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Asia, jota päätös koskee Miekojärven kalasatama, pyöräkuormaajan hankinta 
 
Asia selostus     Pellon kunta / Tekninen toimisto on pyytänyt tarjousta 

pienpyrökuormaajasta 12.10.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä. 
Tarjoukset pyydettiin seuraavilta yrityksiltä: Avant Tecno Oy, Mateko 
Oy, JL_Machine Oy ja Wihuri Oy.  

  Tarjouksen antoivat seuraavat yritykset: Mateko Oy 39.190,00 € 
(JCB403), Avant Tecno Oy 43.760,00 € 43.760,00 € (Avant M755 DLX-
cab) ja Wihuri Oy Tekninen kauppa 49.000,00 € (Norcar 7545 1505 
Turbo, vm 2019, esittelykone). Hinnat ovat alv 0 %. 

 
  Koska tarjoukset eivät enää olleet voimassa, ne pyydettiin päivittämään 

10.2.2021 lähetetyllä sähköpostilla ja saatiin seuraavat tarjoukset: 
Mateko Oy 41.690 € (JCB403 plus), Avant Tecno Oy 46.500,00 € 
(Avant M755 DL-cab) ja Wihuri Oy Tekninen kauppa 45.000,00 € 
(Norcar 7545 1505 Turbo, vm 2019, esittelykone). 

 
Päätös perusteluineen Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta valitsee 

pienpyöräkuormaajan toimittajaksi halvimman tarjouksen tehneen 
Mateko Oy:n hintaan 41.690,00 €, alv 0 %. 

  Tilaus tehdään erikseen. 
 
 
Allekirjoitus 
                            Kai Korhonen 
                          Elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
 


