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17 §
Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa 
-koulutuksen hankinta

HEL 2020-007644 T 02 05 01 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatri-
sen oppijan kohtaamisessa -koulutusta (KC Mininepsy®) Kirsi Consul-
ting Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti 31.12.2021 asti. Koulutuksen 
kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen opet-
tajat ja koulunkäyntiavustajat.

Hankinnan ennakoitu sitoumukseton arvo on enintään 119 840 euroa 
(alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (OKM/621/520/2020) erityi-
savustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronavi-
ruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi luku-
vuodelle 2020 - 2021. Osa avustuksesta käytetään koulutuskokonai-
suuden järjestämiseen, jolla vahvistetaan henkilöstön osaamista tun-
nistaa, kohdata ja tukea tuen tarpeisia lapsia ja oppilaita huomioiden 
kehityspsykologinen näkökulma. 

Ratkaisukeskeinen työote neuropsykiatrisen oppijan kohtaamisessa on 
osa erityisavustuksella järjestettäviä koulutuksia. Koulutuksen avulla 
tuetaan lapsen ja oppilaan toiminnanohjauksen taitoja, saadaan tietoa 
käyttäytymiseen ja oppimiseen vaikuttavista neuropsykiatrisista oireyh-
tymistä ja tiedostetaan ratkaisukeskeisen ajattelun ja toimintatavan pe-
rusteet. Koulutus tarjoaa kasvattajille ja opettajille tukea omaan työ-
hönsä. Koulutusta toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi. 

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ei ylitä lain julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) §:n 25 mukaista 
kynnysarvoa eikä hankintayksiköllä ole velvollisuutta kilpailuttaa palve-
lua hankintalain mukaisesti. Kyseessä on pienhankinta. Palvelua ei ole 
kilpailutettu, sillä hankinnan kohteen hintataso on selvillä. Vastaava 
palvelu on kilpailutettu joulukuussa 2020 (hallintojohtaja 18.12.2020 § 
44). Kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
teki Kirsi Consulting Oy. 

Tarjouspyyntö lähetettiin Kirsi Consulting Oy:lle 28.5.2021. Saatu tar-
jous vastasi tarjouspyynnön vaatimuksia.
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Lisätiedot
Kaisu Vilhelmiina Kokko, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 15581

kaisu.kokko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta
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