
Maakuntajohtajan päätösluettelo

2 § HANKINTAPÄÄTÖS, KANNETTAVA TIETOKONE JA PUHELIN 19.1.2022

Maakuntajohtajan päätös 2 §

Ilmastoasioiden asiantuntija aloittaa uudessa tehtävässä maalis-
kuussa 2022. Hänelle hankitaan työkäyttöön kannettava tieto-
kone, telakka, näyttö ja puhelin. Kustannukset katetaan Ilmasto-
työhankkeelta.

Ohjelmakoordinaattorin kannettava tietokone on hankittu 2016 ja
käytössä on Win 7 käyttöjärjestelmä. Koneessa on käytössä vi-
koja, eikä sen toiminta ole enää luotettavaa, joten uuden kannet-
tavan tietokoneen hankinta on ajankohtainen. Kustannus katetaan
lakisääteisestä toiminnasta.

Lounea Oy:ltä on pyydetty tarjoukset. Hankittavaksi tietokoneeksi
valikoitui samantyyppinen, kuin aiemmin liiton työntekijöille hanki-
tut tietokoneet. Lounea Oy (ent. Canorama) on kilpailutettu toimit-
tajaksi hankintarenkaan kautta.

Lounea Oy:n tarjous:
Tietokone: Lenovo ThinkPad T14 1195 €
Telakka: Lenovo 168 €
Näyttö: Samsung F27T450F 27" 172 €

Euronics Oy:ltä hankitaan vastaavanlainen ja hintainen (n.160 €)
puhelin, joita aiemmin liitolle on hankittu.

Hallintopäällikön esitys:
Maakuntajohtaja hyväksyy Lounea Oy:n ja Euronics Oy:n tarjouk-
set ja päättää, että hankitaan
- Lounea Oy:ltä kaksi (2) kpl Lenovo ThinkPad T14 kannettava

tietokone hintaan 1 195 € ja kaksi (2) kpl Lenovo telakka hin-
taan 168 €. Yksi (1) näyttö hintaan 172 €

- Euronics Oy:ltä yksi (1) kpl puhelimia, hintaan noin 160 €.

Hankintojen yhteisarvo Lounealta 2 898 € (alv 0%), sekä puhelin
n. 160 €

Maakuntajohtajan päätös:
Hyväksyn hallintopäällikön esityksen.

___________________________
Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja
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Toimivalta Hankintaohje / Liiton pelisäännöt

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei pää-
töksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkitta-
vaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja
(mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa
kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista an-
netun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä
ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-posti-
osoite:

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14,
67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.


