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§ 213
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien työvoiman hankinta Seure Hen-
kilöstöpalvelut Oy:ltä

HEL 2019-005638 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia Seure Henkilöstöpalve-
lut Oy:ltä varhaiskasvatushenkilöstön lastenhoitajien työpanosta syys-
lukukaudelle 2021 seuraavasti:

 suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 63 kokoaikaista lastenhoita-
jan varahenkilöä ja 306 lastenhoitajan lyhytaikaista sijaista,

 ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 24 kokoaikaista lastenhoitajan 
varahenkilöä ja 21 lastenhoitajan lyhytaikaista sijaista.

 lisäksi lastenhoitajan työn perehdytystä jatketaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan neuvottele-
maan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella tehtä-
vän palvelusopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

Tehtävällä hankinnan palvelusopimuksella tarkennetaan voimassa ole-
vaa puitesopimusta. Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on ar-
violta noin 6,67 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Seppälä, hr-asiantuntija,, puhelin: 310 32571

sirja.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Puitesopimus vuodelta 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
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tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarve tehostaa varhaiskasvatus-
henkilöstön rekrytointia jatkuu. Toimialla on tarve varmistaa, että var-
haiskasvatuksen äkillisiin poissaoloihin saadaan varahenkilöitä ja sijai-
sia. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt keväästä 2019 al-
kaen (28.5.2019 § 164) hankkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä var-
haiskasvatuksen lastenhoitajien varahenkilöstöpalvelua. Palvelua on 
hankittu sekä kokoaikaisen lastenhoitajan työhön että lastenhoitajan si-
jaisten hankintaan.

Palveluhankintaa jatketaan syksyllä 2021. Kyseessä on lakisääteisen 
toiminnan turvaaminen ja sillä täydennetään omaa henkilöstöä. Hoi-
dossa olevien lapsien ja hakijamäärien perusteella  henkilöstötarpeen 
ennakoidaan olevan syksyllä 2021 seuraava:  

 Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 63 pitkäaikaista 
lastenhoitajan varahenkilöä ja lyhytaikaisia päivittäistä sijaisia 306 
(+-20 %) päivittäin. 

 Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa yhteensä 24  pitkäaikaista 
lastenhoitajan varahenkilöä ja lyhytaikaista päivittäistä sijaista 21 (+-
20 %). 

Lisäksi varmistetaan saatavuutta hankkimalla lastenhoitajan työn pe-
rehdytystä ajalle 16.8.2021 – 2.12.2021.

Kokonaiskustannukset syksylle 2021 jakautuvat seuraavasti: Suomen-
kielinen varhaiskasvatus noin 5,91 miljoonaan euroa ja ruotsinkielinen 
varhaiskasvatus noin 0,76 miljoonaan euroa. Kokonaishankinta 6,67 
miljoonaan euroa. Palvelusta aiheutuvat kustannukset on huomioitu 
varhaiskasvatusyksiköiden käyttömenoissa.

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 koulutuslautakunta päättää ar-
vonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista 
(20.10.2020 § 250).

Sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekir-
joitettavalla sopimuksella.
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Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa on voi-
massa oleva puitesopimus (10/2015). Sopimuksen mukaan palvelun-
tuottaja, ja tilaaja voivat tehdä puitesopimusta tarkentavia palvelusopi-
muksia joissa sovitaan palvelun tuottamisen käytännön toimintatavoista 
erikseen sopijaosapuolten kesken. Nyt tehtävällä hankinnalla tarkenne-
taan voimassa olevaa puitesopimusta. Helsingin kaupunki on valmiste-
lemassa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa uutta puitesopimusta 
vuoden 2021 aikana.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin kaupungin osittain omistama 
voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Seure Henkilöstöpalvelut Oy välit-
tää omistajilleen työvoimaa sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiai-
kaisiin työsuhteisiin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy täyttää Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 15 §:ssä määri-
tellyn sidosyksikkömääritelmän. Määritelmän mukaan hankintalakia ei 
sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee omalta sidosyksiköl-
tään.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Sirpa Seppälä, hr-asiantuntija,, puhelin: 310 32571

sirja.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1 Puitesopimus vuodelta 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluntuottaja Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasva-
tus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Toimiala
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Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.11.2020 § 284

HEL 2019-005638 T 02 08 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia Seure Henkilöstöpalve-
lut Oy:ltä varhaiskasvatushenkilöstön lastenhoitajien työpanosta kevät-
lukukaudelle 2021 seuraavasti: 

 vähintään 73 kokoaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja
 noin 340 varhaiskasvatuksen lyhytaikaista lastenhoitajan sijaista. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan neuvot-
telemaan ja allekirjoittamaan tämän hankintapäätöksen perusteella teh-
tävän palvelusopimuksen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

Tehtävällä hankinnan palvelusopimuksella tarkennetaan voimassa ole-
vaa puitesopimusta. Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on ar-
violta 6,93 miljoonaa euroa (alv 0 %).

26.05.2020 Ehdotuksen mukaan

21.01.2020 Ehdotuksen mukaan

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi


