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87 §
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön välityspalvelun 
pienhankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2021-014610 T 02 08 02 01

Päätös

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja päätti hankkia Christina 
Care Oy:lta henkilöstön välityspalvelua ruotsinkieliseen varhaiskasva-
tukseen kevätlukukaudelle 2022. Hankinnan ennakoitu sitoumukseton 
arvo on arviolta noin 40 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tarve varmistaa ja parantaa 
henkilöstön saatavuutta ja toiminnan jatkuvuutta haastavassa henkilös-
tötilanteessa. Tilanteen takia Chritina Care Oy:ltä on pyydetty tarjousta 
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstön välityksestä kevätluku-
kaudelle 2022. Palvelua hankitaan 31.5.2022 saakka. 

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on arviolta noin 40 000 eu-
roa. Kyseessä on näin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisen kansal-
lisen kynnysarvon alittava palveluhankinta, joka voidaan toteuttaa ilman 
hankintalain mukaista kilpailutusmenettelyä. Kevennettyä kilpailutusta 
ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei aikataulullisesti ehditä pyytämään palve-
lutarpeen kiireellisyyden takia. 

Hankinta ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta kun 
erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa tarkennetaan 
hankinnan kohdetta ja hintoja. Sopimus ei sido toimialaa tilamaan pal-
velutarjoajalta mitään ennalta määrättyä hankintamäärää vaan tilaukset 
tehdään kulloisenkin ilmenevän tarpeen mukaisesti. 

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). Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja 
päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 100 000 euroa alittavista han-
kinnoista (HEL 2020-010092,20.10.2020 § 250) oman palvelukokonai-
suutensa osalta.

Lisätiedot
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi
Jenni Tirronen, ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö, puhelin: 310 73014

jenni.tirronen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Tiedoksi

Palveluntuottaja
Toimiala


