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§ 135
Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitystekniikan 
hankinta

HEL 2017-012915 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia peruskoulujen ja lukioi-
den opetustilojen esitystekniikkaa enintään 2 995 000 eurolla (ALV 0 
%). Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään sopi-
muksen ja tilauksen. Hankintaa koskevat tilaukset voidaan tehdä 
useammassa eri osassa vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Esitystekniikan laitteet hankitaan minikilpailutuksen perusteella Helsin-
gin kaupungin puitesopimuksen mukaisesti. Laitteet maksetaan kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan menolajilta Digitalisaation esitystekniik-
ka. 

Tällä päätöksellä kumotaan opetuslautakunnan 16.5.2017 tekemä pää-
tös § 75, Puitesopimuksen täytäntöönpano, opetustilojen esitysteknii-
kan kehittäminen.  

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankintaperustelujen tarkempi erittely

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Digitalisaatio on yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kärkihank-
keista. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on fyysisten oppimisympäris-
töjen kehittäminen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
12.12.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 3000 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

Toimialan opetustiloissa on paljon vanhentunutta esitystekniikkaa. Vuo-
den 2018 loppuun mennessä hankitaan liitteen 1 mukaisesti noin 3 000 
projektoria tarvikkeineen korvaamaan vanhentuneita projektoreita. Sa-
malla hankitaan uusia projektoreita tiloihin, joissa niitä ei vielä ole. Han-
kintoihin kuuluu myös uusien esitystekniikan ratkaisujen sekä erilaisten 
langattomien esitystekniikoiden kokeiluja opetustiloissa. 

Laitteet hankitaan minikilpailutuksen perusteella Helsingin kaupungin 
esitystekniikan laitteita ja tähän kokonaisuuteen liittyviä palveluita kos-
kevan hankintasopimuksen (H019-15, HEL 2015-009408, 2.3.2016) 
mukaisilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.11.2017 § 16 päättänyt täysva-
rustelukoulujen esitystekniikan hankinnasta enintään 588 245 eurolla. 
Täysvarustelukouluja koskenut päätös esitystekniikan hankkimisesta ja 
nyt tehtävä päätös ovat toisistaan erilliset. Nyt tehtävä päätös koskee 
muita opetustiloja kuin aiemman päätöksen mukaisia täysvarustelukou-
luja.

Hankinnan laajuus sekä uusien ratkaisujen kokeilemisen hyötyjen huo-
mioon ottaminen tilaukset on tarkoituksenmukaista tehdä useammassa 
eri osassa. 

Esittelijä
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Tiedoksi

ITC-hankinnat


