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Aika

29.06.2020, klo 10:00 - 10:14

Paikka

Sähköinen kokous
Kokouksessa on käytetty sähköistä päätöksentekomenettelyä 24.06.2020 - 29.06.2020

Käsitellyt asiat
§ 99

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

§ 100

Pöytäkirjan tarkastus

§ 101

Urheilukentän saneeraus

§ 102

Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen voimaantulo
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Saapuvilla olleet jäsenet
Harri Kautonen, puheenjohtaja
Keijo Montonen, 1. varapuheenjohtaja
Antti Kasanen
Laura Pitkonen, §:t 99-100, 102
Minna Korhonen
Olli Luukkonen
Seija Ikonen
Muut saapuvilla olleet
Anne Valtonen, sihteeri
Unto Pasanen, valtuuston pj.
Martti Laine, valtuuston II vpj.
Matias Hilden, §:t 99-100, 102, kunnanjohtaja
Poissa

Erkki Luukkonen, valtuuston I vpj.

Allekirjoitukset

Harri Kautonen
Puheenjohtaja

Anne Valtonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
29.06.2020

29.06.2020

Keijo Montonen

Olli Luukkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Kunnanhallituksen sähköisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
muutoksenhakuohje, pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä
keskiviikkona 1.7.2020 ja julkaistaan kunnan www-sivuilla

Pöytäkirjanpitäjä Anne Valtonen
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§ 99
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Esityslista on lähetettävä kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Tämän sähköisen
kokouksen esityslista on lähetetty keskiviikkona 24.6.2020.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 100
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kunnanhallitus valitsee tälle sähköiselle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 29.6.2020 ja se on nähtävänä kunnan
asiointipisteessä keskiviikkona 1.7.2020 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan
verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Keijo Montonen ja Olli Luukkonen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Montonen ja Olli Luukkonen.
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Tekninen lautakunta, § 42,28.05.2020
Tekninen lautakunta, § 52,23.06.2020
Kunnanhallitus, § 101, 29.06.2020
§ 101
Urheilukentän saneeraus
PuuDno-2020-112
Tekninen lautakunta, 28.05.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 § 42 liite 1 työselostus (003) LIITE.pdf
2 § 42 liite 2urakkatarjouspyyntö LIITE.pdf
3 § 42 liite 3 pohjapiirustus LIITE.pdf
4 § 42 liite 4 Rakennekerrokset LIITE.pdf
Rakennushankkeessa Puumalan urheilukentän juoksuratojen pinnoitteet ja ratojen
reunakiskojet uusitaan, samoin sisäkentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoitteet
alusrakenteineen. Myös hyppy- ja heittolajien suorituspaikat uusitaan tai korjataan.
Novotan-pintaiselle alueelle maalataan muiden rajamerkintöjen lisäksi noin 50 metrin
pituiset juoksuradat pariharjoittelua varten.
Vanhat pintarakenteet, myös Novotanin alla oleva huonokuntoinen asfaltti, puretaan
pois ennen uusia rakenteita. Juoksuratojen pintaan tulee 50 mm paksuinen
punamurske. Toimenpiteet on kokonaisuudessaan kuvattu hankkeen
työselostuksesta, joka on oheismateriaalina.
Urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon korjaukseen on Puumalan
kunnanvaltuusto päättänyt myöntää 300 000 euron investointimäärärahan.
Hankkeelle on haettu vuoden 2019 puolella valtionavustusta
liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Talousarviossa
koko urheilukentän kunnostushankkeen aluehallintovirastolta saatavaksi
valtionavustukseksi arvioitiin 100 000 euroa. Aluehallintovirastolta saatiin 18.5.2020
päätös 70 000 euron avustuksesta.
Urheilukentän korjaustöistä pyydettiin tarjoukset kahdeltatoista paikalliselta,
pääasiassa maansiirtoalan yritykseltä. Määräaikaan 19.5.2020 mennessä tarjouksia
saatiin vain yksi. Tämä tarjoushinta ylitti julkisia hankintoja koskevan kansallisen
kynnysarvon, joka on rakennushankkeissa 150 000 euroa. Kansallisen kynnysarvon
ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa eli kansallisissa
hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kohteen hankintamallissa, avoimessa
menettelyssä, kaikki halukkaat voivat hankintalain mukaan tehdä tarjouksen, mikäli
hankinnan arvo ylittää 150 000 euroa. Kilpailutus tapahtuu julkaisemalla hankinnasta
ilmoitus kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) siten,
kuin siitä on erikseen asetuksella säädetty ja kauppa- ja teollisuusministeriön
hyväksymissä ilmoituslomakkeissa edellytetty.
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Hankinta voidaan keskeyttää myös, mikäli hankinnasta on saatu vain yksi
hyväksyttäväksi katsottava tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua
hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.
Edellä kuvatuista syistä urheilukentän korjaustyöurakan hankinta tulee keskeyttää.
Hankintayksikkö eli kunta ei voi tehdä yli 150 000 euron arvoista hankintaa ilman
hankintalain vaatimaa kansallista kilpailutusta. Keskeyttämisperusteeksi riittää myös
se, että tarjouksia on ainoastaan yksi.
Hanke kilpailutetaan kesäkuun aikana asianmukaisesti edellä mainitulla tavalla ja
päätös hankinnasta tehdään kesä-heinäkuun vaihteessa. Rakentamisen alkuperäiselle
aloitusajankohdalle 27.7.2020 ei näyttäisi siten tulevan viivettä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää keskeyttää urheilukentän korjaustyön
urakkahankinnan esittelytekstin perustein ja kilpailuttaa kohteen uudelleen
kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla.

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 23.06.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 § 52 liite 1 työselostus (003) LIITE.pdf
2 § 52 liite 2urakkatarjouspyyntö LIITE.pdf
3 § 52 liite 3 pohjapiirustus LIITE.pdf
4 § 52 liite 4 Rakennekerrokset LIITE.pdf
28.5.2020 keskeytetty Puumalan urheilukentän korjaustyön urakkakilpailutus on ollut
esillä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2.6.
-22.6. 2020.
Maanantaihin 22.6.2020 klo 14.00 mennessä saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja
(oheismateriaalina) ja esitys urakoitsijan valinnasta esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää Puumalan kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän saneerauksesta hintaan 219 000,00
euroa, alv 0%.
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Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.06.2020, § 101
Liitteet

1 § 101 liite 1 työselostus (003) LIITE.pdf
2 § 101 liite 2urakkatarjouspyyntö LIITE.pdf
3 § 101 liite 3 pohjapiirustus LIITE.pdf
4 § 101 liite 4 Rakennekerrokset LIITE.pdf
Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä tai
estyneitä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n
mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.
Tarjousten avauspöytäkirja oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj.
Kunnanhallitus hyväksyy Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän
saneerauksesta hintaan 219 000,00 euroa, alv 0%.
Jäsen Laura Pitkonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi
Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi
Päätös
Hyväksyttiin sähköisellä päätöksentekomenettelyllä.
Esteellisyys
Laura Pitkonen
Tiedoksi
Tarjouksen jättäneet, teknisten palvelujen toimiala, talouspalvelut
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Kunnanhallitus, § 154,26.11.2018
Kunnanhallitus, § 102, 29.06.2020
§ 102
Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen voimaantulo
PuuDno-2017-173
Kunnanhallitus, 26.11.2018, § 154
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Tuomainen
Liitteet

1 sijaintikartta1.pdf
2 Liitekartta_2_kohde_82.pdf
3 Liitekartta_3_kohde_83.pdf
4 Liitekartta_4_kohde_84.pdf
5 sijaintikartta5.pdf
6 Liitekartta_6_kohde_1.pdf
Kunnanvaltuusto on 24.9.2018 § 25 hyväksynyt 4.9.2018 päivätyn Puumalan itäosien
yleiskaavan päivityksen. Valtuuston päätös on pidetty yleisesti nähtävänä
kunnanviraston asiointipisteessä 27.9.2018 klo 9:00 – 15:00 sekä Kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Hyväksymispäätöksestä on jätetty kaksi kunnallisvalitusta Itä-Suomen hallinto-
oikeudelle.
Valitus 1 koskee kohteita 82, 83 ja 84 kiinteistöillä 623-433-3-133, 623-440-1-9 ja 623-
430-1-80. Asia koskee kiinteistöjen 3-133 ja 1-9 loma-asunnon rakennuspaikkojen (2
kpl RA) muuttamista yhdeksi omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (1 kpl
AO-1) kiinteistölle 1-80. Valituksessa vastustetaan rakennusoikeuksien siirtämistä
sisäjärveltä ja saaresta Saimaalle. Valituksen tarkoittamat alueet on esitetty
sijaintikartassa 1 ja liitekartoissa 2,3 ja 4.
Valitus 2 koskee kohdetta 1 kiinteistöllä 623-416-3-38. Valituksessa vastustetaan
kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta loma-asunnon rakennuspaikasta (RA)
omakotitalon tai loma-asunnon rakennuspaikaksi (AO-1) ja rakennusalueen
laajentamista. Valituksen kohde on esitetty sijaintikartassa 5 ja liitekartassa 6.
Maankäyttö- ja rakennuslain 201 § 1. mom mukaan "Kunnanhallitus voi valitusajan
kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut
lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida
katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja
muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee oikaisukehotuksen kohteena
olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon."
Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan
itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan siltä osin, mihin päätöksestä
jätettyjen valitusten ei katsota kohdistuvan.
Voimaantulo ei koske seuraavia liitekartoissa esitettyjä valituksenalaisia alueita
kiinteistöillä 623-433-3-133 (liitekartta 2), 623-440-1-9 (liitekartta 3), 623-430-1-80
(liitekartta4) ja 623-416-3-38 (liitekartta 6).
Kunnanhallitus määrää kunnanvaltuuston 26.8.2002 § 56 hyväksymän Puumalan
itäosien yleiskaavan mukaiset loma-asunnon rakennuspaikat (RA) kiinteistöillä 623-
433-3-133 ja 623-440-1-9 MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon.

Valtuuston II vpj. Martti Laine, jäsenet Olli Luukkonen ja Antti Kasanen poistuivat
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.06.2020, § 102
Valmistelija / lisätiedot:
Matias Hilden
matias.hilden@puumala.fi
kunnanjohtaja
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 12.2.2020 antanut päätöksen kaavavalituksiin koskien
Puumalan itäosien yleiskaavan päivitystä. Hallinto-oikeuteen oli jätetty kaksi valitusta,
ja hallinto-oikeus hylkäsi molemmat valitukset.
Toisen valituksen (edellä mainittu valitus nro 1) osalta on pyydetty valituslupaa
korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta kiinteistöön 623-416-3-38 kohdistunut
kaavamuutos on saanut lainvoiman.
Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus voi
valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se
on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen
ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi
valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle sekä, jos määräys koskee
oikaisukehotuksen kohteena olevaa kaavaa, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen
täytäntöönpanon.
Kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n
mukaisesti kunnan harkinnassa. Kaavapäätöksen täytäntöönpanoa koskeva päätös on
annettava tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle, joka voi kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.
Kunnanhallitus on 26.11.2018 § 154 päättänyt, että kaavamuutos tulee voimaan, pois
lukien ne kiinteistöt, joihin valitukset kohdistuivat.
Ehdotus
Esittelijä: Matias Hilden, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää määrätä valtuuston 24.9.2018 § 25 hyväksymän Puumalan
itäosien yleiskaavan päivityksen tulemaan voimaan kiinteistön 623-416-3-38 osalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tekninen toimisto, korkein hallinto-oikeus, valituslupaa hakeneet.
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Muutoksenhakukielto
§102
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Oikaisuvaatimus
§101
Oikaisuvaatimusohje
Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen tai hankintaoikaisun
johdosta muutettuun hankintapäätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon
ylittävät hankinnat
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen
markkinaoikeudelle 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.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen
määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
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
kunnanhallitus.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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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.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa
vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumala
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

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusoikeus
Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut
hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon
tapahtuneen myöhemmin.
Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeudelle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
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Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus
toimitetaan markkinaoikeudelle.
Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: Puumalan kunta
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Hankintayksikön kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Maksusta säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.
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

