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31 § Satamayrittäjän esitys Laivarannan kausipaikkojen hinnoista vuodelle 2019

Satamayrittäjältä on toimittanut tekniselle lautakunnalle esityksen
kausipaikkojen hinnoista vuodelle 2019.
Hintoja korotetaan elinkustannusindeksiä vastaavasti vuosittain. Mikäli pisteluku
on alempi, kausipaikkahintaa ei kuitenkaan alenneta. (2018:08=1948,
2017:08=1922, korotus 1,35%)

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kausipaikkahinnoittelun 2019:

Venetyypit

ranta

0
(max
koko
2,0 x
5,0m)

1
(max
koko
2,2 x
6,0m)

2
(max
koko
2,5 x
7,5m)

3
4
5
(max
(max
(max
koko
koko
koko
3,0 x
3,5 x
4,0 x
9,0m) 11,0m) 12,5m)

Venepaikan
hinta/veneilykausi

66,-

223,-

274,-

335,-

395,-

456,-

507,-

Hinnaston hinnat sis. alv. 24%.
Satamayrittäjän tulee toimittaa vuosittain tekniselle lautakunnalle kirjallisesti
kausipaikkahintaluettelo 15.9. mennessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____
Oheismateriaali

Satamayrittäjän esitys kausipaikkojen hinnaksi 2019 ja säännöt.

Täytäntöönpano:
ote Satamayrittäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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32 § Teknisen talousarvio vuodelle 2019
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien
2019-2021 taloussuunnitelman laatimiseksi.
Teknisen toimen käyttötalousarvioehdotus on liitteenä 1

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy teknisen toimen vuoden 2019 käyttötalouden liitteen 1 mukaisesti ja ehdottaa sitä edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

Liitteet
Oheismateriaali

Käyttötalousehdotus 2019 liite 1
Talousarvion laadintaohje

Täytäntöönpano:
kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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Tekninen lautakunta
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33 § Investointiohjelma vuosille 2019-2021
Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien
2019-2021 taloussuunnitelman laatimiseksi.
Ohjeen mukaan hallintokunnat toimittavat investointiehdotuksensa
perusteluineen kirjallisena tekniselle johtajalle 15.9.2018 mennessä, kaikki
investointiehdotukset liitteenä 2. Hallintokuntien yhteinen investointien
suunnittelupalaveri on pidetty 7.9.2018. Tekninen johtaja valmistelee
investointiohjelman ehdotuksen teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukselle
ja valtuustolle, ehdotus liitteenä 3.
Kunnan tasapainoisen talouden edellytyksenä investoinnit 2019 saavat olla
enintään 1,5 milj. €.

Tekninen johtaja: Lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle liitteen 3 mukaista investointiohjelmaa 2019-21 2019 talousarvioon
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Liitteet

Kaikki investointiehdotukset liite 2
Investointiohjelmaehdotus 2019-2021 liite 3

Oheismateriaali

Talousarvion laadintaohje

Täytäntöönpano:
kunnanhallitus

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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34 § Siistijän vaali
Kunnanhallitus on 21.3.2018 myöntänyt tekniselle toimelle luvan osa-aikaisen
siistijän 4h/pv toimen täyttämiseen 1.11.2018.
Siistijää on tarkoitus hakea ensisijaisesti Uimahallin siivoustyöhön, mutta
tarvittaessa hän työskentelee myös kunnan muissa kiinteistöissä.
Hakuilmoitus on julkaistu Kuntarekryssä, kunnan nettisivuilla, te-palvelut.fi
sivuilla sekä Padasjoen sanomissa. Hakuaika päättyi 30.8.2018 klo 15.00.
Hakijoita oli 4 joista luettelo liitteenä 4. Kelpoisuusedellytyksenä oli
laitoshuoltajan ammattitutkinto tai pitkä työkokemus.
Kaikki neljä kutsuttiin haastatteluun. Haastattelu pidettiin 13.9.2018 klo 9.0010.30 välisenä aikana Kuntalassa. Kaikki haastateltavat noudattivat kutsua ja
saapuivat haastateltavaksi. Läsnä olivat Siivoustyönohjaaja Helena Väärälä sekä
teknisen lautakunnan edustajina Pirkko Nikkarikoski ja Pekka Koskela.

Tekninen johtaja: Lautakunta valitsee siistijän osa-aikaiseen toimeen 1.11.2018
Tuija Niemisen ja hänen kieltäytymisensä varalle Johanna Salmisen.
Perustelut: Tuija Niemisellä on lähes vuoden kokemus siistijän tehtävistä sekä
haastattelussa todettu soveltuvuus tehtävään.
Toimi täytetään 4 kk koeajalla. Lisäksi valitun tulee toimittaa ennen vaalin
vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus. Vaalin vahvistaa tekninen johtaja.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
________
Liitteet

Luettelo hakijoista liite 4

Täytäntöönpano
ote hakijat / Kuntarekry

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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35 § Tiedoksisaantiasiat
Viranhaltijapäätökset:
13 § Meluilmoitus, Padasjoen Moottoriurheilijat ry

Tiedotteet
Keittosuositus Arrakosken vesilaitoksen jakelualueella 19.9.2018 /
Käyttömestari Janne Virtanen

Tekninen johtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Viranhaltijapäätökset:
14 § Kullasvuori-Mainiemen asemakaavamuutoksen jatkotyö
15 § Laivarannan satama, aallonmurtajan alueen suunnittelu
16 § Tutkimussuunnitelma Padasjoen kunta, laajennusosan toimistohuoneiden
tutkimus
17 § Valkamantien ja Vaahteratien toimenpideselvitys
18 § Rakennuttaminen ja työmaavalvonta 2018 Hietarannantie
19 § Rakennuttaminen ja työmaavalvonta 2019 Hietarannantie
20 § Jätevesilaitokselle hankinta
21 § Laivarannantien oksien poistotyö

______

Täytäntöönpano
ei toimenpiteitä

Pöytäkirjantarkastajien nimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 32,33,35

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 31,34
HvalL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa tehdä muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Valitusaika
viranomainen
14 päivää
Padasjoen kunta
ja -aika
Tekninen lautakunta

Kellosalmentie 20, PL 35, 17501 PADASJOKI
Sähköposti: kirjaamo@padasjoki.fi

Telefax: (03) 551 3345
Pykälät: 31, 34
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva
pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat joihin vedotaan
VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
omainen ja
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
valitusaika
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200, telekopio:029 56 42269
hameenlinnan.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hallintovalitus, pykälät:
Muu viranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, faksi 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituskirja

30 päivää

Valitusaika

päivää
Valitusaika

14 päivää

Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle
kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Liitetään pöytäkirjaan
HANKINTAOIKAISUOHJE

Pykälä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n
mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi,
johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä. Asianosainen on
saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon
myöhemmin.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua
vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön
hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Postiosoite:
Padasjoen kunta/ tekninen toimi
Seppo Rantanen
PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite:
Kellosalmentie 20
17500 Padasjoki
kirjaamo[at]padasjoki.fi

