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§ 174
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinta

HEL 2018-005555 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä oppisopimuskoulutuk-
sena järjestettävän kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon puitejärjes-
telyyn tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjiksi:

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

- Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto (y-tunnus 0215281-7)
- Suomen Diakoniaopisto Oy (y-tunnus 2756786-7)

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

- Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto (y-tunnus 0215281-7)
- Suomen Diakoniaopisto Oy (y-tunnus 2756786-7)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää oikeuttaa työelämä- ja 
oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön tekemään palveluhankinnan 
kohteesta tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen perustuvan puite-
sopimuksen yhden (1) vuoden ajaksi ja päättämään ennen perussopi-
muskauden päättymistä yhden (1) kahden (2) vuoden optiokauden ja 
yhden (1) yhden (1) vuoden optiokauden käyttöönotosta suoraa han-
kintaa käyttäen.

Saatujen tarjousten pohjalta hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo 
on noin 1,6 milj. euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä, ennen kuin tarjoaja on toimittanut 
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukai-
set otteet rikosrekisteristä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Hankintayksikkö tutkii otteista ja muista selvityksistä, koskeeko tarjoa-
jaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. 
Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva pää-
tös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukai-
sesti.

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

Lisätiedot
Leena Parkkila, koulutustarkastaja, puhelin: 310 86691
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Liitteet

1 Vertailutaulukko Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinto H023-18

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Otteen saajat Esitysteksti

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

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu 18.05.2018 päivättyyn tarjouspyyntöön H023-18, 
HEL 2018-005555. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon hankinta on 
toteutettu avoimella menettelyllä. Hankinnasta on julkaistu hankintail-
moitus 19.05.2018 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa (www.han-
kintailmoitukset.fi). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 13.06.2018 
klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta: Kirkko-
palvelut ry/Seurakuntaopisto sekä Suomen Diakoniaopisto Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Tar-
joajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun otta-
matta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksen-
teon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimit-
tamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kirkkopalvelut ry/ Seurakuntaopisto sekä Suomen Diakoniaopisto Oy 
täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvel-
vollisuudet.

Tarjousten vertailu
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Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Tarjouspyynnön mukaan hin-
nan painoarvo on 65 pistettä ja laadun 35 pistettä. Laadun arviointipe-
rusteena on: koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille 
10 pistettä, koulutustarjotin yhteisille tutkinnon osille 10 pistettä, erityi-
sen tuen tarpeen palvelut 10 pistettä ja opiskelijan ohjaus 5 pistettä.

Pisteytys ja hinnat selviävät liitteenä olevasta vertailutaulukosta. 

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 (pakolliset tut-
kinnon osat 4 kpl, valinnaiset tutkinnon osat 2 kpl, yhteiset tutkinnon 
osat 3 kpl), jolloin koko tutkinnon hinnaksi tulee enintään 7980 eu-
roa/opiskelija.
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