
1. Iltavalvonta, iltavalvontakoulut SOL Palvelut 
Oy

Palmia Oy Pisteiden laskentatapa

Iltavalvonnan tuntihinta Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Yksikköhinta --- 19,03 €/tunti --- 26,00 €/tunti --- Hankintakohtainen

Hankittava määrä 30 tunti --- 570,90 € --- 780,00 € ---

Tarjoja antaa tuntihinnan iltavalvonnalle --- --- ---

Iltavalvojan tulee olla valmis tekemään 
kaikkia liitteessä 3 (Iltavalvontakoulut, 
iltavalvojan tehtävät) mainittuja 
työtehtäviä. Tilaajan edustaja (entinen 
palveluntuottaja) ja iltavalvoja käyvät 
ennen sopimuskauden alkamista 
tarkemmin läpi kohdekohtaiset tehtävät. 

--- --- ---

Ilta-, yö-, pyhä- ja aattotyöstä 
palveluntuottaja voi veloittaa alan 
työehtosopimuksen mukaiset korotukset, 
siten että korotus koskee vain tarjoajan 
kullekin palvelun suorittamiseen 
osallistuvalle henkilölle maksamaa 
tuntihintaa. 

--- --- ---
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Yleiset kriteerit Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin 
tilausmääriin. Luku 30 on tässä 
yhteydessä vain kerroin vertailuhinnan 
saamiseksi. 

--- --- ---

Palveluntuottajan iltavalvoja vastaa 
käytön jälkeisestä tarkistussiivouksesta 1 
krt/ilta. Tarkistussiivouksen sisältö on 
kuvattu liitteessä 3 Iltavalvontakoulut, 
iltavalvojan tehtävät.  

--- --- ---

2. Iltavalvonta, omavalvontakoulut SOL Palvelut 
Oy

Palmia Oy Pisteiden laskentatapa

Omavalvonta Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Yksikköhinta --- 5 162,00 
€/kuukausi

--- 28,00 
€/kuukausi

--- Hankintakohtainen

Hankittava määrä 12 kuukausi --- 61 944,00 € --- 336,00 € ---

Tarjoaja antaa hinnan yhdelle 
iltavalvonnan kuukaudelle 
omavalvontakouluissa. Hinta sisältää 
iltakäyttäjien puheluihin vastaamisen sekä 
tarvittavan neuvonnan ja opastuksen. 
Kaikki soitot eivät johda tarkastuskäyntiin.

--- --- ---

Omavalvontakouluissa on näkyvästi esillä 
ilta- ja vapaa-ajankäyttäjille 
puhelinnumero, johon iltakäyttäjät voivat 
soittaa mikäli heillä on järjestyksen 
ylläpitoon liittyviä ongelmia tai jos tiloissa 
on asiattomia ihmisiä. 

--- --- ---

Tarkastuskäynti Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Yksikköhinta --- 19,03 €/käynti --- 59,00 €/käynti --- Hankintakohtainen
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Hankittava määrä 10 käynti --- 190,30 € --- 590,00 € ---

Tarjoaja antaa hinnan yhdelle 
iltakäyttäjän puhelun perusteella tehdylle 
tarkastuskäynnille.

--- --- ---

Tarkastuskäynti sisältää mahdollisten 
asiattomien henkilöiden poistamisen 
tiloista ja/tai järjestyksen ylläpidon 
palauttamisen. 

--- --- ---

Palveluntuottajan iltavalvoja tekee 
kohteessa tarkistuskierroksen aina 
tarkastuskäynnin yhteydessä.

--- --- ---

Palveluntuottaja vastaa siitä, että 
iltakäyttäjän soittaessa hälytysnumeroon 
palveluntuottaja pystyy järjestämään 
kussakin tilanteessa paikalle iltavalvojan 
puolessa tunnissa (30 minuutissa).

--- Kyllä --- Kyllä ---

Yleiset kriteerit Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin 
tilausmääriin. Luvut 10 ja 12 ovat tässä 
yhteydessä vain kertoimia vertailuhinnan 
saamiseksi. 

--- --- ---

Omavalvontakohteissa on iltakäyttöä 
ajalla ma-pe klo 17.00-21.00 ja la-su 9.00
-21.00

--- --- ---

Palveluntuottajan iltavalvojan tulee olla 
tavoitettavissa puhelimitse iltakäytön ajan 
sekä 30 minuuttia ennen ja jälkeen 
iltakäyttövuoron. 

--- --- ---

Ammatillinen pätevyys --- --- ---

Helsingin kaupunki
PL 700
00099 Helsingin kaupunki
0201256-6

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358 93101691

hankinnat@hel.fi
http://www.hel.fi

Helsingin kaupungin hankintakeskus
Tarjouspyyntö H097-17/HEL 2017 - 010813
Päiväys 11.12.2017

3/6



Palveluntarjoajalla tulee olla 
turvallisuusalan elinkeinolupa. Lisäksi 
palveluntarjoaja vastaa, että 
omavalvontakoulujen iltavalvojat ovat 
kelpoisia toimimaan iltavalvojan 
tehtävissä omavalvontakohteissa. 
Palveluntarjoajan on erikseen 
pyydettäessä todennettava 
turvallisuusalan elinkeinoluvan 
voimassaolo ja iltavalvojaksi nimettyjen 
henkilöiden kelpoisuus tehtävään.

--- Kyllä --- Kyllä ---

Ryhmien yhteiset kriteerit SOL Palvelut 
Oy

Palmia Oy Pisteiden laskentatapa

Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Iltavalvojan perehdytys --- --- ---

Palveluntuottaja sitoutuu nimeämään 
pienen joukon (esim. 1-5 iltavalvojaa) 
jokaiseen iltavalvonnan kohteeseen (liite 
1 iltavalvontakoulut) vaihtuvuuden ja 
jatkuvan perehdyttämisen 
vähentämiseksi.  

--- Kyllä --- Kyllä ---

Tilaajan edustaja perehdyttää 
palveluntuottajan iltavalvojan jokaiseen 
ilta- ja omavalvonnan kohteeseen ennen 
sopimuskauden alkua. Mikäli kohteessa 
vaihtuu iltavalvoja sopimuskauden 
aikana, palveluntuottaja vastaa 
iltavalvojan perehdytyksestä kohteeseen.

--- --- ---
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Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen 
henkilöstö (iltavalvojat) on perehdytetty 
työtehtäviinsä sekä noudattaa työsuojelu- 
ja muita palvelun tuottamista ohjaavia 
lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä 
sekä koulun pelastussuunnitelmaa 
sopimuskauden aikana. 

--- --- ---

Palveluntuottajan iltavalvoja vastaa ilta- ja 
vapaa-ajankäytölle varatun alueen 
valvomisesta sen käytön aikana ja 
vastaa, ettei koulun muita alueita käytetä. 

--- Kyllä --- Kyllä ---

Vaatimukset teknisille välineille ja 
toimenpiteille

--- --- ---

Palveluntuottajalla tulee olla 
tarkistussiivoukseen tarvittavat 
siivousvälineet, jätepussit, mahdolliset 
siivouskoneet ja siivousaineet, ja niiden 
tulee sisältyä yllä annettuihin 
kuukausimaksuihin ja tuntihintoihin. 
Käytettävien välineiden ja aineiden tulee 
soveltua siivottaviin tiloihin.

--- Kyllä --- Kyllä ---

Sopimuskauden aikana palveluntuottaja 
sitoutuu ilmoittamaan kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalle (sovitulle tilaajan 
yhteyshenkilölle) käsi- ja 
hygieniapyyhkeiden tilaustarpeista. 
Tilaaja vastaa näiden tuotteiden 
tilaamisesta. 

--- Kyllä --- Kyllä ---

Kokonaishinta yhteensä 100 62 705,20 € 2,721 1 706,00 € 100,000
pienin annettu arvo

––––––––––––––––––––– * maksimipisteet

tarjottu arvo
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100 2,721 100,000
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