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§ 183
Koulujen iltavalvonta- ja omavalvontapalvelut kevätlukukausi 2022 
suorahankintana

HEL 2021-012572 T 02 08 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia koulujen iltavalvonta- 
ja omavalvontapalvelut ajalle 1.1.2022–5.6.2022 Palmia Oy:ltä.

Kevätlukukauden aikaisen sopimuskauden suorahankinnan arvioitu ar-
vo ilman arvonlisäveroa on noin 500 000 euroa.

Hankintasopimus tehdään nykyisen voimassaolevan sopimuksen ehto-
jen mukaisesti. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta 
erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankinta-asiantuntija Niina Lammi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Hankintayksiköllä on voimassa oleva iltavalvontaa koskeva palveluso-
pimus Palmia Oy:n kanssa, jonka sopimuskausi päättyy 31.12.2021. 
Lyhyen aikataulun vuoksi hankintayksiköllä ei ole mahdollisuutta nou-
dattaa kilpailuttamiselle säädettyjä määräaikoja, eikä uutta hankintaa 
pystytä kilpailuttamaan nykyisen sopimuksen päättymiseen mennessä. 
Lyhyt aikataulu on johtunut hankintayksiköstä riippumattomasta syystä 
ja hankintayksikkö on aloittanut kilpailutuksen heti saatuaan tiedon kil-
pailutustarpeesta.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat 136 kouluihin ja liikuntatiloihin hankittava il-
tavalvonta- ja omavalvontapalvelut. Iltavalvontapalveluihin kuuluu tilo-
jen valvontapalvelut iltakäyttövuoron aikana ja tarkistussiivoukset. 
Omavalvontapalveluihin sisältyvät puhelinneuvontapalvelut iltakäyttö-
vuoron aikana.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi tilata (koulujen luokkahuonei-
den) iltavalvontapalveluita tämän hankintasopimuksen mukaisesti. 
Toimialat tekevät hankinnasta omat päätökset.

Hankintamenettely

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, ’hankintalaki’) 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan han-
kintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on 
ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudat-
taa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta 
syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Iltavalvontapalveluiden järjestäminen on edellytys hankintayksikön tilo-
jen turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi. Kouluja ja liikuntatiloja 
käytetään moniin eri tarkoituksiin, minkä vuoksi on tärkeää, että tiloissa 
liikkuvat ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja, että tapaturmien ja 
vahingontekojen riskit minimoidaan. Palvelu on myös luonteeltaan sel-
lainen, ettei sitä voida muilla keinoin tehokkaasti järjestää ilman merkit-
täviä kustannuksia.

Hankinnan kohteena olevat koulut ja liikuntatilat, sekä niiden tilakohtai-
set tehtävät ja vaatimukset, ovat Palmia Oy:lle ennestään tuttuja, minkä 
vuoksi yritys pystyy tuottamaan palvelut kustannus- ja aikatehokkaasti. 

Koska kyseisen palvelun järjestämistä ei voida turvallisuuden vuoksi 
keskeyttää uuden kilpailutuksen aikana, hankintayksikkö hankkii ilta-
valvontapalvelut väliaikaisesti suorahankintana Palmia Oy:ltä, kunnes 
uuden tarjouskilpailun johdosta uusi hankintasopimus tulee voimaan.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
.


