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POHJOIS-SUOMEN LIIKENNE- JA LOGISTIIKKASTRATEGIAN TIIVISTELMÄN HAN-
KINTAAN OSALLISTUMINEN

Maakuntajohtajan päätös § 2

Pohjois-Suomessa on hyväksytty 15.11.2017 Pohjois-Suomen lii-
kenne- ja logistiikkastrategia. Strategia laadittiin yhteistyössä Kai-
nuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen,
Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksien sekä Liikennevi-
raston kanssa. Strategiassa on määritelty Pohjois-Suomen liiken-
teen ja logistiikan kehittämislinjaukset sekä lähivuosien tärkeim-
mät hankekokonaisuudet. Työssä on keskitytty maakuntarajat ylit-
täviin sekä kansainvälisiin Iiikenneyhteyksiin, joissa Pohjois-Suo-
men erityispiirteet näkyvät selvimmin. Suunnitelmaa tarkennetaan
maakuntien omassa liikennejärjestelmätyössä.

Suomessa on käynnissä ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnalli-
sen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Suunnitelma oh-
jaa Suomen liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä tulevai-
suuteen. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää
toimenpideohjelman siitä, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, ra-
kennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumi-
seen liittyviä palveluja hankitaan. Suunnitelmaa laaditaan vuosille
2021-2032 ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia toimii Pohjois-
Suomen yhteisenä näkemyksenä ja edunvalvonta-asianakirjana
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.
Strategiasta on tarkoitus teettää tiivistetty ja havainnollinen edun-
valvontaa tukeva kooste, jossa kuvataan alueen liikennejärjestel-
män ominaispiirteet sekä liikennejärjestelmän keskeisimmät toi-
menpiteet.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian tiivistelmän tilaa-
jina toimivat Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto ja
Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian tiivistelmä tila-
taan diplomi-insinööri Katja Kaartiselta (SKOL 03) Sitowise Oy:Ita.
Hankintamenettelynä käytettään suorahankintaa, koska kyseessä
on poikkeuksellisen kiireinen hankinta. Tiivistelmä tulee olla val-
miina ja käytettävissä maaliskuun 2020 alussa valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvässä aluetilaisuudessa.
Näin voidaan taata oikea-aikainen edunvalvonta suhteessa valta-
kunnallisen Iiikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun. Kaarti-
sella on kokemusta Itä-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian
esittelymateriaalin laatimisesta, joka oli vastaavanlainen toimeksi-
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anto. Kaartisella on kokemusta myös esitysmateriaalien tuottami-
sesta sekä Iiikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta, jota
vaaditaan onnistuneen työn laatimisessa. Kaartiselta on saatu tar-
jous Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian tiivistelmän
ja edunvalvontamateriaalin laatimisesta. Työn lopputuloksena laa-
ditaan visuaalisesti tiivis esite, johon on nostettu Pohjois-Suomen
tärkeimmät viestit valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnite-
luun.

Konsulttityön kokonaiskustannusarvio on 4 500 euroa (alv 0 %).

Konsultti jakaa kuukausittaisen laskun suoraan tilaajille. Maakun-
nan liittojen kustannusosuus jaetaan liittojen kesken vuoden 2018
lopun väkilukujen suhteessa. Kustannusosuudet muodostuvat
seuraaviksi:

· Keski-Pohjanmaan liitto 9,35 %
· Kainuun liitto 9,98 %
· Lapin liitto 24,38 %
· Pohjois-Pohjanmaan liitto 56,29 %

Vt. maakuntajohtajan päätös:
Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Pohjois-Suomen liikenne- ja lo-
gistiikkastrategian tiivistelmän hankintaan Katja Kaartiselta Sito-
wise Oy:sta Lapin liitolle toimitetun tarjouksen mukaisesti.

Varsinaisen hankinnan suorittaa Lapin liitto, joka vastaa hankin-
nasta hankintalain ja oman hankintasääntönsä mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan liiton osuus arvioidusta 4 500 euron (alv 0 %)
kokonaiskustannusarviosta on 420,75 euroa (alv 0 %).

________________________________
Jyrki Kaiponen
vt. maakuntajohtaja

Toimivalta Hankintaohje

Jakelu Sitowise Oy
Kainuun Liitto
Lapin liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
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OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOSOITUS

Muutoksen hakukiellot

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä
hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpi-
teen suorittamista.

Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin,
ei kuntalain oikaisuvaatimusta koskevaa 89 §:ää sovelleta.

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA

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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomai-
selle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


