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§ 116
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liikunnanohjauksen pe-
rustutkinnon hankinta

HEL 2022-003082 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita oppisopimuskoulutuksena 
järjestettävän liikunnanohjauksen perustutkinnon palveluntuottajaksi 
Kisakalliosäätiön sr:n.

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

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimus-
palveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perus-
teella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puoles-
ta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen 
irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 000 000 
euroa (arvonlisäveroton hinta).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet

1 tarjouspyynto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 31.3.2022 
päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-003082. Hankinnan kohteena 
oleva oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liikunnanohjauksen pe-
rustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen suomen kielellä 
on toteutettu avoimella menettelyllä. Hankintasopimusta ei ole jaettu 
osiin, koska jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimat-
tomia.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolla on laajennettu oppisopimuskoulutuk-
sen järjestämistehtävä, jonka perusteella on oikeus järjestää ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 30 §:ssä tarkoitetun koulu-
tuksen hankinnan kautta oppisopimuskoulutuksena kaikkia em. lain 6 
§:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja sekä em. 
lain 8 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ammatillista osaamista syventävää 
tai täydentävää koulutusta.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 31.3.2022 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 29.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui yksi 
(1) tarjous; Kisakalliosäätiö (FI01287568).

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja arvio hankittavasta opiske-
lijamäärästä on 100.

Tarjouspyynnöllä hankinnan kohde koostui seuraavista osista; Amma-
tillisiin tutkinnon osiin liittyvät koulutuspäivät (55 koulutuspäivää), Am-
matillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (30 osp), Ammatillisiin tutkinnon 
osiin liittyvä näyttö (25 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö 
(20 osp), Ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä näyttö (15 osp) sekä Yh-
teiset tutkinnon osat (35 osp). Opintojen yhtenäisyyden johdosta kaik-
kia osia oli tarjottava.

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

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoa-
jan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Mää-
räajassa saapunut tarjous täyttää annetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä han-
kinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on 
asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteerei-
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tä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saa-
punut tarjous on tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Tarjousten vertailu

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä han-
kinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadulli-
sia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaati-
muksissa ja palvelukuvauksessa.

Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi (1) tarjous. Tarjous täytti sille 
asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä muut hankinnan kriteerit, joten 
valitaan tämän perusteella Kisakalliosäätiö palveluntuottajaksi

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään 
kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen so-
pimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palvelun-
tuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Tavoitteellinen sopimuksen aloitusajankohta on elokuu 2022.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen 
(HEL 2021-013274, 14.12.2021 § 394) mukaan lautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euron ylittävät hankinnat toimia-
lalla.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Nantte-Niklas Luoma, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

nantte-niklas.luoma(a)hel.fi

Liitteet
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1 tarjouspyynto

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Sisäiset


