HÄMEENKYRÖN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
JÄRJESTÄMISESTÄ LUKUVUODEKSI 2019 - 2020

Hämeenkyrön sivistyslautakunta päätti kokouksessa 20.2.2019 § 17 järjestää tarjouskilpailun
iltapäivätoiminnan järjestämisestä lukuvuonna 2019-2020.
Hämeenkyrössä tuotetaan iltapäivätoimintaa Heinijärven, Kirkonkylän, Kyröskosken ja Mahnalan
Ympäristökoulun oppilaille. Tarjous pyydetään jokaiselle alakoululle erikseen. Tarjouksen voi
jättää yhden tai useamman toimintapaikan iltapäivätoiminnan järjestämisestä.
Edellytyksenä toiminnan alkamiselle koulussa on, että saadaan tarjous toiminnan tuottamisesta ja
vaadittu hakijamäärä ryhmän muodostamiseksi täyttyy. Toiminnan järjestämispaikkana on koulu tai
rehtorin hyväksymä paikka koulun läheisyydessä niin, ettei kuljetuskustannuksia synny. Toiminta
voidaan järjestää muualla ainoastaan erittäin painavista syistä johtuen.
Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan ehtona toiminnan tuottamiselle on, että
toimintapaikkoihin on hakuajan päättyessä vähintään 10 hakijaa kuhunkin. Kunta voi järjestää niin
halutessaan toiminnan jollain koululla tai kaikilla kouluilla myös omana toimintanaan, vaikka
tarjous saataisiinkin.
Tarjousten valintaperuste on hinta-laatu-suhde. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli
ns. ranskalaisena urakkana, jonka vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:
1. HINTA 0 %
Hintaa ei vertailla.
2. LAATU 100 %
Hankintayksikkö vertailee laatua seuraavien asioiden perusteella tärkeysjärjestyksessä:
VALINTAPERUSTE JA VERTAILU
1. Toimintasuunnitelma 50 %
- Tarjoajan tulee esittää neljän (4) viikon toimintasuunnitelma iltapäivätoiminnasta.
Toimintasuunnitelmassa tilaaja arvostaa toimintasuunnitelman tarkkuutta (miten tarkasti tarjoaja
esittää neljän viikon (4) ohjelman ja sisällön) ja monipuolisuutta, eli miten hyvin

toimintasuunnitelmassa on huomioitu Hämeenkyrön iltapäivätoimintasuunnitelman sisällölliset
kokonaisuudet
- eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
- leikki ja vuorovaikutus
- liikunta ja ulkoilu
- ruokailu ja lepo
- kulttuuri ja perinteet
- kädentaidot ja askartelu
- kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
- mediataidot
- arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elintapa
- erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit
Toimintasuunnitelman pituus saa olla maksimissaan kaksi (2) A4.

2. Vastuuohjaajien vähimmäisvaatimukset ylittävä koulutus ja tarjoajan järjestämien lisäkoulutusten
määrä sopimuskauden aikana 30 %
- Tarjoajan tulee esittää tarjottujen vastuuohjaajien koulutus. Tilaaja arvostaa, mikäli
vastuuohjaajilla on vähimmäisvaatimukset ylittävää koulutusta, jolla on merkitystä palvelun
tuottamisen kannalta (esim. ensiapukoulutus, kolmiportaisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden
kanssa toimiminen). Lisäksi tarjoajan tulee esittää kuinka monta lisäkoulutuspäivää se järjestää
palvelua tuottaville henkilöille sopimuskauden aikana. Sopimuskauden aikana järjestetyistä
lisäkoulutuksista tulee aina toimittaa todistus tilaajalle. Selvityksen pituus saa olla maksimissaan
yksi (1) A4. Tarjoajan tulee esittää tiedot yhdestä vastuuohjaajasta/tarjottu toimipaikka.
3. Ruokalistan monipuolisuus 10 %
- Tarjoajan tulee esittää esimerkkiruokalista viikon ajalta. Esimerkkiruokalistan osalta tilaaja
arvostaa ruokalistan monipuolisuutta sekä miten hyvin siinä huomioidaan ravintosuositukset.
4. Toimintavarmuus 10 %
- Tarjoajan tulee esittää kuvaus tarjoamansa palvelun toimintavarmuudesta (mm. henkilöstö- ja
sijaisjärjestelyt, toiminnan ohjaus) koko sopimuskauden aikana. Kuvauksen pituus saa olla
maksimissaan yksi (1) A4.

Lisäksi tarjouksessa tulee olla seuraavat, jo ensimmäisessä kilpailutuksessa selvitetyt
perusedellytykset:
1) Toiminnan tuottaja - yhteisön nimi, osoite- ja yhteystiedot, vastuuhenkilö(t),
Y-tunnus
2) Suunniteltu toimintapaikka (-paikat) osoitetietoineen. Mikäli toimitaan kunnan tiloissa,
vastaa kunta tilan kaikesta ylläpidosta. Muussa tapauksessa vastuu tilan ylläpidosta on
toiminnan tuottajalla. Koulun tilojen käyttöön on oltava rehtorin lupa.
3) Kuvaus tuottajan kokemuksesta ja osaamisesta aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamisesta
4) Selvitys tuottajan käyttämistä toiminnan ohjaajista ja heidän kelpoisuudestaan.
ks. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset (asetus 986 / 1998)
- yksi ohjaaja / laskennallisesti keskimäärin. 15 oppilasta on riittävä määrä
5) Toiminnan tuottajan työnantajavelvoitteet ovat selvillä (mm. kouluttaminen,
rikosrekisteriote ja lääkärintodistus)
6) Sopimuksen pituus on 1 vuosi
7) Toiminta-aika on alle 4 h / päivä koulupäivinä
8) Lisäajasta sovittava huoltajan kanssa eri sopimuksella
9) Sisältö ja tavoitteet ovat selvillä:
· Perusopetuksen iltapäivätoiminnan perusteet / OpH 1/2011
· Hämeenkyrön kunnan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma:
https://www.hameenkyro.fi/site/assets/files/6108/iltap_iv_toiminnan_toimintasuunnitelma_2017.pdf

10) Laskutus kuukausittain huoltajilta.
Laskutuksen järjestelyt ja mahdollinen perintä on tuottajan vastuulla
Valtionosuuden laskutus kunnalta kaksi kertaa vuodessa (joulu- ja kesäkuussa)
11) Tiedottaminen huoltajille, ao. koululle ja iltapäivätoiminnan yhteyshenkilöille on
suunniteltu. Huoltajia kuullaan toiminnan suunnittelussa. Toimintaan on päivitetyt
järjestyssäännöt. Yhteistyö kodin ja koulun kanssa on suunniteltu
12) Salassapitosäännökset ovat selvillä ja ohjaajille koulutettu
13) Seuranta on suunniteltu: raportit läsnäolosta toimitetaan kuntaan kuukausittain. Oman
toiminnan arviointi on käytössä.
14) Välipalan tarjoaminen on suunniteltu ravintosuositusten mukaisesti
15) Materiaalin tarve selvitetään kesäkuun aikana / tieto rehtoreiden käyttöön

KILPAILUTUSAIKA
Tarjoukset tulee toimittaa maanantaina 18.3.2019 klo 12 mennessä sähköpostitse iltapäivätoiminnan
vastuuvirkamies Kalle Nuoranteelle (kalle.nuoranne(at)hameenkyro.fi)
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää sähköpostitse em. osoitteeseen 12.3.2019 klo 12
mennessä. Niihin vastataan 13.3.2019 klo 14 mennessä kunnan sivulla
https://www.hameenkyro.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/koululaisten-iltapaivatoiminta/

