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Matkatoimistopalvelu

Oulunkaaren kuntayhtymällä on ollut sopimus 
matkatoimistopalveluista GBT Finland Oy:n kanssa, joka on 
päättynyt 15.1.2021. Sopimus perustui KL-Kuntahankintojen 
päätökseen KLKH 1472018. Sopimusta olisi ollut mahdollista 
jatkaa kahdella (2) optiovuodella, mutta korona tilanteen vuoksi 
palvelun käyttö on ollut katkolla, eikä sopimuksen jatkoa 
huomattu ajoissa käyttää.

GBT Finland Oy:ltä on pyydetty tarjous ja sopimus, jonka 
tarkoituksena on tehdä määräaikainen pienhankintasopimus, joka 
olisi voimassa 15.10.2023 saakka. Tämän jälkeen sopimusta on 
mahdollista jatkaa vuosi kerrallaan, 90 päivän irtisanomisajalla. 
Sopimuskauden arvioita kustannus on n. 20.000 euroa. 
Kustannuksiin lasketaan matkapalvelutoimiston 
välityskustannukset.

Hansel Oy:n sopimus matkatoimistopalveluista on voimassa 
29.2.2024 saakka. Tähän sopimukseen ei kuntayhtymällä ole 
mahdollista liittyä. Tarkoitus on, että kuntayhtymä liittyy 
seuraavaan Hansel Oy:n kilpailutukseen.

Päätös ja perustelut Päätän, että Oulunkaaren kuntayhtymä tekee määräaikaisen 
sopimuksen GBT Finland Oy:n kanssa. Sopimus astuu voimaan 
sen allekirjoittamisesta ja on voimassa 15.10.2023 saakka. 
Sopimus jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, 90 päivän 
irtisanomisajalla.

Mirja Klasila
Hallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Oulunkaaren 
asianhallintaohjelmassa.

Jakelu GBT Finland Oy



Oulunkaaren kuntayhtymä Viranhaltijapäätös

Hallintojohtaja 05.10.2021 § 11/2021

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kuntayhtymän 
toimielimelle:

Oulunkaaren kuntayhtymä 
Yhtymähallitus
Piisilta 1
91100 Ii

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun viranhaltijapäätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä 
oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan


