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PuuDno-2021-207
Salibandykaukalon hankinta

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.8.2020 § 105 päättänyt osallistuvan budjetoinnin 
määrärahojen käytöstä vuonna 2020. Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhdeksi 
käyttökohteeksi salibandykaukalon reunojen hankinnan urheiluhallille. Päätöstä ei 
toimeenpantu vuonna 2020 ja tilinpäätöksen yhteydessä ei ole tehty varauksia ko. 
hankintaan. Näin ollen on perusteltua, että hankinta tehdään vuoden 2021 
määrärahasta, joka on kokonaisuudessaan 15 000 euroa. 

Kyseessä on kansalliset kynnysarvot alittava pienhankinta. Kunnan hankintasäännön 
mukaisesti pienhankinnoista tulee tehdä tarjousvertailua.

Salibandykaukaloista on pyydetty tarjoukset neljältä salibandykaukaloita 
myyvältä yritykseltä ja tarjoukset tuli jättää viimeistään 15.9.2021. Hankintaa tehdessä 
on kiinnitetty huomiota salibandykaukalon hinnan lisäksi myös kaukalon 
kestävyyteen, turvallisuuteen, varaosien saamiseen ja ympäristöystävällisyyteen. 
Nämä ominaisuudet on kerrottu myös tarjouspyynnössä. Kaukalolle hankitaan 
samalla asianmukainen kuljetus-/säilytysteline. 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset:

1. Kerko Group Oy/Unisports, 4 700 € (alv 0)
2. FB-TOOLS OY, 5 525 € (alv 0)
3. Pohjavirta Finland Oy, 5 099 € (alv 0)
 

Tarjoukset kävi läpi työryhmä, johon kuuluivat vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja, 
luokanopettaja/sallibandytuomari sekä työnjohtaja/liikuntapaikojen kunnossapidosta 
vastaava henkilö. Kaikki salibandykaukalot todettiin tarjousvertailun pohjalta 
hyvälaatuisiksi ja ne ovat käytössä salibandyliigan peleissä. Kaikki tarjotut 
salibandykaukalot ovat helppoja siirtää ja kasata, myös varaosia on saatavilla. 
Tarjousvertailusta on laadittu muistio. 

Työryhmä päätti esittää hankittavaksi Pohjavirta Finland Oy:n tarjoamaa Floorbee 
salibandykaukaloa. Työryhmä oli kerännyt mielipiteitä salibandyn harrastajilta 
Puumalassa sekä liigajoukkueilta, ja todennut, että käyttäjänäkökulmasta ko. 
salibandykaukalo on paras. Floorbee-kaukalon rakenne on soveltuvin eri-ikäisten 
pelaajaryhmien käyttöön, kestävä sekä helppo koota/purkaa.
Työryhmä esittää myös, että samalla hankittaisiin 2 kpl Floorbee Terminal -
salibandymaaleja, joiden hankintahinta on kaukalon oston yhteydessä 400 € (alv 0, 2 
kpl)

Työryhmän tarjousvertailuun ja arvioon pohjautuen on perustelua, että kaukalot 
hankitaan Pohjavirta Oy:ltä ja kustannus katetaan osallistuvan budjetoinnin 
määrärahasta. Loppu määrärahasta jaetaan hakuun pohjautuen syksyllä. 

Päätöksen peruste
Hallintosääntö § 16

Päätös
Päätän, että salibandykaukalot hankitaan Pohjavirta Finland Oy:ltä hintaan 5 
099 euroa (ALV 0). Lisäksi päätän, että samassa yhteydessä hankitaan 2 kpl 
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salibandymaaleja yhteishintaan 400 euroa. Kustannukset katetaan kustannuspaikalta 
5367/osallistuva budjetointi. 

Tiedoksi
vapaa-aikasihteeri, taloushallinto

Allekirjoitus

kunnanjohtaja Niina Kuuva
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Oikaisuvaatimus
§ 3

Oikaisuvaatimusohje
Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat 
sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun 
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan 
kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa 
on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan 
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan 
kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan 
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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