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KAJDno-2019-864
Ponsse Basic kevytsimulaattoreiden hankinta
Asianosainen: Ponsse Oyj, Ponssentie 22, 74200 Vieremä (0934209- 0).
Simulaattoreiden hankinta kohdistuu Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen (KLL)
/ Kainuun ammattiopiston (KAO) metsäkoneenkuljettajakoulutukseen.
Hankkeen nimi: Simulaattorit ja virtuaaliset oppimisratkaisut
metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa investoinnit. Hankekoodi: A74947. Rahoittava
viranomainen Kainuun liitto (4.6.2019 EURA 2014/8530/09 02 01 01/2019/Kainuu).
Lisätietoja hankkeesta Kainuun liiton EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen p. 044
797 4273 tai sähköpostilla joka on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kainuu.fi ja / tai
Kainuun ammattiopiston kehittämissuunnittelija Osmo Hänninen p. 044 081 9951 tai
sähköpostilla joka on muotoa: etunimi.sukunimi(at)kao.fi.
Kyseessä on pienhankinta ja hankintamuotona suorahankinta. Teknisistä ja
markkinakilpailun puuttumisesta johtuen hankinta voidaan antaa tietyn taloudellisen
toimijan suoritettavaksi. KAO järjestää metsäkoneenkuljettajakoulutusta johon on
aiemmin hankittu Ponsse Wisent kuormatraktori (viranhaltijapäätös KAO rehtori
30.4.2019 KAJDno-2019-508 § 10). Keskeinen osa koulutuksen vaikuttavuutta ja
ajanmukaisuutta on käytössä oleva metsäkonekalusto. Koulutuksessa on olennaista ja
tärkeää myös se, että käytetään vastaavaa ja ajanmukaista metsäkonekalustoa sekä
mittaus- ja automaatiojärjestelmää kuin käytännön työelämässä. Ponssen
simulaattoreilla pystytään takamaan opetuksen ajanmukainen mittaus- ja
automaatiojärjestelmä valmistajakohtaisesti.
Tarjous Ponsse Oyj (24.6.2019), LIITE 1
2 kpl Ponsse Basic kevyt simulaattorit hintaan yhteensä 34 400,00 euroa alv 0 %.
Sisältää yhden vuoden ohjelmistopäivitykset ja rahtivaapaasti toimitettuna tiljaalle.
Hankkeen projektipäällikkö puoltaa hankintaa Ponsse Oyj:ltä saadun tarjouksen
mukaisesti.
Hankinta YRVA (yritysvaikutusarviointi hankinnoissa): Hankinnalla on myönteinen
vaikutus paikalliseen yritystoimintaan, koska toimittajalla on yritystoimintaa
paikkakunnalla.
Hankinta rahoitetaan hankkeen määrärahasta.
Päätöksen peruste
Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 69a ja hanke.
Päätös
Kainuun ammattiopiston rehtorin päätös: Hyväksyn projektipäällikön ehdotuksen.
Simulaattoreiden (2 kpl) hankinta suoritetaan Ponsse Oyj:ltä hintaan 34 400,00 euroa
alv 0%.
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Lisätietoja asiasta antaa projektipäällikkö Lauri Väisänen p. 044 715 7738 ja / tai
hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen p. 044 270 4739. Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)kao.fi.
Tiedoksi
Ponsse Oyj, Kainuun liitto, hankkeen ohjausryhmä, Koulutusliikelaitoksen johtaja,
hallintosihteeri, projektipäällikkö, koulutusjohtaja ja -päällikkö, talouspäällikkö, talous-
ja hankintatoimisto, sekä koulutusala ja käyttäjät.
Allekirjoitus

Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 2.8.2019.
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Oikaisuvaatimus
§ 12
Oikaisuvaatimusohje
HANKINTAOIKAISU HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISEN KANSALLISEN
KYNNYSARVON ALITTAVAAN HANKINTAAN
Hankintaoikaisuoikeus
Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 - 135 §:n mukaan
kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Hankintaoikaisuviranomainen
Hankintaoikaisu tehdään hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle, osoitteella PL
133, Pohjolankatu 13, 87101 Kajaani,
tai sähköpostiosoitteella kajaani@kajaani.fi.

Hankintaoikaisuaika ja sen alkaminen
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintapäätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedonantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedonannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
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Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja se on hakijan
allekirjoitettava. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimen selvennys
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEEN
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintapäätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään hankintapäätöksen tehneelle toimielimelle, tai
viranhaltipäätöksen kyseessä ollessa viranhaltijan yläpuolella olevalle asianomaiselle
toimielimelle (lautakunta, johtokunta tai kaupunginhallitus)
osoitteella PL 133, Pohjolankatu 13, 87101 Kajaani, tai sähköpostiosoitteella
kajaani@kajaani.fi.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sähköistä tiedonantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen on
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedonannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan
nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

