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Sopimus eläinsuojelulain 15 §:n mukaisen eläinten talteenoton järjestämisestä

 Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava irrallaan
tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä
vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen palveluntuottajalla on
oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopetuttaa eläin.

 Eläinsuojelulain mukainen tilapäinen hoito on järjestettävä talteen
otetuille löytöeläimille ympärivuorokautisesti. Tilapäinen hoito on
järjestettävä myös, mikäli eläinsuojeluviranomainen on
eläinsuojelulain 44 §:n mukaisen päätöksen hoidon järjestämisestä
edellä mainituille eläimille.

 Hartolan alueella löydetyt eläimet ovat päätyneet Hartolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistykselle ja heidän kanssaan on ollut sopimus
vuodesta 2019 löytöeläinten talteenotosta. Uutta tarjousta on
pyydetty sopimuskaudelle 1.1.2021-31.12.2022.

 Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen antaman tarjouksen
mukaan:

 Korvauksena sopimuksen mukaisen toiminnan järjestämisestä
tilaaja suorittaa toiminnan harjoittajalle korvausta 200 euroa
kuukaudessa sekä mikäli eläimelle ei löydy omistajaa tai halijtaa,
niin

 - hoitopäivämaksun; koirat 12,50 €/vrk ja kissat ja muut pienet
seuraeläimet 6,00 €/vrk 15 vrk:n ajalta,

 - lopetus- ja hautausmaksu 30 €/eläin
 - matkakorvaus eläimen kuljettamisesta 0,42€/km
 - sairaan eläimen hoidosta aihetuneet eläinlääkäri- ja lääkekulut
 Villikissapesueen (emo ja poikaset) lopettamisesta maksetaan vain

yksi lopetus- ja hautausmaksu.

 Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen antama tarjous on
päätöksen liitteenä.

Päätös Päätän hyväksyä Hartolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry:n
antaman tarjouksen eläinsuojelulain 15 §:n mukaisen eläinten
talteenoton järjestämisestä 1.1.2021-31.12.2022 liitteen
mukaisesti. 

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 12.11.2020
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN  MUKAISISSA,
KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA

 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan
viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintayksikölle hankintalain 135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen
hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
 Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

 Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen
tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
(7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty
hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta
vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen
katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on
annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan
saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle,
vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä
sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.

Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 1)
päätös, johon vaaditaan oikaisua (valituksen kohteena oleva päätös); 2)
miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 3) vaatimusten perustelut; 4) mihin
oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva
päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijään. Oikaisuvaatimuksessa
on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
Jos puhevaltaa käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksessa on
ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen: Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan
päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös
sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

HANKINTAOIKAISUOHJE
 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 sähköisesti
 Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n
mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että
päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on
saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

 Päätös on lähetetty [12.11.2020]
 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:
 Kunnanhallitus
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 PL 16, 19601 Hartola
 käyntiosoite: Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
 sähköposti: kunta@hartola.fi


