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Valokuidun hankinta / MPY Telecom Oyj
Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Selostus asiasta

Joutsan kunta ja MPY Telecom Oyj ovat sopineet
yritysverkkoratkaisun rakentamisesta Joutsaan. Ratkaisu tuo
kunnan toimipisteisiin kuituyhteydet, jolloin yhteysnopeudet eivät
ole esteenä kunnan tulevalle IT-kehitykselle. Samassa
yhteydessä kunnan tietoturvaa parannetaan. Kustannukset
alenevat nykyisistä, kun monia, osin päällekäisiä toimintoja
voidaan purkaa ja toiminnot keskittyvät MPY Telecomille.
Sopimuksella varaudutaan myös siihen, että hyvinvointialue
eroaa kunnan dataverkosta 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Päätän, että Joutsan kunta ostaa MPY Telecom Oyj:ltä
yritysverkkoratkaisun hintaan 1623 €/kk, alv 0%. Asiasta
laaditaan erillinen palvelusopimus.

Perustelut

Hallintosääntö, toimivaltataulukko

Allekirjoitus

Harri Nissinen
Kunnanjohtaja
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Tiedoksianto

Annettu tiedoksi asianosaiselle 9.5.2022

Nähtävilläpito

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla
9.5.2022 alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
I Hankintaoikaisu
(Hankintalin mukainen hankintaoikaisu)
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,
jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen
tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei
muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaoikaisun tekemiseen oikeutetut
Hankintaoikaisun voi tehdä asianosainen, eli se ehdokas tai tarjoaja, jonka
oikeusasemaan hankintapäätöksellä on vaikutusta tai muu taho, jota asia
koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun muoto ja sisältö

Joutsan kunta

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanjohtaja

09.05.2022

§ 1/2022

Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisussa on käytävä ilmi
- päätöksen tehnyt viranhaltija sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai
diaarinumero
- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisu kohdistuu
- vaatimukset eli miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- perustelut eli millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan
oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, sähköinen yhteystieto tai
postiosoite sekä puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne
eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, on Joutsan Kunnanhallitus
Postiosoite: PL 20, 19651 Joutsa
Käyntiosoite: Joutsan kunnan asiointipiste, Länsitie 5, 19650 Joutsa
Sähköpostiosoite: kirjaamo@joutsa.fi
Puhelinnumero: 040 0454 044 (vaihde)
Joutsan asiointipisteen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-11 ja
12-15.
Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus
Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.
Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta
halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on
hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista
tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle
viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle
toimielimelle.
II Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
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Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erillisen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai
hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä
asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän
ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä
puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kunnanhallitus
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

PL 20, 19650 Joutsa
Länsitie 5, 19650 Joutsa
kirjaamo(at)joutsa.fi
040 0454 044

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle Joutsan kunnan kirjaamoon
aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 9-11, 12-15 ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun
se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän
omalla vastuulla.
Lisätietoja
Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu
muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

