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Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - 
hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ HEL 2022-003077

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen 

toimiala
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0201256-6

Yksikkö / alaorganisaatio Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Postiosoite Töysänkatu 2D
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki

Postinumero 00099
Maa Suomi
Yhteyshenkilö Riikka Uoti
Puhelin +358 931089498

Sähköpostiosoite riikka.uoti@hel.fi
NUTS-koodi Helsinki-Uusimaa FI1B1
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=388574&tpk=003c63bf-29f0-4399-bb8e-
d7d655aa2e12

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=388574&tpk=003c63bf-29f0-4399-bb8e-
d7d655aa2e12

Sähköisesti osoitteessa

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustutkinnon 
hankinta 
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I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan perustutkinnon hankinta 

Viitenumero

HEL 2022-003077

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Ammattikoulutuspalvelut (80500000-9)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan 
perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestäminen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

Hankinnan kohde

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Päänimikkeistö

Ammattikoulutuspalvelut (80500000-9)

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Helsinki-Uusimaa FI1B
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II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinnan kohteena on oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan 
perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja tutkinnon järjestäminen.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Liiketoiminnan 
perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä), joista 
pakollisten tutkinnon osien laajuus on 55 osaamispistettä ja valinnaisten tutkinnon 
osien laajuus on 90 osaamispistettä. Lisäksi tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon 
osia 35 osaamispistettä. Palveluntuottajan on tarjottava kaikki muut ammatilliset 
tutkinnon osat paitsi Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen.

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 
järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa 
oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Tavoitteena on tuottaa 
työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää koulutusta. Työssä tarvittavan osaamisen 
lisäksi tutkintotavoitteisuudella halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen 
pätevyys, joka edistää liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa (Liite 1).
 
Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme (3) palveluntuottajaa. Hankinnat pyritään 
tekemään sopimuskaudella pääasiassa kilpailutuksen mukaisessa 
ensisijajärjestyksessä. Ensisijajärjestyksestä voidaan poiketa mikäli opiskelijaksi 
hakeutuva ei ota vastaan hänelle tarjottua mahdollisuutta suorittaa oppisopimukseen 
kuuluva tutkintokoulutus ensisijajärjestyksessä ensimmäisenä olevan 
palveluntuottajan asiakkaana ja näin kyseinen oppisopimus jäisi toteutumatta. 
Opiskelijaksi hakeutuvan ei tarvitse perustella syytään.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden 
optiokautta.  Tavoitteellinen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tuottaa palvelua osittain tai kokonaan omana 
toimintana.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

24 kuukautta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan
Ei

II.2.14) Lisätiedot

Hankintalain 12 lukua sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten 
palveluhankintojen kilpailuttamisesta sovelletaan hankintalain liitteessä E lueteltuihin 
palveluihin (80500000-9 Ammattikoulutuspalvelut).

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset
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III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten 
pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista

Kuvattu soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan kohteen kriteereissä.

VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

IV Kohta: Menettely
IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

22.04.2022 12:00 (UTC +03:00) 

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

31.12.2022

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI.3) Lisätiedot
Puitejärjestelyyn valitaan enintään kolme (3) palveluntuottajaa.  

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Sörnäistenkatu 1

Postitoimipaikka Helsinki
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Hankinnan tunniste

HEL 2022-003077

VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite

Ilmoituksen viite

2022-095917

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.1) Muutoksen syy

Muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin

VII.2) Muut täydentävät tiedot

1) Poistettu sopimusluonnoksen 7. kappaleesta kohta:

"Palveluntuottaja vastaa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen liittyvästä 
henkilökohtaistamisesta ja päivittämisestä sekä tähän liittyvästä dokumentoinnista 
Tilaajan ohjeistuksen mukaisesti."

2) Muutettu sopimusluonnokselle sopimuskaudeksi 1.8.2022 – 31.7.2024.
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Hankintamenettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 28.03.2022 12:00 mennessä

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät 
myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Soveltuvuusvaatimukset
Tarjoaja ja tarjoajan alihankkija on rekisteröitynyt kaupparekisteriin. Tarjoaja ja 
tarjoajan alihankkija on suorittanut verot, eläkevakuutusmaksut ja 
sosiaaliturvamaksut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntuottajan ja mahdollisen palveluntuottajan alihankkijan tulee kuulua 
ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammatti- tai 
elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Mikäli tarjoaja ei 
kuulu ennakkoperintärekisteriin tarjousta jättäessään, tulee tarjoajan sitoutua 
liittymään ennakkoperintärekisteriin ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus joka on 
riittävä hankinnan koko huomioiden. Mikäli tarjoajalla ei ole tarjouksen tekohetkellä 
voimassa olevaa vastuuvakuutusta, tulee tarjoajan sitoutua hankkimaan toiminnan 
vastuuvakuutuksen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva oppisopimusopiskelijoita koskeva 
tapaturmavakuutus koulutuksen ajalle. Mikäli tarjoajalla ei ole tarjouksen 
tekohetkellä voimassa olevaa tapaturmavakuutusta, tulee tarjoajan sitoutua 
hankkimaan oppisopimusopiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus ennen 
sopimuksen allekirjoittamista. 
Tarjoajalla tulee olla tarjoamansa ammatillisen koulutuksen järjestämislupa.

Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi 
ammattitaitoista opetushenkilöstöä palvelun tuottamiseen sopimuksen 
allekirjoitushetkeen mennessä. Riittävänä määränä pidetään kahta (2) 
tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävää opettajaa.

Tässä hankinnassa sovelletaan muiden soveltuvuus- ja valintaperusteiden lisäksi 
tilaajavastuulaista (1255/2006) johtuvia tilaajan selvitysvelvollisuuksia ja Helsingin 
kaupunkikonsernin harmaan talouden torjunnan ohjeita.

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta tai alihankkijaa vaatia vaihdettavaksi, 
jos tarjoaja ei pyydettäessä toimita alla lueteltuja selvityksiä tai todistuksia tai jos 
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selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ei ole laillista perustetta.

Tarjousvertailun perusteella voittajaksi osoittautuvan tarjoajan ja tämän 
alihankkijoiden tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset tarkastetaan ennen 
hankintapäätöstä siltä osin kuin tietoja ei saada julkisista rekistereistä tai esimerkiksi 
tilaajavastuu.fi-palvelusta. 

Tarjoajien tulee näin olleen varautua pyydettäessä toimittamaan itsestään ja 
alihankkijoistaan seuraavat selvitykset:

1. selvitys siitä, onko tarjoaja ja sen alihankkijat merkitty ennakkoperintälain 
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain 
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja
2. tarjoajan ja sen alihankkijoiden kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin 
saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot ja
3. selvitys siitä, että tarjoajalla tai sen alihankkijoilla ei ole verovelkarekisteriin 
merkittyä verovelkaa taikka veroviranomaisen antama selvitys verovelan määrästä 
(verovelkatodistus) [ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan 
hyväksymä maksusuunnitelma on tehty]
4. todistukset tarjoajan ja sen alihankkijoiden työntekijöiden eläkevakuutusten 
ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että 
erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty ja
5. selvitys tarjoajan ja sen alihankkijoiden työhön sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja
6. selvitys tarjoajan ja sen alihankkijoiden lakisääteisen työterveyshuollon 
järjestämisestä Suomessa (jäljennös työterveyshuoltoa koskevasta sopimuksesta tai 
selvitys työterveyshuoltopalvelujen tuottajasta).

Rekisteriotteet ja selvitykset saavat olla enintään 3 kk vanhoja. Määräaika lasketaan 
siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut asiakirjat. Jos tarjoajaa tai alihankkijaa 
ei ole merkitty yllä mainittuihin rekistereihin, esimerkiksi kaupparekisteriin, tulee 
tarjoajan pyydettäessä selvittää mihin lailliseen perusteeseen rekisteröitymättömyys 
perustuu.

Soveltuvuusvaatimukset Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Tarjoajan nimi 
kaupparekisterissä
Tarjoajan Y-tunnus

Tarjoajan yhteyshenkilö 
sopimuskaudella
Yhteyshenkilön yhteystiedot

Soveltuvuusvaatimukset

Tarjoaja vakuuttaa, että 
tarjoajaa tai sen alihankkijaa 
tai näiden johtohenkilöä tai 
edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä ei ole tuomittu 
hankintalain (1397/2016) 80 
§:n mukaisesta 
yritystoimintaan liittyvästä 
rikoksesta.

Kyllä
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Tarjoaja vakuuttaa, että 
tarjoajaa tai sen alihankkijaa 
taikka näiden johtohenkilöä tai 
edustus-, päätös- tai 
valvontavaltaa käyttävää 
henkilöä ei ole tuomittu 
hankintalain (1397/2016) 81 
§:n mukaisesta 
yritystoimintaan liittyvästä 
rikoksesta.

Kyllä

Verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen 
maksaminen
Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkija ovat maksaneet 
lakisääteiset verot ja 
sosiaaliturvamaksut.

Kyllä

Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkija ovat maksaneet 
lakisääteiset 
eläkevakuutusmaksut.

Kyllä

Rekisteröityminen

Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkija / alihankkijat on 
merkitty
kaupparekisteriin.

Jos ei

Tarjoaja ja tarjoajan
alihankkija sitoutuvat
liittymään kaupparekisteriin
ennen sopimuksen
allekirjoittamista.
 

Kyllä

Tarjoaja ja tarjoajan
alihankkija on merkitty
ennakkoperintärekisteriin,
työnantajarekisteriin ja
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin.

Jos ei

Tarjoaja ja tarjoajan
alihankkija sitoutuvat
liittymään
ennakkoperintärekisteriin ja
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin ennen
sopimuksen
allekirjoittamista.
 

Kyllä

Vastuu Groupin palvelun 
käyttö
Tarjoaja sitoutuu
rekisteröitymään
vastuugroup.fi -palveluun tai
muuhun sähköiseen palveluun
(mikäli ei ole vielä
rekisteröitynyt), josta
lakisääteisten velvollisuuksien
hoitaminen voidaan tarkastaa
tilaajan toimesta ja joka on
tilaajalle maksuton. 

Kyllä

Työehdot, työterveys ja 
vakuuttaminen
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Tarjoaja ja tarjoajan 
alihankkija noudattavat 
velvoittavaa, hankinnan 
kohteena olevaan työhön 
sovellettavaa 
työehtosopimusta. Jos 
sellaista ei ole, tarjoaja ja 
tarjoajan alihankkija 
noudattavat vähintään 
työlainsäädännön mukaisia 
työehtoja.

Kyllä

Tarjoajan ja tarjoajan 
alihankkijan työntekijöillä on 
lakisääteinen työterveyshuolto.

Kyllä

Tarjoajalla on voimassa oleva 
toiminnan vastuuvakuutus 
joka on riittävä hankinnan 
koko huomioiden. 

Mikäli tarjoajalla ei ole 
tarjouksen tekohetkellä 
voimassa olevaa toiminnan 
vastuuvakuutusta, tarjoaja 
sitoutuu hankkimaan 
vakuutuksen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Kyllä

Tarjoajalla on voimassa oleva 
oppisopimusopiskelijoita 
koskeva tapaturmavakuutus 
koulutuksen ajalle. Mikäli 
tarjoajalla ei ole tarjouksen 
tekohetkellä voimassa olevaa 
tapaturmavakuutusta 
oppisopimusopiskelijoille, 
tarjoaja sitoutuu hankkimaan 
vakuutuksen ennen 
sopimuksen allekirjoittamista.

Jos oppisopimusopiskelija ei 
saa palkkaa koulutuspäivistä, 
tapatapaturmavakuutuksen 
tulee kattaa koulutuspäivien 
aikana sekä kotoa 
koulutuspäiviin ja 
koulutuspäivistä kotiin 
matkustamisen aikana 
sattuneet tapaturmat. 

Kyllä

Taloudellinen ja 
rahoituksellinen tilanne
Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävät taloudelliset ja 
rahoitukselliset edellytykset 
palvelun suorittamiseen. 
Tarjoajan luottoluokituksen 
tulee olla vähintään tyydyttävä 
(A).

Ladattava

Tarjoaja lataa selvityksen Suomen Asiakastieto Oy:n tai muun luottoluokittajan tarjoajaa
koskevan Rating Alfa yritysraportin tai lausunnon. Tarjoajan luottoluokituksen tulee
olla vähintään tyydyttävä (A). Kuntayhtymät voivat tarvittaessa esittää vaihtoehtoisen selvityksen.
Alihankinta

Tarjoaja käyttää alihankintaa 
palvelun tuottamisessa.
Jos vastaus on "Kyllä", tarjoaja liittää tarjoukseensa alla olevan kohdan mukaisen selvityksen

Jos kyllä

Tarjoajan tulee antaa 
selvitys alihankkijoiden 
käyttämisestä.  

Ladattava
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Tarjoaja lataa selvityksen, jossa on alihankkijan/alihankkijoiden y-tunnus sekä nimi- ja yhteystiedot. 
Selvityksestä ilmenee, minkä osan sopimuksesta tarjoaja antaa alihankintana kolmannelle osapuolelle sekä 
yksityiskohtainen kuvaus edellä mainitusta alihankkijan osuudesta. Tarjoajan tulee lisäksi vakuuttaa, että 
alihankkijaksi ilmoitetut yritykset ovat tilaajavastuulain mukaisesti hoitaneet velvoitteensa.

Tarjoaja vastaa 
alihankintatilanteissa tutkinnon 
tai tutkinnon osan 
suorittamiseen liittyvästä 
henkilökohtaistamisesta ja 
päivittämisestä sekä tähän 
liittyvästä dokumentoinnista 
tilaajan kanssa sovittavalla 
tavalla.

Kyllä

Tarjoaja vastaa näyttöjen 
toteuttamisesta ja osaamisen 
arvioinnista itse (ei 
alihankintana).

Kyllä

Tekninen suorituskyky ja 
henkilöstö
Tarjoajalla on hankinnan 
kohteena olevan ammatillisen 
koulutuksen järjestämislupa. 

Ladattava

Tarjoaja lataa tarjoamansa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan.

Tarjoajalla on koulutuksen 
järjestämiseen soveltuvat tilat 
pääkaupunkiseudulla 
(Helsinki, Espoo, Kauniainen, 
Vantaa).

Jos ei

Tarjoajan lataa selvityksen 
toimitilojen hankinnasta. 
Selvityksestä tulee ilmetä, 
että toimitilat voidaan ottaa 
käyttöön tämän 
sopimuksen perusteella 
mahdollisesti käynnistyvän 
koulutuksen alkaessa. 

Ladattava

Tarjoajalla on sähköinen 
oppimisalusta.  Tarjoaja 
kirjoittaa käyttämänsä 
sähköisen
oppimisalustan nimen.

Syötettävä

Palvelun vastuuhenkilöllä 
(esim. koulutusjohtaja, 
koulutuspäällikkö tai muu 
kokonaisuudesta vastaava) on 
soveltuva korkea-asteen 
tutkinto ja pedagoginen 
pätevyys (60 op/35 ov). 
Henkilöltä edellytetään lisäksi 
vähintään 6 vuoden 
työkokemusta, josta vähintään 
kolme (3) vuotta on 
kouluttajakokemusta ja 
vähintään kolme (3) vuotta on 
muuta työkokemusta kuin 
kouluttajakokemusta. 
Vastuuhenkilölle on oltava 
nimetty varavastuuhenkilö 
vastaavin em. pätevyyksin.

Ladattava

Tarjoaja lataa tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan lomakkeen täytettynä.
Selvityksessä on nimettävä palvelun vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö, ja kerrottava heidän koulutuksensa 
sekä työ- ja kouluttajakokemuksensa.
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Tarjoajalla on hankinnan 
laatuun ja laajuuteen nähden 
riittävästi ammattitaitoista 
opetushenkilöstöä palvelun 
tuottamiseen sopimuksen 
allekirjoitushetkeen 
mennessä. 
Riittävänä määränä pidetään 
kahta (2) tarjouspyynnön 
vähimmäisvaatimukset 
koulutuksen ja kokemuksen 
osalta täyttävää opettajaa. 
Opetushenkilöstön riittävänä 
koulutuksena pidetään 
vähintään koulutettavan alan 
ammatillista tutkintoa. 
Työkokemuksena edellytetään 
vähintään 4 vuoden 
työkokemusta, josta vähintään 
yksi (1) vuosi on kokemusta 
kouluttajana toimimisesta ja 
vähintään kolme (3) vuotta 
työkokemusta opetettavalta 
alalta muuna kuin kouluttajana 
toimimisesta.

Ladattava

Tarjoaja lataa tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan lomakkeen täytettynä.

Selvityksessä on nimettävä palvelun tuottamiseen osallistuva opetushenkilöstö, ja kerrottava heidän koulutus, 
työ- ja kouluttajakokemus.

Mikäli tarjoajalla ei ole vielä tarjousaikana riittävää määrää opetushenkilöstöä, joka täyttää tarjouspyynnössä 
määritellyt kriteerit, tulee tarjouspyynnön vaatimusten mukainen opetushenkilöstö olla käytettävissä ennen 
sopimusten allekirjoittamista. Tässä tapauksessa tarjoajan ei tarvitse ilmoittaa tarjouksen liitteellä 
opetushenkilöstöön liittyviä tietoja vaan ne tulee toimittaa ennen sopimusten allekirjoittamista tilaajalle, joka 
tarkistaa opetushenkilöstön pätevyyden. Tarjoajan tulee kuitenkin liittää tarjoukseensa erillinen selvitys siitä, 
miten se aikoo varmistaa saavansa tarjouspyynnön mukaiset opetushenkilöresurssit ennen sopimusten 
allekirjoittamista. Erillinen selvitys ladataan tarjouspyynnön liitteeksi ja nimetään "Selvitys henkilöstön resurssien 
hankkimisesta". 
Tarjoajan referenssit

Tarjoajalla on palvelun laatuun 
nähden riittävästi kokemusta 
liiketoiminnan perustutkinnon 
oppisopimuskoulutuksena 
toteutetuista 
palvelutoimituksista.

Riittävänä referenssinä 
pidetään, että tarjoajalla on 
vuosien 2019–2021 aikana 
liiketoiminnan perustutkinnon 
oppisopimuskoulutuksella 
suorittaneita opiskelijoita 
vähintään 30 henkilöä.

Kyllä

Tarjoaja ilmoittaa 
oppisopimuksella 
liiketoiminnan perustutkinnon 
vuosien 2019-2021 aikana 
suorittaneiden määrän.

Syötettävä

Toimitusvarmuus 

Tarjoajalla on suunnitelma 
palvelun toimitusvarmuudesta.

Ladattava

Tarjoaja lataa selvityksen palvelun toimintavarmuudesta poikkeustilanteissa (esim. henkilöstön äkilliset 
poissaolot tai koronan kaltainen tilanne, jolloin ei sallita fyysistä kohtaamista).
Osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelma 
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Tarjoaja on laatinut 
liiketoiminnan perustutkinnon 
osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman. 

Ladattava

Tarjoaja lataa liiketoiminnan perustutkinnon osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman.

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön (L531/2017 
luvut 5 ja 6; A673/2017, 9§), tutkintojen ja valmistavan koulutuksen perusteisiin sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja opetushallituksen ohjeisiin. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tulee vastata 
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen antamaa ohjetta (15.3.2018) osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelman tietosisällöstä.
Toteutusprosessi

Tarjoajan on kuvattava 
liiketoiminnan perustutkinnon 
koulutuksen toteutus.

Ladattava

Tarjoaja lataa yhden dokumentin, jossa kuvataan esimerkkiopiskelijan 1.koulutuspäivien teemat ja sisällöt, 
oppimistehtävien teemat ja sisällöt sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen sisällöt, 2. opiskelijan 
ohjaussuunnitelma, 3.koulutuskokonaisuuteen mahdollisesti sisältyvien verkko-opintojen toteuttaminen sekä 4. 
yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen suunnitelma.

Tarjoaja käyttää dokumentin pohjana liitettä 4.

Koulutuksen aloitus on 
mahdollista yksittäisille 
opiskelijoille nonstop -
koulutusmuodolla.

Kyllä

Tutkinnon osien arvioinnit 
järjestetään heti toteutettujen 
näyttöjen jälkeen.

Kyllä

Opetus, opetusmateriaali ja 
yhteydenpito on suomen 
kielellä.

Kyllä

Ympäristönäkökohdat

Sopijapuolet sitoutuvat 
edistämään 
tarkoituksenmukaisilla 
toimintatavoilla  
ympäristöystävällisyyttä ja 
kestävää kehitystä 
toteuttaessaan tätä 
sopimusta. Toimintatapoja 
kehitetään yhteistyössä 
tilaajan kanssa ja seurataan 
säännöllisesti.

Kyllä

Työllistämisehto
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Hankinnan kohteen kriteerit

Liiketoiminnan perustutkinto

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   1 €

Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvät koulutuspäivät

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Tarjoaja sitoutuu työllistämään 
varsinaisen sopimuskauden 
(ei optiokauden) aikana yhden 
heikossa työmarkkina-
asemassa olevan henkilön 
vähintään 3 kuukaudeksi 
kokoaikaiseen, 
työssäoloehdon täyttävään 
työsuhteeseen (vähintään 18 
tuntia/viikko). Työllistämisehto 
astuu voimaan, kun tuottajalta 
ostettujen koko tutkinnon 
suorittamiseen tähtäävien 
toteutuneiden tutkintojen 
määrä ylittää 25 kpl. 
Työllistämisvelvoite on 
sopimuskaudella yhteensä 1 
työllistettävä/sopimuskausi, 
mikäli toteutuneiden 
tutkintojen määrä on yli 25. 
Työllistämisehdon täyttämättä 
jättämisestä koituu tarjoajalle 
4500 eur sakkomaksu. 
Lisätietoja työllistämisehdosta 
tarjouspyynnön liitteessä 5. 

Kyllä

Muut ehdot

Tarjoaja hyväksyy kaikki 
tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä olevat ehdot 
sellaisenaan ilman varaumia. 
Muita sopimusehtoja ei 
hyväksytä eikä niitä tule liittää 
tarjoukseen.

Kyllä

Tarjoaja hyväksyy, että mikäli 
tutkinnon perusteet muuttuvat 
sopimuskaudella tulee tilaajan 
ja palveluntuottajan käydä 
sopimusneuvottelut, joissa 
määritellään sopimuksen 
jatkamisen edellytykset. 
Tilaaja pidättää oikeuden 
sopimuksen päättämiseen, 
mikäli tutkinnon rakenteen 
muutos muuttaa hinnoittelua 
tai muita sopimusperusteita 
olennaisesti. 

Kyllä
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Hankittava määrä:   25 
Koulutuspäivä (laskennallinen)

€ / 
Koulut
uspäiv
ä 
(laske
nnallin
en)

Tarjoaja ilmoittaa yhden 
koulutuspäivän hinnan. 
Vertailuun hinta kerrotaan 25 
koulutuspäivällä.
Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Näyttö: Asiakaspalvelu/Pakollinen tutkinnon osa 20 osp

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   1 €

Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Näyttö: Tuloksellinen toiminta/Pakollinen tutkinnon osa 20 osp

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   1 €

Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Näyttö: Työyhteisössä toimiminen/Pakollinen tutkinnon osa 15 osp

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   1 €

Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Näyttö: Valinnainen tutkinnon osa/15 osp 

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   2 €

Tarjoaja ilmoittaa yhden 15 
osp:n tutkinnon osan näytön 
hinnan. Vertailuun hinta 
kerrotaan kahdella.
Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Näyttö: Valinnainen tutkinnon osa/30 osp

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   2 €

Tarjoaja ilmoittaa yhden 30 
osp:n tutkinnon osan näytön 
hinnan. Vertailuun hinta 
kerrotaan kahdella.
Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
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Muut tiedot

Yhteiset tutkinnon osat.

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Hankittava määrä:   35 
Osaamispiste (laskennallinen)

€ / 
Osaa
mispis
te 
(laske
nnallin
en)

Tarjoaja ilmoittaa yhden 
osaamispisteen hinnan. 
Vertailuun hinta kerrotaan 35 
osaamispisteellä. 
Hinta ilmoitetaan ilman 
arvonlisäveroa (alv 0 %) 
Yleiset kriteerit/tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Tarjoajalla on koulutustarjotin 
pakollisille ja valinnaisille 
tutkinnon osille sekä yhteisille 
tutkinnon osille. Kaikkien 
pakollisten ammatillisten 
tutkinnon osien ja yhteisten 
tutkinnon osien opinnot ovat 
valittavissa vähintään kaksi 
kertaa lukukaudessa 
(kevät/syksy) ja valinnaisten 
tutkinnon osien opinnot on 
valittavissa vähintään kerran 
lukukaudessa (kevät/syksy).

Kyllä

Jos kyllä

Tarjoaja lataa pakollisten ja 
valinnaisten tutkinnon osien 
sekä yhteisten tutkinnon 
osien koulutustarjottimen. 

Ladattava

Palveluntuottaja järjestää 
opiskelijalle mahdollisuuden 
saada viikoittain (pl. 
oppilaitoksen loma-ajat) 
ohjausta opintoihin ja 
oppimistehtävien tekemiseen. 
Ohjausajat tiedotetaan 
hyvissä ajoin etukäteen 
sähköisessä verkko-
oppimisympäristössä. 

Kyllä

Jos kyllä

Tarjoaja lataa kuvauksen 
ohjauksen toteuttamisesta. 

Ladattava

Palveluntuottaja järjestää 
opiskelijalle mahdollisuuden 
erityisopettajan palveluihin. 
Erityisen tuen palveluiden 
hinta sovitaan 
tilauskohtaisesti.

Kyllä

Jos kyllä

Tarjoaja kirjoittaa lyhyen 
kuvauksen erityisopettajan 
palveluista. 

Syötettävä
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Hankintayksikön esittely

Hankintapalvelut kilpailuttaa ja tekee palveluja koskevia puitesopimuksia. Hankintapalvelut 
toimii hankinta-asioissa palvelu- ja tavarahankintojen asiantuntija- ja koordinointiyksikkönä. 
Yksikkö vastaa koulujen, ammatillisten oppilaitosten, varhaiskasvatuksen ja 
työväenopistojen keskitetyistä hankinnoista kilpailuttamalla ja tilaamalla ne suoraan 
käyttäjille. Lisäksi yksikkö avustaa kouluja, varhaiskasvatuksen toimipisteitä, suomen- ja 
ruotsinkielistä työväenopistoa, oppilaitoksia sekä viraston hallintoa kilpailuttamiseen 
liittyvissä asioissa, kuten tarjouspyyntöjen ja palvelukuvausten laadinnassa, tarjousten 
vertailussa ja sopimusasioissa.

Kokonaismäärä tai laajuus

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyyn hankintamäärään. Tilaukset tehdään sopimuskaudella 
tarpeen mukaan. Tilaaja voi tehdä osan hankinnasta omana työnä sopimuskauden aikana.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Avoin menettely.

Voittaja arvotaan, mikäli kaksi tarjoajaa tarjoaa saman alhaisimman kokonaishinnan.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäverottomat hinnat (alv 0%). Hintoihin tulee sisältyä 
kaikki palvelukuvauksen (liite 1) mukaisen palvelun tuottamisesta johtuvat kulut, 
kustannukset ja palkkiot. Myös tilakustannukset kuuluvat hintaan. 

Palveluntuottajalla ei ole oikeutta laskuttaa laskutuslisiä ym. kuluja. Hinnan varaumia ei 
hyväksytä.

Hinnat ovat kiinteänä voimassa koko sopimuskauden, optiokauden ja tilauksen ajan.

Kaupungille maksettavaksi osoitetut laskut tulee ensisijaisesti lähettää sähköisesti. 
Lisätietoja osoitteesta: https://www.hel.fi/talpa/fi/kaupungille-osoitetut-laskut/

Hylkäämisperusteet

Tarjous hylätään, mikäli tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos 
tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Hankintayksikkö on velvollinen 
hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai 
puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten 
tarjousten kanssa.

Tarjoaja, joka ei täytä asetettua vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen 
antamiseen toimittaessaan vaadittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita 
pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta.
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Sopimusmenettely

Hankinnasta tehdään kirjalliset sopimukset noudattaen tarjouspyynnön ja liitteenä olevan 
sopimusluonnoksen ehtoja.

Sopimukset tehdään Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja 
valittujen toimittajien kesken. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat 
allekirjoittaneet sopimuksen. 

Hankinnassa noudatetaan lisäksi Julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 
2014 Palvelut, päivitysversio Huhtikuu 2017). 

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen 
tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.
 
Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy yksi kahden (2) vuoden optiokausi 
tai kaksi yhden (1) vuoden optiokautta  (optiot 1 v + 1v). Optiokaudella tarkoitetaan 
mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä 
päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle kolme (3) kuukautta ennen 
sopimuskauden päättymistä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi elokuussa 2022.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut 
hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada 
tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen.

Tarjoajan on merkittävä liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot. Kaupunki 
harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. 
Tarjouksen vertailussa käytettäviä hintatietoja ei pidetä liikesalaisuuksina.

Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus 
pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuutena julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen 
ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla.
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Liitteet ja linkit
Liitetiedostot

Liite 1 Palvelukuvaus.pdf
Liite 2 Vastuuhenkilöt.xlsx
Liite 3 Opetushenkilöstö.xlsx
Liite 4 Koulutuksen kuvaus.docx
final sopimusluonnos_liiketoiminnan perustutkinto.pdf
JYSE 2014 Palvelut -ehdot.pdf
Sopimusliite 5 työllistäminen.docx
Liite 6 Tietosuojaliite.pdf

Allekirjoittajat
Nimi Titteli

Riikka Uoti johtava hankinta-asiantuntija

Päätöksenteon perusteet

Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan.

Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella.

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten hintavertailu ja valinta

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan 
edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Tätä arvioidaan edellä esitetyillä 
tarjoajalle asetetuilla kelpoisuusvaatimuksilla. Hankintayksikkö voi niin halutessaan pyytää 
lisäselvityksiä kelpoisuusvaatimusten osalta.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee
hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois 
tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen 
tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste.

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen 
läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, 
joita ostettavilta tuotteilta edellytetään.

Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään.

Vertailuun otettavista tarjouksista valitaan yhteishinnaltaan halvin. Hintaa laskettaessa 
käytetään ilmoitettuja arvioituja hankintamääriä. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit 
kohdasta "Hankinnan kohteen kriteerit".

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan 
halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun 
pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa.
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