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Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: VARDA-KÄYTTÖLIITTYMÄ POPULUS-

OHJELMAAN 

 

Lapinjärven kunnassa on käytössä Populus-henkilöstöhallinnon järjes-

telmä. Varhaiskasvatuksessa on vietävä tiedot VARDA- tietovarantoon. 

Osa tiedoista, kuten henkilöstä koskevat tiedot, ovat sellaisia, jotka pitää 

löytyä molemmista järjestelmistä. Tehokkaan työajan käytön periaatteen 

ja inhimillisten virheiden minimoisen takia henkilöstötiedot on tarkoi-

tuksenmukaista syöttää vain yhteen järjestelmään, jonka rajapinnasta ne 

siirtyvät toiseen järjestelmään automaattisesti. Varhaiskasvatuksen työn-

tekijöille tehdään Populus-ohjelmassa joko uusi palvelussuhde hlop-

lomakkeella tai tehdään palvelussuhten aikaiset muutokset muutoslo-

makkeella, joilla samalla ilmoitetaan VARDAn vaatimat tiedot tietova-

rantoon. Kyseessä on pienhankinta palvelusta, jonka arvo on alle 10 000 

euroa ja suorahankinta, joka tehdään teknisistä syistä jo olemassa olevan 

palvelun tarjoajalta. 

 

Päätös Päätän hankkia VARDA-toiminnallisuuden Populus-ohjelmaan Sarastia 

Oy:ltä saadun tarjouksen mukaan, vaihtoehto 2 ja optio. Päätän tilata 

liittymän VARDA-tietovarantoon tämän päätöksen liitteenä olevan tar-

jouksen mukaan. Tarjous (liite) on salassa pidettävä, sillä se sisältää tar-

joajan ilmoituksen mukaan liikesalaisuuden piiriin kuuluvia seikkoja, 

joiden paljastaminen muille kuin tarjouksen käsittelijöille, joiden on 

tarpeen käsitellä tarjousta, on kiellettyä. 

 

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Toiminnallisuus on perusteltua hankkia kohdennetusti suorahankintana 

osana jo olemassa olevaa Populus-henkilöstöhallinto-ohjelman palvelua 

Sarastia Oy:ltä.  

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 

Lapinjärven kunnan hankinta- ja pienhankintaohje 22.10.2018 

 

Kustannukset Käyttöönottokustannus 3550 euroa sekä käyttäjärooli (optio), jonka 

käyttöönottokustannus on 300 euroa, yhteensä 3850 euroa. Ei jatkuvan 

palvelun kustannuksia. 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 
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Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 

 


