MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oiMuutoksenhakukiellot
kaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
ja niiden perusteet
valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76 ja 78
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 70, 71, 74 ja 77
Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatiOikaisuvaatimusviranmuksen
omainen ja –aika
Pykälät: 70,71, 74
Pälkäneen Tekninen lautakunta
Keskustie 1 / Kirjaamo
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
palkane@palkane.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Hankintaoikaisuviran-omainen ja -aika

Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintalain 132 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta:
Pykälät: 77
Hankintayksikkö:
Pälkäneen kunta
Keskustie 1 / Kirjaamo
36600 Pälkäne
p. 03 57 911
palkane@palkane.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Valitusohjeet
Valitusviranomainen ja
-aika

Asianomainen voi tehdä seuraaviin päätöksiin kirjallisen valituksen:
Pykälät: Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
p. 029 56 42200
f. 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Pykälät: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
PL 272
33101 Tampere
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen ja
valituksen sisältö

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

Hakemusosoitus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Pykälät: Viranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00530 Helsinki
p. 029 564 3300
f. 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivä kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen
kunnan kirjaamosta.
Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihde: 03 579 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus / valitusosoitus / hakemusosoitus
liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tämä pöytäkirja pidetään kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 23.06.2021 kello 12 alkaen.

