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Hankintapäätös: Viitosväylän kokonaisvaltaisen kehittämisen toteuttaminen
Valtakunnan tasolla on menossa runkoverkkopäätöksen valmistelu ja myös uuden maantienlain
mukaisen 12 vuoden investointiohjelman valmistelu on käynnistymässä. Jotta näihin tuleviin
päätöksiin voidaan vaikuttaa, tarvitaan edunvalvonnan taustaksi ajantasaista ja uutta tietoa
viitostien merkityksestä.
Maakuntaliitto on tehnyt yhteistyötä Viitostie ry:n ja Pohjois-Savon liiton kanssa viitostien
edunvalvonnan kehittämiseksi. Käydyissä keskusteluissa on noussut esille selvittää viitostien
merkitystä valtakunnallisesti ja alueellisesti. Selvityksen laatimisesta on saatu tarjous MDI
Public Oy:ltä, joka on tarjonnut selvityksen tekijäksi valtiotieteentohtori, kaupunki- ja
aluekehityksen asiantuntija Timo Aroa. Selvitystyön kokonaishinta tarjouksen mukaan on 12
250 (alv 0 %).
Maakuntaliitot ovat neuvotelleet kustannusjaosta ja päättäneet jakaa selvityksen kustannukset
puoliksi. Näin ollen Etelä-Savon maakuntaliiton osuus on 6 125 (alv 0%).

Esitys

Etelä-Savon maakuntaliitto osallistuu selvityksen tilaamiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin
enintään 6 125 eurolla (alv 0%).
Esittelijä

Marko Tanttu
Kehittämispäällikkö, liikenne
Päätös

Etelä-Savon maakuntaliitto osallistuu selvityksen tilaamiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin
enintään 6 125 eurolla (alv 0%).
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Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

Tämä päätös on lähetetty tiedoksi sähköpostin osoittamana päivämääränä.
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain
89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
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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.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi
tiedoksi kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa 13/2003 §19.2).
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Asiakirjat toimitetaan hankintayksikölle:
Etelä-Savon maakuntaliitto
Maakuntahallitus
Mikonkatu 5
50100 MIKKELI
kirjaamo@esavo.fi

