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Osallistujat
Nimi
Varanka Sirpa
Jokela Jari-Jukka
Haapaniemi Heli-Hannele
Kakko Jaska
Kärki Jarkko
Kaleva Oili

Läsnä

Muu

Rahkola Tarja
Kehus Reijo
Kaisto Seija
Paakkola Anne

Poissa

Klo
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41

Jakku-Hiivala Johanna
Huovinen Pertti
Kaakinen Juho
Sassi Satu
Pakonen Ilkka
Manninen Marjukka

Tehtävä
Puheenjohtaja
2. varapj
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaja/ptkpitäjä
Khall edustaja
Projektipäällikkö
Projektityöntekijä

17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41
17:00 - 17:41

1. varapj
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Khall pj
Kunnanjohtaja

Allekirjoitukset
Sirpa Varanka
Puheenjohtaja

Tarja Rahkola
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
59 - 63
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Iissä 11.8.2022
Heli-Hannele Haapaniemi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito www.ii.fi

Pöytäkirjanpitäjä Tarja Rahkola

Ptk tark.

Jarkko Kärki
pöytäkirjantarkastaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Instltk 10.08.2022 § 59
Päätösesitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Instltk 10.08.2022 § 60
Päätösesitys

Toimielimelle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli-Hannele Haapaniemi ja Jarkko Kärki.
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Instituuttiltk / Katsaus valmisteluasteen asioihin
Instltk 10.08.2022 § 61
Hyvinvointijohtaja tiedottaa Ii-Instituutti –lautakunnalle valmistelussa olevista
asioista. Samassa yhteydessä on mahdollisuus käydä keskustelua katsauksen
pohjalta ja ohjeistaa valmistelutyötä. Katsauksen aikana voidaan kuulla myös
instituuttin viranhaltijoita, ulkopuolisia asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä.
Esittelijä
Päätösesitys

Kuullaan tilannekatsaus ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi
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Oikaisuvaatimus / Palvelumuotoilukokonaisuus yhteisöllisen työllistämisen mallin luomiseksi
Kansallinen hankintailmoitus/päätös
Instltk 10.08.2022 § 62
Valmistelijat

hyvinvointijohtaja Tarja Rahkola, projektipäällikkö Seija Kaisto ja
projektityöntekijä Anne Paakkola
Iin kunnan kirjaamoon on saapunut 29.6.2022 Arctic Factory Oy / Julius
Oförsagd Company Oy:n oikaisuvaatimus koskien Iin kunnan hallinnoiman Iin
kylillä meijän porukasa -hankkeen toteuttamaa palvelumuotoilukokonaisuuden
hankintaa ja toimialajohtajan 15.6.2022 hankinnasta tekemää
viranhaltijapäätöstä (§23/2022). Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja
osoitettu oikealle toimielimelle.
Saapuneessa oikaisuvaatimuksessa oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että
hankinta on toteutettu virheellisesti: ”Tarjouspyynnössä ja Tarjouspalvelusta
ladattavissa olleissa liitteissä ei esitetty tarjousten arviointiin vaikuttavia
laadullisia kriteerejä.”
Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää vaatimuksen ja pyytää seuraavaa selvitystä:
”Pyydämme selvitystä siitä, että hankinnan vertailuperusteet ovat olleet
ladattuna tarjouspalveluun. Mikäli selvityksessä ilmenee, että
vertailuperusteita ei ole ollut ladattuna tarjouspalveluun, vaadimme
tarjouskilpailun uudelleen järjestämistä sekä tarjousten arviointia niin, että
arviointiin käytetyt kriteerit ovat kaikkien tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen
tiedossa.”
Hankintayksikkö on toteuttanut oikaisuvaatimuksen kohteena olevan
palveluhankinnan käänteisenä kilpailutuksena. Palveluhankinta on ollut
kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, jonka arvo on ollut 18 000 euroa.
Hankinnassa on noudatettu Iin kunnan hankintaohjetta.
Oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta hankinnasta on Cloudia-järjestelmässä
luotu kansallinen hankintailmoitus 21.4.2022 klo 16.23. Cloudia-järjestelmässä
luotuun, ja Tarjouspalveluun ja Hilmaan (2022-099098) julkaistavaksi
lähetettyyn, kansalliseen hankintailmoitukseen on ollut ladattuna seuraavat
neljä (4) liitedokumenttia:
Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1_Hankesuunnitelma -ote.pdf
Liite 2_Referenssiluettelo.xlsx
Liite3_Sopimusluonnos.pdf
Tarjousten vertailuperusteet ovat olleet yksityiskohtaisesti kuvattuna
hankintajärjestelmään ladatun Tarjouspyyntö.pdf-tarjouspyyntöasiakirjan
kohdassa 15.3 Tarjousten vertailu.
Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintamenettelyyn osallistuneilla
tarjoajilla on ollut Tarjouspalvelu-järjestelmästä ladattavissa kansallinen
hankintailmoitus -dokumentti sekä Tarjouspyyntö.pdf-tarjouspyyntöasiakirja ja
kolme (3) tarjouspyyntöasiakirjaan kuuluvaa dokumenttia Liite
1_Hankesuunnitelma -ote.pdf, Liite 2_Referenssiluettelo.xlsx ja
Liite3_Sopimusluonnos.pdf.

IIN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Ii-instituutti -lautakunta

§ 62

6

7

10.08.2022

Hankintamenettelyyn osallistuneelta Vision Factory Oy:ltä saadun lausunnon
mukaan tarjoaja osallistui kilpailutukseen seuraavien järjestelmästä
lataamiensa dokumenttien pohjalta:
tarjouspyyntö_397691
Tarjouspyyntö
Liite 1_Hankesuunnitelmaote
Liite 2_Referenssiluettelo
Liite 3_Sopimusluonnos
Vision Factory Oy toteaa lausunnossaan, että tarjouspyynnön sisältö on ollut
kokonaisuudessaan kuvattuna Tarjouspyyntö-dokumentissa (pdf) ja kyseinen
dokumentti on sisältänyt tarjousten vertailutiedot.
Kaikki oikaisuvaatimuksessa esitetyt puutteelliset tarjousten
vertailuperustetiedot ovat olleet dokumentissa, joka on ollut tallennettuna
hankintajärjestelmään ja näin ollen avoimesti sieltä ladattavissa. Edellä
esitetyin perustein voidaan todeta, että Arctic Factory Oy:n oikaisuvaatimus on
perusteeton.
Liitteet

Kansallinen hankintailmoitus, tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja,
viranhaltijapäätös, oikaisuvaatimus, kuvankaappaustiedosto
hankintajärjestelmästä sekä Vision Factory Oy:n lausunto.

Päätösesitys

Ii-instituutti-lautakunta päättää, että Arctic Factory Oy/Julius Oförsagd Company
Oy:n oikaisuvaatimus on perusteeton ja hylätään.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Instltk 10.08.2022 § 63
Esittelijä
Päätösesitys
Päätös
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 59, § 60, § 61, § 63
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Yllä luetelluista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai toimielimen sisäisen toiminnan
järjestämistä (KuntaL 136 §)
Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta
tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.
Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain
vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa
koskevat riita-asiat.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 62
Yllä oleviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallisen
oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Iin kunta, Ii-Instituutti -lautakunta
Jokisuuntie 2, PL 24, 91101 Ii,
kirjaamo@ii.fi, avoinna arkisin klo 8.00 -15.30
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Iin kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten
päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Iin kunnan kirjaamosta.

