
SYSMÄN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja 4.10.2019 6 §

ASIA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA
VIRANHALTIJOIDEN/TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSEN
HANKINTA

 Sysmän kunnan puolesta on pyydetty tarjousta
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden
koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on toimielinten
kokouskäytäntöjen ja menettelytapojen yhtenäistäminen ja
oikeellisuus. Koulutuksen keskeiset sisältövaatimukset käytiin läpi
kunnanvaltuuston pj:n ja kunnanhallituksen pj:n kanssa
tarjouspyyntöä laadittaessa.

 Tarjouspyyntö jätettiin kolmelle eri taholle, joiden arvioitiin voivan
tuottaa tavoitteen mukainen koulutus. Tarjouspyyntö on tämän
päätöksen oheismateriaalina.

 Tarjouksen jättivät määräajassa Marita Lehikoinen Oy
(sähköpostilla Sysmän kunnan kirjaamoon 30.9. 2019 kello
11:44) ja FCG Koulutus Oy (sähköpostilla Sysmän kunnan
kirjaamoon 30.9.2019 kello 14). Hallintoakatemia/Ulla Tirronen
ilmoitti 26.9.2019, että ei jätä tarjousta.

 Molemmat saadut tarjoukset täyttävät hyvin tarjouspyynnön
vaatimukset. Koulutuksen sisältö on molemmissa tarjouksissa
eritelty asiantuntevasti koulutukselle asetetun tavoitteen
näkökulmasta. Molemmat tarjouksen jättäneet tarjoavat
toteutukseen myös osaavan ja kokeneen kouluttajan. Marita
Lehikoinen Oy:n tarjous on hinnaltaan merkittävästi edullisempi.

PÄÄTÖS Tilaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden
koulutuksen Marita Lehikoinen Oy:ltä saadun tarjouksen
mukaisena ja hinnaltaan merkittävästi edullisempana,
kokonaishintaan 1 657,92 € alv 0%.

PERUSTE  - Sysmän kunnan hallintosääntö 23 § Kunnanjohtajan tehtävät
  kohdat 2. ja 3. ja Ratkaisuvalta kohta 1.
  - Khall 26.5.2014 § 142 kunnanjohtajan hankintaraja 30 000 €
  alv 0% ja
  - Sysmän kunnan hankintaohje 1.1.2019 kohta 6.2.1. 
  Vähäiset hankinnat - arvo alle 3.000 - 5.000 €, 5 ja 6 mom.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

4.10.2019



Marketta Kitkiöjoki
Kunnanjohtaja

JAKELU:  Marita Lehikoinen Oy/Marita Lehikoinen
  FCG Koulutus Oy/Sanna Tikkanen
  Hallintoakatemia/Ulla Tirronen
  Kvalt pj, khall pj, kunnanhallitus
  Talousjohtaja



OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi tavallista sähköistä
tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite:

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Sysmän kunta
Kunnanhallitus
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. (03) 84 310
Faksi (03) 717 2831

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:

kirjaamo@sysma.fi

Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 04.10.2019.

mailto:kirjaamo@sysma.fi

