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§ 79
Toimivallan siirtäminen hallintojohtajalle varhaiskasvatuksen Palve-
lukeskus liikelaitoksen ruoka-ja puhtauspalvelusopimuksen allekir-
joittamisen osalta

HEL 2022-004406 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa hallintojohtajan allekir-
joittamaan toimialan ruoka- ja puhtauspalvelujen sopimuksen Palvelu-
keskus Helsinki liikelaitoksen kanssa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyessään (14.12.2021 § 389) tu-
losbudjettia vuodelle 2022 oikeutti hallintojohtajan yhdessä ao. palvelu-
kokonaisuuden johtajan kanssa hyväksymään talousarvion määräraho-
jen puitteissa Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitokselta tilatta-
vien ei-kilpailutettujen ruokapalvelujen tilaamista ja tuottamista koske-
vat sopimukset. Sopimuksissa määritellään toimialan ja tuottajan väli-
set vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu. 

Tehtyä tulosbudjetin oikeutusta on tarpeen päivittää niin, että oikeutus 
koskee myös toimialan puhtauspalveluja, jotka hankitaan kilpailuttamat-
ta Palvelukeskus Helsinki liikelaitokselta. Toimialalla ei ole 1.3.2022 al-
kaen ollut enää omaa puhtauspalveluhenkilöstöä vaan päiväkotiapulai-
set, leikkipuistoapulaiset ja Arbiksen siivoajat ovat siirtyneet osaksi 
Palvelukeskus Helsinki liikelaitoksen henkilöstö. Kansliapäällikkö on 
tehnyt henkilöstösiirroista päätökset (19.11.2021 § 240 ja 28.2.2022 § 
52).
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Toimialan ja Palvelukeskuksen Helsinki liikelaitoksen välisessä sopi-
muksessa määritellään tilattavien ei-kilpailutettujen ruoka- ja puhtaus-
palvelujen tilaamista ja tuottamista koskevasta yhteistyöstä, määritel-
lään toimialan ja toimialan yksiköiden sekä tuottajan väliset vastuut, 
palvelujen sisältö ja laatu. Allekirjoitettava sopimus valmistellaan toi-
mialan ja Palvelukeskus Helsinki liikelaitoksen yhteistyönä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


