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§ 56/2021
LIJ2014-järjestelmän muutos: HSL projektin ”Uusi lukijalaite” integrointien tukityöt hankinta
Tieto Finland Oy:ltä (lisähankinta)
Päätös

Päätän tilata Tieto Finland Oyj:ltä ehdotuksen ” Uuden lukijalaitteen
integrointien tukityöt TietoEVRYltä” mukaiset työt. Ehdotuksen kokonaishinta
on enintään 87.000 euroa (+ alv 24 %).

Perustelut

TietoEVRYltä tarvitaan tukea HSL:n ”Uusi lukijalaite”-projektille (osa
Lipputilihanketta) tulkitsemaan LIJ:n rajapintoja, tietomallia, dokumentaatiota;
konsultoimaan ja hakemaan ratkaisuja lukijalaitteen vaihtuessa; osallistumaan
testaukseen ja testausympäristöjen käyttöön; käyttöönottovaiheessa
konfiguraatiomuutoksia; ynnä muuta liittyvää työtä. Resursseja otetaan
käyttöön allokaatiopohjaisesti. Tarvittava määrä vastaa yhden henkilön noin
4,5 kuukauden työpanosta. TietoEVRY käyttää tässä toimeksiannossa
tarvittavia LIJ-asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Tieto Finland Oy on HSL:n käyttämän Lippu- ja informaatiojärjestelmän
(LIJ2014-järjestelmä) toimittaja. Hankinta perustuu LIJ2014 Tuki- ja
ylläpitosopimuksen mukaiseen muutoksenhallintaprosessiin. Hankinta
toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 124 § 2 mom. 2 kohdan
mukaisena hankintasopimuksen muuttamisena. Muutoksen arvo on alle 50
prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Lisähankinnan tarkoituksena on
aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai
laajentaminen. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista LIJ2014järjestelmän toteuttaneen Tieto Finland Oy:n liikesalaisuuksia vaarantamatta
ja teknisistä syistä. Sopimuskumppanin vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää
haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä.
Lisähankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan erillisellä
tilauksella.
HSL:n hallitus on päätöksellään 14.6.2019 § 75 päättänyt valtuuttaa
Teknologiaratkaisut-osaston osastonjohtajan päättämään
hankintatoimivaltansa puitteissa LIJ2014-järjestelmään liittyvistä
lisähankinnoista sopimuskaudella.

Päätöksen tekijä

Heikkinen Hannu
Osastonjohtaja
Päätös on allekirjoitettu sähköisesti.

Lisätietoja antaa

palveluvastaava Jarmo Korkeamäki, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Tiliöinti

/102020/ 740 / K200605005

Tiedoksianto

Asianosaiset, lähetetty sähköisesti 3.11.2021

Nähtävänäpito

Päätös on julkaistu HSL:n internetsivuilla www.hsl.fi 3.11.2021.
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Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen HSL:n hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä myös HSL:n jäsenkunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka
kuntalain 3 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin HSL:n jäsenkunnista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta
tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
- kolmen (3) päivän kuluttua viestin lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä
säädetyllä tavalla,
- seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta,
- saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi
saantitodistuksin,
- tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle
tiedoksi henkilökohtaisesti.
Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä HSL:n internetsivuilla.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti (myös sähköinen muoto täyttää kirjallisen muodon
vaatimuksen). Siitä on käytävä ilmi, mihin päätökseen se on kohdistettu, millä perusteella
oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimuksen
tekijän vaatimus perusteineen sekä oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimus on toimitettava HSL:lle:
Sähköpostiosoite: hsl(at)hsl.fi
Postiosoite: HSL, PL 100, 00077 HSL
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.00
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Asiakirjojen on oltava perillä viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä.

