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§ 32
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpal-
velualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen 
hankinta

HEL 2017-012564 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävän puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitut-
kinnon puitejärjestelyyn tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjiksi:

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Edupolin ja
 Ami-säätiön, Amiedun.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikeuttaa oppisopimusjohtajan 
tekemään palveluhankinnan kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuun 
tarjoukseen perustuvan puitesopimuksen kahden (2) vuoden ajaksi ja 
päättämään ennen perussopimuskauden päättymistä yhden (1) vuoden 
optiokauden käyttöönotosta suoraa hankintaa käyttäen.

Hankinnan kilpailutettu arvonlisäveroton arvo on 750 000,00 euroa.

Käsittely

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hal-
linnon koulutusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankki-
maan muilta koulutuksen järjestäjiltä.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa tämän koulu-
tusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankkimaan muilta 
koulutuksen järjestäjiltä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin: 310 83227

margit-kristi.gasbarra(a)edu.hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Puhtausalan eat H122-17xlsx.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

HL 51 §:n perusteella korjattu 
kirjoitusvirhe esittelijän peruste-
luiden ensimmäisestä kappalees-
ta, JL 14.2.2018.
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla ei ole järjestämislupaa kaupan ja hal-
linnon koulutusten järjestämiseen, tällöin joudutaan koulutus hankki-
maan muilta koulutuksen järjestäjiltä. Kilpailutus perustuu Helsingin 
kaupungin 1.12.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön H0122-17, HEL 
2017–012564. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkin-
non tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestämisen hankinta on toteutet-
tu avoimella menettelyllä. 

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 1.12.2017 ja korjausilmoitus 
13.12.2017 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoi-
tukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 22.12.2017 klo 
12:00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) tarjoajaa: 

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 Ami-säätiö, Amiedu

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät tarjoajan kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavan palvelun, oppisopimuskoulutuksena järjestettävän puh-
taus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuk-
sen ja näyttöjen järjestämisen valintaperusteena oli kokonaistaloudelli-
nen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertailtiin tarjoushin-
nan ja palvelun laadun yhteispistemääränä. Tarjoushinnaltaan edullisin 
tarjous sai 85 vertailupistettä ja eniten laatupisteitä saanut tarjous sai 
15 vertailupistettä.
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Laadun arviointiperusteena oli:

1. Valinnaisten tutkinnon osien lukumäärä (maksimipisteet 2x2,5p=5p)
Jos tarjous sisältää 1-2 valinnaista tutkinnon osaa, sai tarjoaja jokaises-
ta em. välillä olevasta tutkinnon osasta 2,5p.

2. Sähköinen oppimisympäristö koulutuksen aikana (maksimipisteet 
4p)
Jos tarjoajalla on opiskelijoiden käytössä oleva sähköinen oppimisym-
päristö, sai tarjoaja maksimipisteet, 4p.

3. Työpaikalla tapahtuva ohjaus pienryhmissä (maksimipisteet 6)

Tarjoaja toteuttaa koulutuksen aikana:
•       3 kertaa puolen päivän ohjaus, 6p
•       2 kertaa puolen päivän ohjaus, 4p
•       1 kertaa puolen päivän ohjaus, 2p

Tarjousten vertailuhinnat ja laatupisteet ovat liitteenä olevassa vertailu-
taulukossa. 

Puitejärjestelyyn voitiin valita kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisin-
ta palveluntarjoajaa:

 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli
 Ami-säätiö, Amiedu

Pääsääntöisesti tilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden 
perusteella siltä palveluntuottajalta, joka on antanut tarjouskilpailussa 
hinta- laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen. Stadin aikuisopiston 
työelämä- ja oppisopimuspalvelut voi tehdä tilauksia myös puitejärjes-
telyyn valitulta palveluntuottajalta, joka on toiminut yhteistyössä Stadin 
aikuisopiston työelämä- ja oppisopimuspalvelujen kanssa opiskelijaryh-
män kokoojana.

Koulutukset tullaan ostamaan minimitutkintorakenteella (3 tutkinnon 
osaa), jolloin koko tutkinnon hinnaksi tulee enintään 3 500,00 eu-
roa/opiskelija.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja, puhelin

margit-kristi.gasbarra(a)edu.hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko Puhtausalan eat H122-17xlsx.pdf
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