
PELLON KUNTA  PÄÄTÖS 
    
Elinvoimapalvelut               Päivämäärä  Pykälä 
vs. elinvoimajohtaja             1.9.2021  3/2021 
 
 
Asia, jota päätös koskee Opiferus taloussuunnitteluun ja talousdokumentointiin liittyvien 

ohjelmistojen hankinta 
 
Asia selostus     Softwave Ohjelmistot Oy on tarjonnut Pellon kunnalle Lapin Liiton 

Etäisyyttä Exceleihin -hankkeen yhteydessä Opiferus Taloussuunnittelu- 
ja Talousdokumentti -ohjelmistoja talousarviotyöskentelyn 
tehostamiseen ja osittaiseen automatisointiin. Ratkaisulla voidaan 
jatkossa tehostaa myös tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja 
kuukausiraportoinnin koostamista vähentämällä käsityönä tehtävän työn 
määrää. Lisäksi käyttöön otetaan investointien suunnitteluun tarkoitettu 
lisäosa, joka helpottaa jatkossa myös investointien toteumaseurantaa ja 
-raportointia.  

 
Käyttöönoton ja koulutusten kustannukset ovat tarjouksen mukaisesti 
5000 euroa Opiferus Taloussuunnittelu -ohjelmiston osalta ja 7000 
euroa Opiferus Talousdokumentti -ohjelmiston osalta.  

 
Molempien ohjelmistojen SaaS-palvelumaksu on 4800 euroa per vuosi, 
joka laskutetaan vuosittain etukäteen. Taloussuunnittelu -ohjelmistolla 
on sopimuksen hinnoittelulla rajaton käyttäjämäärä. Talousdokumentti -
ohjelmiston edellä mainittu vuosittainen palvelumaksu pitää sisällään 1-
100 käyttäjää. 

 
Päätös perusteluineen vs. Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta hankkii Softwave 

Ohjelmistot Oy:ltä Opiferus Taloussuunnittelu- ja Talousdokumentti –
ohjelmistot käyttöönottokoulutuksineen. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Juho Niemelä 
                          vs. elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Pellon kunta 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 



Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
 


