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29 §
Koulujen iltavalvontapalveluita koskevan hankintasopimuksen op-
tiokauden käyttöönotto

HEL 2020-008365 T 02 08 02 01

Päätös

Liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointi-
palveluita koskevan sopimuksen H097-17 kahden (2) vuoden optio-
kauden ajalle 1.1.2020–31.12.2021 Palmia Oy:n kanssa. 

Kahden (2) vuoden optiokautta koskevan suorahankinnan ennakoitu 
arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoi-
tettavalla hankintasopimuksella. 

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 16.1.2018, § 7 hankkia koulu-
salien ilta- ja omavalvontapalvelut Palmia Oy:ltä iltavalvonnan siivous- 
ja käyttäjäpalveluiden puitejärjestelyyn H018-17/HEL 2017-001237 pe-
rustuvan minikilpailutuksen perusteella. Hankintapäätökseen sisältyi li-
sähankintamahdollisuus, joka koostui yhdestä yhden (1) vuoden pitui-
sesta optiokaudesta ajalle 1.1.2019–31.12.2019 ja yhdestä kahden (2) 
vuoden pituisesta optiokaudesta ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunta päätti 18.12.2018 §239 päätti ottaa 
käyttöön koulujen iltavalvonta- ja vartiointipalveluita koskevan sopi-
muksen H097-17 yhden (1) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019–
31.12.2019 Palmia Oy:n kanssa sekä samalla päätti valtuuttaa liikunta-
johtajan päättämään hankintasopimuksen viimeisen kahden (2) vuoden 
optiokauden käyttämisestä ajalle 1.1.2020–31.12.2021.

Kyseessä on hankintalain 41.2 §:n mukainen lisätilauksia koskeva suo-
rahankinta.

Koulusalien iltavalvontapalvelut hankitaan alkuperäiseen hankintapää-
tökseen 16.1.2018, § 7 perustuvalle kahden (2) vuoden optiokaudelle 
1.1.2020–31.12.2021. 

Päätös tehdään takautuvasti koskemaan koko kautta 1.1.2020-
31.12.2021. Asiasta on sovittu sähköpostitse asianosaisten kesken 
marraskuussa 2019, mutta viranhaltijan päätös ja sopimus ovat jääneet 
valmistelematta ajallaan. 
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