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Tietohallinnon tilausten hyväksymisoikeuksien delegointi liittyen Tieran tarjoamiin ICTpalveluihin 2021 vuonna
Hallintosäännön 23 §:n mukaan tilaustoimivalta määräytyy sen mukaan miltä
kustannuspaikalta tai kustannuspaikoilta tilauksesta aiheutuva lasku maksetaan, ellei muualla
hallintosäännössä toisin määrätä. Lisäksi kaupunginjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 94 /
17.11.2020, jossa tietohallintojohtajalle on määrätty oikeus tilata tavaroita ja palveluita sekä
hyväksyä laskut mm. tietohallinnon kustannuspaikoille.
Tämä päätös kumoaa 18.11.2020 tehdyn päätöksen vastaavasta aiheesta.
Kustannukset:
Toimivalta: Hallintosääntö luku 3, § 23
Lisätiedot: Tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, 050 465 8242
Päätös

Päätän antaa Aki Autiomäelle, Antero Paajaselle, Sanna Ristolaiselle, Tiina Hemilälle, Marko
Saariselle ja Tomi Henttoselle oikeuden tilata Tieran ICT-palveluihin liittyviä alle 2000 €
arvoisia muutoksia 2021 vuonna. Oikeus koskee tilauksia, jotka maksetaan tietohallinnon
kustannuspaikalta.
Hämeenlinnassa

15.2.2021

Tietohallintojohtaja

Jouni Jäkkö

Liitteet

Päätöspöytäkirja on nähtävänä 16.2.2021 - 17.3.2021 www.hämeenlinna.fi
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PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Tiedoksiantaja Toimistotyöntekijä Krista Sihvo
Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm: 15.2.2021
Vastaanottajat: Kaupunginhallitus, Markku Rimpelä, Aki Autiomäki, Antero Paajanen, Sanna Ristolainen, Tiina
Hemilä, Marko Saarinen ja Tomi Henttonen
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljetettavaksi,
pvm:
Vastaanottajat:
Tiedoksi saantitodistuksella, pvm:
Vastaanottajat:
Luovutettu asianosaiselle,
__________________________________
Paikka:
pvm:
Vastaanottajan allekirjoitus
Vastaanottajat:
Muulla tavoin, miten
pvm:
Vastaanottajat:
MUUTOKSENHAKUOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen klo 16. 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Hämeenlinnan kaupunginhallitus
Wetterhoffinkatu 2
PL 84
13101 Hämeenlinna
sähköposti: konsernipalvelut@hameenlinna.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- 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.
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