
Vetelin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Hankintapäätös

Tekninen johtaja 22.11.2022§ 63/2022

Leikkivälineen ja betonisen pöytäpenkki yhdistelmien hankinta

Vetelin kunnanvaltuusto on varannut rahaa kustannuspaikalle 
9643 leikkikenttävälineiden hankintaan.

Vetelin kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut, määrärahan 
puitteissa, kiipeilytelineen ikäluokille 6-10 v ja 3 kpl betonisia 
pöytäpenkki yhdistelmiä.
Hankinnan arviointikriteereinä on käytetty kokonaishintaa ja 
soveltuvuutta.
Samantyyppisiä betonisia pöytäpenkkiyhdistelmiä oli tarjolla 
kahdella eri toimittajalla.
Erityyppisiä leikkikenttävälineitä tarjottiin viideltä eri toimittajalta.

Päätös Hyväksyn halvimman tarjouksen tehneen Finture Oy:n betonisen
pöytäpenkki yhdistelmän. 3 kpl yhteensä 5160 € / alv 0 % ja 
hinnan ja käyttäjien soveltuvuus pisteytyksen perusteella Lappset 
Groupt Oy:n Climbing Play leikkikenttävälineen, toimitettuna 4920 
€/alv 0%

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Vetelin kunnan 
asinahallintajärjestelmässä.

Tekninen johtaja 
Uusitalo Tero

Jakelu Tarjoajat

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty pp.kk.vvvv 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 22.11.2022 

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.11.2022

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE 

I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 
hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenet
telyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan 
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
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Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia 
koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä
tön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksi
költä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt eh
dokas 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 hankintamenet
telyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus 
on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan
nusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päätty
mistä 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 tie
doksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkit
tynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuk
sen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, 
sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
-oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 
-jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyy
detään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
-jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on 
ilmoitettava laatijan yhteystiedot



Vetelin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Hankintapäätös

Tekninen johtaja________________________22.11.2022______________ § 63/2022
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Vetelin kunta
Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli 
vetelin.kunta@veteli.fi

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 oikai
suvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaati
muksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti han- 
kintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaati
mus asianomaiselle toimielimelle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vetelin 
kunnan kirjaamosta.

Posti -ja käyntiosoite: Kivihyypäntie 1,69700 Veteli

Sähköpostiosoite: vetelin.kunta@veteli.fi 
Puhelinnumero: 0505790102

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.
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