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38 §
Koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uusien omavalvontakohteiden 
liittäminen Palmian iltavalvontapalveluiden sopimukseen

HEL 2019-009342 T 00 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä koulujen ilta- ja vapaa-ajankäytön uu-
sien omavalvontakohteiden (11 kpl) liittämisen Palmian voimassaole-
vaan iltavalvontapalveluiden sopimukseen.  Uudet omavalvontakohteet 
liitetään sopimuksen mukaisesti omavalvontakoulujen palvelun piiriin. 

Uudet omavalvontakohteet ovat Malminkartanon ala-aste (Puustellin-
tie), Pihkapuiston ala-aste (Tuohipolku), Porolahden peruskoulu (Sa-
tumaanpolku), Drumsö lågstadieskola (Tallbergin puistotie), Hertsikan 
ala-aste (Hillerikuja), Maatullin ala-aste (Kimnaasipolku), Haagan pe-
ruskoulu (Isonnevantie), Torpparinmäen ala-aste (Ylä-Fallin tie), Alppi-
lan lukio (Tammisaarenkatu), Munkkivuoren ala-aste (Raumantie), Mi-
nervaskolan (Apollonkatu) ja ne siirtyvät omavalvontaan 1.9.2019 al-
kaen.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 1.6.2018, § 7 hankkia koulusa-
lien ilta- ja omavalvontapalvelut Palmia Oy:ltä iltavalvonnan siivous- ja 
käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017-001237 perus-
tuvan minikilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi lisä-
hankintamahdollisuus, joka koostui yhdestä yhden (1) vuoden pituises-
ta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä kahden (2) 
vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Kyseessä 
on hankintalain 41.2 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suorahankinta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.12.2018, § 239 ottaa käyt-
töön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopimuksen 
H097-17 yhden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019–31.12.2019 
Palmia Oy:n kanssa. 

Sopimuksessa on todettu, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan tarkoi-
tuksena on siirtää sopimuskauden aikana hallitusti ja vaiheittain iltaval-
vonnan piirissä olevia kouluja omavalvonnan piiriin. Iltavalvontakohtei-
den siirto omavalvontakoulujen piiriin tapahtuu aina vuosittain vain ker-
ran vuodessa, koulujen kesäloman aikana. 

Keväällä 2019 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut yhteis-
työssä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden sekä kau-
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punkiympäristön kanssa päätti siirtää 11 koulua iltavalvonnan piiristä 
omavalvontaan alkaen 1.9.2019.

Lisätiedot
Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1 Iltavalvontapalveluiden optiokauden sopimus.1.1.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
.


