.01/2020 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2017-2021]
Hallitus § 142
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
Hallituksen varajäsen Saara Hyrkkö on pyytänyt 10.6.2020 saapuneella kirjeellä eroa
HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävästä.
Eroaminen luottamustehtävästä
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Vakiintuneen
tulkintakäytännön syyn mukaan pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka
valittava luottamushenkilö on. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille ja
varajäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.
Hallituksen kokoonpano
HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on
määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen
toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien
perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä
ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä.
Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan
kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.
Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset
Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus
edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen
kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen
kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76
§:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion
virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä tai
kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitetun HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan
yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.
Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen
suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Tasa-arvolain mukainen naisten ja
miesten suhde arvioidaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n
toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa
(lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä
palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän
esteellisyyden.
Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää
a) myöntää Saara Hyrkölle eron hallituksen varajäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n
perusteella; sekä
b) valita Hyrkön tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
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Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset
Hallitus § 143
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten
toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 23.6.–19.8.2020.
Päätösluettelo on liitteenä.

Ehdotus

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä..

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liite

Päätösluettelo 23.6.-19.8.2020

21

PÖYTÄKIRJA

15

22

Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus § 144
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158
HSL on antanut seuraavat lausunnot:
-

-

Lausunto Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta;
Lausunto Pärnunkatu 6 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta;
Lausunto Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavaehdotuksesta;

-

Lausunto Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen asemakaavasta (alue 920400);

-

-

Lausunto Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä
aluevaraussuunnitelmaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta;
Lausunto Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavamuutosehdotuksesta (alue
210807);
Lausunto M3 Danielsbackan asuinalueen asemakaavaehdotuksesta;

-

Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12587 Koivusaari;

-

Lausunto Espoonlahden uimahallin asemakaavan muutosehdotuksesta, 410510;

-

Lausunto Mustikkarinteen asemakaavan valmisteluaineistosta;

-

Kannanotto asemakaavan muutokseen Aviapolis eteläinen nro 002417;

-

Lausunto SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien joukkoliikenteen käyttöä;

-

-

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:
-

-

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö logistiikan digitalisaatiostrategiaa
koskevasta luonnoksesta;
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2021–
2024;
Traficomin päätös HSL:n toteuttamasta puolesta-asiointiratkaisusta;

-

Lausuntopyyntö Keravan rakennusjärjestysluonnoksesta

-

Muut tiedoksi merkittävät asiat:
-

Uudenmaan maakuntaparlamenttia ei ennakkotiedoista poiketen järjestetä
marraskuussa 2020 vaan maakuntaparlamentti on peruttu vuodelta 2020

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

HSL:n lausunto Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta (Dnro 275/2020)
HSL:n lausunto Pärnunkatu 6 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta (Dnro 274/2020)
HSL:n lausunto Munkinmäen kortteleiden 202 ja 203 asemakaavaehdotuksesta
(Dnro 267/2020)
HSL:n lausunto Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen asemakaavasta (alue 920400)
(Dnro 317/2020)
HSL:n lausunto Maantie 152 välillä Hämeenlinnanväylä-Tuusulanväylä
aluevaraussuunnitelmaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
(Dnro 419/2020)
HSL:n lausunto Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavamuutosehdotuksesta (alue
210807) (Dnro 421/2020)
HSL:n lausunto M3 Danielsbackan asuinalueen asemakaavaehdotuksesta (Dnro
376/2020)
HSL:n lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12587 Koivusaari (Dnro
403/2020)
HSL:n lausunto Espoonlahden uimahallin asemakaavan muutosehdotuksesta,
410510 (Dnro 426/2020)
HSL:n lausunto Mustikkarinteen asemakaavan valmisteluaineistosta (Dnro 319/2020)
HSL:n kannanotto asemakaavan muutokseen Aviapolis eteläinen nro 002417 (Dnro
408/2020)
HSL:n lausunto SDP:n ryhmäaloitteeseen koskien joukkoliikenteen käyttöä (Dnro
522/2020)
Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö logistiikan digitalisaatiostrategiaa
koskevasta luonnoksesta (Dnro 424/2020)
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2021–2024
(Dnro 498/2020)
Traficomin päätös HSL:n toteuttamasta puolesta-asiointiratkaisusta (Dnro 475/2020)
Keravan kaupungin lausuntopyyntö Keravan rakennusjärjestysluonnoksesta (Dnro
540/2020)
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus § 145
Esittelijä
Valmistelija

Ehdotus

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina
15.9.2020 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisesti.
Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 2.9.2020 klo 16.30 alkaen.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJA
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 136, §
137, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145
Muutoksenhakukielto
Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 138, § 139, § 140
Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan
myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen
ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian
uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista
ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–
135 §:ssä säädetään. Erityisalojen hankintalain 128 §:n mukaan muutoksenhakuun
erityisalojen hankintalaissa tarkoitetuista ratkaisuista sekä lainvastaisen menettelyn
johdosta määrättäviin seuraamuksiin sovelletaan, mitä hankintalain 16 luvussa (145–
169 §) säädetään.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Päätöksiin voi hakea muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai
valituksen markkinaoikeudelle tai molemmat.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla
(hankintalaki 163 §).
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
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Ohje hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisestä
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja,
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu asianosainen.
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo
ole hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu asianosainen voi saattaa
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee (hankintalaki 146 § 2 mom.):
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n
mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta
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muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön
menettelyyn liittyvä syy.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen erityisalojen hankintalain 121 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee
puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon
vaatimuksen). Valituskirjelmässä, joka on osoitettava markkinaoikeudelle, on
ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan
3. valittajan nimi ja yhteystiedot
4. jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot
5. postiosoite, johon oikeudenkäyntiin liitttyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite).
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä
vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää (hankintalaki 146 § 3 mom.).
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava
valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. selvitys valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaantitavasta ja päivästä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
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4. asiamiehen on liitettävä valtakirja lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32
§:n mukaisesti.
Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa markkinaoikeudelle:
Markkinaoikeus
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Käyntiosoite Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
Puhelin: 029 56 43300,
Faksinumero: 029 56 43314,
Asiakaspalvelun aukioloaika: ma–pe 8.00–16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusasiakirjojen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
asiakaspalvelun aukioloajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla markkinaoikeus perii
muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 2 050 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa. Jos asia poistetaan
käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä, on
oikeudenkäyntimaksu kuitenkin 510 euroa.
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön edellä
mainittuun osoitteeseen.
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