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KAJDno-2019-225
Rehtorien rekrytoinnit
Rehtorien rekrytointiin liittyen on pyydetty tarjoukset Psycon Oy.ltä ja MPS-Yhtiöt Oy:
ltä. Molemmat jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Tarjouksia on vertailtu ja
päätetty ottaa tarjous Psycon Oy:ltä prosesseissa olevan eron vuoksi. Hinnat ovat
melko lähellä toisiaan, joten kustannuksista ei juuri eroa muodostu.
Päätöksen peruste
Sivistyslautakunnan delegointipäätös 1.6.2017 § 63
Päätös
Päätän, että Kajaanin perusopetuksen rehtorien rekrytointiin liittyvä arviointi tilataan
Psycon Oy:ltä tarjouksensa mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla. Hankintapäätöksen saatua
lainvoiman solmitaan valitun toimittajan kanssa sopimus.
Hankinnassa noudatetaan Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeita.
Lisätietoja asiasta antaa perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen, p. 044 7100 611, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi
Tiedoksi
Psycon Oy, MPS-Yhtiöt Oy, Minna Haverinen, Jyrki Komulainen
Allekirjoitus

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja Päivi Rissanen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 1.3.2019
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Oikaisuvaatimus
§1
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
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja se on hakijan
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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.

