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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2022-2025 VAIKUTUSTEN
ARVIOINNIN (SOVA) HANKINTA

Maakuntajohtajan päätös § 6

Keski-Pohjanmaan liitto lähetti 10.12.2020 tarjouspyynnön Keski-
Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 vaikutusten
arvioinnista viidelle vastaanottajalle:
- Plandea
- Ramboll
- FCG
- Capful Oy Ltd
- Envineer

Tarjousta pyydettiin Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-
2025 valmisteluun liittyvästä vaikutusten arvioinnista. Tavoitteena
oli laatia maakuntaohjelman ympäristöselostus SOVA-lain
(200/2005) edellyttämällä tavalla.

Määräaikaan 22.1.2021 klo 16.00 mennessä ei jätetty yhtään
tarjousta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) 119 § 1 mom:n mukaan suorahankintamenettely on
mahdollinen, mikäli hankintailmoituksen perusteella ei ole tullut
yhtään tarjousta. Lisäksi suorahankinnan edellytyksenä on, ettei
tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti muuteta ja että valittu
toimittaja täyttää tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa
asetetut vaatimukset. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon
alittava pienhankinta.

Maakuntajohtajan päätös:
Keski-Pohjanmaan liitto hankkii maakuntaohjelman
ympäristöselostuksen laadintatyön Ramboll Finland Oy:ltä.
Hankinnan kokonaishinta on 7 500 € (alv 0 %).

__________________________
Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja

Toimivalta Keski-Pohjanmaan liiton hankintaohje 2019, kohta 3.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kieltojen perusteet

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oi-
kaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei pää-
töksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkitta-
vaksi ottamatta.

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja
(mm. markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa
kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista an-
netun lain vastainen; virka- ja työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä
ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on vaihtoehtona).

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-posti-
osoite:

Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.


