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Asia Sivistystoimen aterioiden kuljetukset syksyllä 2020

Päätös ja sen

perustelut

(Mikäli asian

ratkaisu tapah-

tuu esittelystä, 

tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja

päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema

Allekirjoitus tekninen johtaja

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 141.3 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite
viranomainen

Reisjärven kunta, Tekninen lautakunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
aika ja sen Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
alkaminen on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 13.8.2020

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi

tiedoksi-

antaminen E-P Vinkka Ky

Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.

X Muulla tavoin, miten sähköpostilla

Sivistystoimen ateriat valmistetaan syksyn 2020 aikana Kisatien koulun 
valmistuskeittiöllä. Valmistetut ateriat kuljetetaan Kisatieltä Niemenkartanon 
koulun ja päiväkoti Tuulenpesän jakelukeittiöille. Aterioiden kuljetus sisältää 
valmiiden aterioiden kuljetuksen kohteisiin sekä tyhjien astioiden 
palauttamisen Kisatien valmistuskeittiölle. Aterioiden kuljetusta varten 
Reisjärven kunnalla ei ole käytettävissä omia henkilöstö ja kalustoresursseja.

Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksen aterioiden kuljetuksesta E-P Vinkka 
Ky:ltä aikavälille 12.8.2020 - 31.12.2020.

E-P Vinkka Ky on antanut tarjouksen 10.8.2020. Tarjouksen mukainen aterioiden 
kuljetuksen hinta on 95€/kuljetuspäivä alv. 0%.

Päätös: Hyväksyn E-P Vinkka Ky:n tekemän tarjouksen aterioiden kuljettamisesta 
aikavälille 12.8.2020 - 31.12.2020


