
JOROISTEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Sivistysjohtaja 21.06.2022 § 4/2022

Oppilastietokoneiden hankinta 2022

Sivistystoimen talousarvioon vuodelle 2022 on varattu rahaa 
tieto- ja viestintätekniikan materiaaleihin (tili 4584) yhteensä      
30 000 € (alv 0 %).  Tältä tililtä käytetään rahaa oppilaskäyttöön 
tulevien iPadien ja kannettavien tietokoneiden hankintaan. 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 12.10.2022 § 50 
hyväksynyt sivistystoimen talousarvioesityksen. Vuoden 2022 
talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 
6.9.2021 § 153.

Joroisten kunnalla on sopimus Opinsys Oy:n kanssa liittyen mm. 
Linux -käyttöjärjestelmään, ohjelmistojen asentamispalveluun 
sekä laitteiden ja järjestelmien tekniseen ylläpitoon ja tukeen.
IT-tukihenkilö Juha Liikasen työnkuvaan kuluu mm. laitteiden 
hankinta ja hintojen vertailu sekä tarjousten pyytäminen. Nyt 
hankittavat tietokoneet ovat käytettyjä, huollettuja uusiokäyttöön 
tulevia HP elitebook 820 12” SSD i5 8GB koneita. Tilaukseen 
sisältyy yhteensä 60 tietokonetta, joista yhtenäiskoulun käyttöön 
tulee 47 kpl (10 293,00 €, alv 0%) ja Kuvansin koulun käyttöön 13 
konetta (2847,00 €, alv 0%). Lisäksi tilaukseen sisältyy 70,00 € 
toimituskuluja.

Kunnan hankintaohjeen mukaan (KH 26.11.2018 § 192) 
pienhankinta voidaan suorittaa viranhaltijapäätöksellä, kun sen 
hinta (alv 0%) jää alle 15 000 €.

Päätös Päätän, että sivistystoimelle tilataan 60 kpl HP elitebook 820 12” 
SSD i5 8GB koneita. Hankintahinta (alv 0%) on toimituskuluineen 
yhteensä 13 210,00 €.

Jakelu IT-asiantuntija kunta Juha Liikanen
yhtenäiskoulun rehtori Satu Immonen
Kuvansin koulunjohtaja Jari Toroi

Sovelletut lait ja  Hankintalaki § 2 ja 25
säädökset Joroisten kunnan pienhankintaohje
 Hallintosääntö luku 9, Viranhaltijoiden erityinen toimivalta: 

sivistysjohtaja kohta 1 ja yhtenäiskoulun rehtori kohta 25 sekä 
Kuvansin koulunjohtaja kohta 17

 
Päiväys ja allekirjoitus 21.06.2022

Heli Kukkohovi
Sivistysjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti Joroisten kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kunnanvirastolta.

Nähtävilläolo Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joroisten kunnan 
verkkosivuilla 21.6.2022 alkaen.
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on 
myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 
asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on 
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä 
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta 
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa 
mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on 
tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus 
koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja 
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen 
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on 
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan 
nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 



JOROISTEN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Sivistysjohtaja 21.06.2022 § 4/2022

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden 
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona 
tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa 
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa 
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun 
osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI
puh. 029 564 3300 
fax 029 564 3314 
markkinaoikeus(at)oikeus.fi


