
Heinäveden kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Kunnanjohtaja 15.09.2022 § 13/2022 
 
 
Heinäveden sataman investoinnit matkailupalvelujen kehitykseen hankkeelle pienveneiden 
nostotelakoiden hankinta satamaan   
   

 Projektipäällikkö Virpi Pakarinen on pyytänyt tarjouksen 
hankesuunnitelmaan liittyvistä pienvenetelakoista  (16 kpl). Tarjouksia 
saatiin neljä, niistä kaksi tarjousta sisälsi asennuksen. Suomen 
laiturikauppa Oy:n tarjoama vaihtoehto oli edullisin. Tarvikkeet yhteensä 
434€/kpl sisältäen puutavarat, ilman puutavaraa 203,43/kpl, rahti 
sisältäen puutavarat 1320€, ilman puutavaraa 235,60€. Asennuksen 
hinta on 1856€ sisältäen 16kpl venetelakoita.  

 
Päätös Tilaan Suomen laiturikauppa Oy:ltä enintään 16 kpl venetelakoita 

paikalleen asennettuna. toimitettuna ja asennettuna Heinävedelle. 
 
Toimivalta  Talousarvion täytäntöönpano-ohje, hankinnat, kunnanjohtajan 

ratkaisuvalta 50.000 euroon saakka. 
 
Nähtävilläolo Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 

15.09.2022 
 
Tiedoksi                          Suomen laiturikauppa Oy (Ville Valtanen), khall, Virpi Pakarinen 

projektipäällikkö  
 
Päiväys ja allekirjoitus Heinävedellä 15.09.2022 
 
 
 

   
Kunnanjohtaja 

 
       
   
Lisätietoja     
 



Heinäveden kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Kunnanjohtaja 15.09.2022 § 13/2022 

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 Heinäveden kunnan 
kunnanhallitus. 
 
Posti-/käyntiosoite: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi  
Sähköpostiosoite:  kunta@heinavesi.fi  
Puhelinnumero:  040 1844 000  

 Kirjaamon aukioloaika:   9.00 – 11.00 ja 12.00 – 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 oikaisuvaatimuksen 
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot. 
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 Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Heinäveden kunnan 
kirjaamosta.  
 
Posti-/käyntiosoite: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi  
Sähköpostiosoite:  kunta@heinavesi.fi  
Puhelinnumero:  040 1844 000  

 Kirjaamon aukioloaika:  9.00 – 11.00 ja 12.00 – 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 Heinäveden 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 Heinäveden kunnan 
kunnanhallitus. 
 
Posti-/käyntiosoite: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi  
Sähköpostiosoite:  kunta@heinavesi.fi  
Puhelinnumero:  040 1844 000  

 Kirjaamon aukioloaika:  9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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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. 
 

 

 

 

 


