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Teknisen osaston tavaran myyminen
 Hartolan kunnan tekninen osasto myy kiertonetissä

(www.kiertonet.fi) käytöstä poistettuja tavaroita vuoden 2020
aikana. Myytävät tavarat ovat poistuneet Hartolan kunnan teknisen
osaston käytöstä. 

 Tavarat myydään siinä kunnossa, kuin ne ovat ostohetkellä, eikä
niillä ole takuuta. Ostaja vastaa tavaran hakemiseen liittyvistä
kustannuksista, sekä noudataa lakia tavaroiden siirtämisessä.

 Noutamatta jäänyt tavara siirtyy takaisin Hartolan kunnan
omistukseen, eikä maksettua kauppahintaa palaauteta. 

 Lisätietoa myytävistä tavaroista voi kysy vs. tekninen johtaja Aki
Tiihonen, p. 044 743 2252

Päätös Hartolan kunnan hallintosäännön (1.7.2019) 35§, kohdan 14
mukaan tekninen johtaja päättää irtaimen omaisuuden
poistamisesta ja poistetun omaisuuden myynnistä. Tekninen osasto
päättää myydä käytöstä poistettua tavaraa kiertonetin kautta
korkeimman huudon tehneelle henkilölle, yritykselle tai
yhdistykselle. Huutokaupan jälkeen tuote täytyy maksaa 5
arkipäivän kuluessa. Maksettu tuote täytyy noutaa säilytyspaikasta
14 vrk kauden sisään huutokaupan päättymisestä, muussa
tapauksessa tavara palautuu Hartolan kunnan omistukseen, eikä
kauppahintaa palauteta. 

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 27.1.2020

Tiihonen Aki
Tekninen johtaja

OIKAISUVAATIMUS

1.OIKAISUVAATIMUSOIKEUS
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen .

Oikaisuvaati muksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
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2. OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN
 Tekninen lautakunta
 Hartolan kunnan
 PL 16
 19601 HARTOLA

3. OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä-
kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytettä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ai-
kana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

4. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO

 Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi

5. TIEDOKSIANTO
 Lähetetty postitse  tavallisena kirjeenä ___
   saantitodistusta vastaan ___
   luovutettu asianosaiselle ___

6. OIKAISUVAATIMUSASIAKIRJA

 Oikaisuvaatimusasiakirjassa on ilmoitettava
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja posti-

osoite
 - päätös, johon muutosta haetaan
 - miltä osin päätöksestä oikaisuvaatimusta vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen perusteet

 Oikaisuvaatimus on valittajan tai muun laatijan omakätisesti alle-
kirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaati-
muksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oikai-
sua haetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusai-
ka alkaa.

7. OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAI-
SELLE

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan
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viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu-/juhannusaatto, arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-
päivänä. Oikaisuvaatimuksen hakijan vastuulla oikaisuvaatimuk-
sen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaa-
timus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


