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Aika
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Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Sakari Pääkkö, puheenjohtaja
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Kati Seppälä
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Muut saapuvilla olleet
Kaisu Matinniemi, joukkoliikennepäällikkö
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Päivi Pakarinen
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Allekirjoitukset
Sakari Pääkkö
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Seija Pasanen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueella (Suokatu 42),
27.9.2017

Kati Seppälä

Anu Vartiainen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 28.9.2017
Seija Pasanen
Pöytäkirjanpitäjä
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Kuntalain 91 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 11, 12, 16 ja 18 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 14 ja 15, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 14 ja 15 osalta
liite A
seuraava valitusosoitus §:n 13 osalta
liite C
ja seuraava valitusosoitus §:n 13 osalta
liite D
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

11 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

12 §

Pöytäkirjantarkastajat

6

3

13 §

1-3

Tarjouskilpailun ratkaisu Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen
asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamisesta vuosina 2017 - 2019

7

4

14 §

4-5

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen palvelutason määrittely
ja toiminnan kehittämistavoitteet

9

5

15 §

6

Valtuustoaloite kaupunkiliikenteen ilmaismatkoista rollaattorin
kanssa matkustaville

12

6

16 §

7-10

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan palveluliikenne, Kuopion
kaupungin koululaiskuljetukset sekä Kuopion kaupungin sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset henkilökuljetukset

14

7

17 §

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouspäivän
siirto

16

8

18 §

Joukkoliikennelautakunnan tiedonannot 2017

17
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18

13 §
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20
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11 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Varsinaisista jäsenistä kokouksesta olivat poissa jäsenet Anna Partanen ja
Samuli Voutila sekä Kuopion kaupunginhallituksen edustaja Veera Willman.
Kokouksen alussa Simo Airaksinen ja Katja Kaartinen WSP Finland Oy:stä
kertoivat Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen maksuvyöhykeselvityksestä.
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12 §
Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus

Joukkoliikennepäällikkö
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Kati Seppälä ja Anu
Vartiainen.

Päätös

Valittiin Kati Seppälä ja Anu Vartiainen.
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§ 13

Asianro 6558/02.08.00.02/2017

Tarjouskilpailun ratkaisu Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamisesta vuosina 2017 - 2019
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 22.5.2017 Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikenne 2025 –ohjelman tavoitteellisena ohjelmana seudun joukkoliikenteen kehittämistyölle. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
hyväksyi osaltaan ohjelman 27.4.2017.
Joukkoliikenneohjelman päätavoitteena on, että Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikenne on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa. Osatavoitteiksi asetettiin maankäytön ja joukkoliikenteen vuorovaikutus, seudun
elinvoiman ja taloudellisen kehityksen tukeminen, keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijyys, asiakastyytyväisyyden parantaminen ja joukkoliikennematkustuksen kasvu. Tavoitteet ovat vaativia, ja niiden saavuttaminen edellyttää kuntien määrätietoista työtä kaikessa suunnittelussa.
Ohjelmassa on esitetty lukuisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimenpiteiden käynnistäminen puolestaan edellyttää selvityksiä, jotka tulee
käynnistää ohjelman jatkotöinä.
Yksi jatkotöistä on säännöllisten asiakastyytyväisyyskyselyjen käynnistäminen. Kyselyjen tuloksia tullaan käyttämään asiakastyytyväisyyden seurantaan
ja sitä kautta liikennepalvelujen kehittämistyössä. Jatkossa tuloksia käytetään
myös liikenteen hankintojen tarjouskilpailuissa yhtenä laadun arviointikriteerinä sekä liikennöintisopimuksiin sisällytettävien hyvään asiakaspalveluun
kannustavien palkkioiden maksuperusteena.
Tarjouskilpailu ja sen ratkaisu
Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamisen vuosina 2017-2019 hankintamuotona oli avoin menettely. Ennakkoilmoitus hankinnasta julkaistiin HILMAjulkiset hankinnat ilmoituskanavalla 12.6.2017 sekä joukkoliikenteen internet-sivuilla 15.6.2017. Varsinainen hankintailmoitus julkaistiin 28.8.2017.
Tarjoukset tuli toimittaa 13.9.2017 klo 12:00 mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.
Tarjouspyynnön mukaan tarjousten vertailussa tarjouksen maksimipistemäärä oli 50 pistettä muodostuen seuraavasti:
− työohjelma (enintään 20 pistettä), josta käy ilmi käytettävät menetelmät
ja niiden kuvaus (0-5 pistettä), tarjotun työpanoksen määrä (0-10 pistettä) sekä kehittämisehdotukset (0-5 pistettä).
− projektipäällikön aiempi kokemus vastaavista töistä (enintään 10 pistettä)
− tarjouksen hinta (enintään 20 pistettä). Edullisin hinta saa 20 pistettä.
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Muiden tarjousten hinta lasketaan kaavalla Z=X/Y x 20, jossa:
X= halvimman tarjouksen hinta
Y= tarjoajan hinta
Z= tarjoajan hintapisteet
Tarjouksista valittiin suuremman kokonaispistemäärän saanut tarjoaja. Tarjousten vertailu tehtiin joukkoliikenneyksikössä. Korkeimmat kokonaispisteet
(33,1) sai Feelback Group. Tarjousten vertailu on liitteenä.
Vaikutusten arviointi

Esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan myönteinen, koska asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ovat tärkeä työkalu joukkoliikenteen pitkäjänteiselle
kehittämistyölle ja sitä kautta joukkoliikenteen kulkutapaosuuden ja matkustajamäärän kasvattamiselle.

Esitys

Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttajaksi vuosina 2017-2019 valitaan
Feelback Group sopimuskauden hinnalla 34 875 € (alv 0 %).

Liitteet

1
2
3

6558/2017 Tarjouspyyntö asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamisesta
6558/2017 Tarjousten avauspöytäkirja 14.9.2017
6558/2017 Tarjousten vertailu

Valmistelija
Seija Pasanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5424

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 14

Asianro 7214/08.01.01/2017

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen palvelutason määrittely ja toiminnan kehittämistavoitteet
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Yleistä

Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (myöhemmin MYK) aloitti toimintansa vuonna 1998 ja on vanhin yhä toiminnassa oleva kuntien kustannusvastuulla oleva matkoja ohjaava keskus. Tällä hetkellä toiminnassa on hyvin vakiintuneet käytännöt ja asiakaspalaute on ollut hyvää (asiakastyytyväisyystutkimus v. 2012).
MYK järjestää henkilökuljetuksia erityisryhmille pääosin lainsäädännön perusteella Kuopion lisäksi Siilinjärvellä, Varkaudessa, Leppävirralla Pielavedellä ja Tuusniemellä. Lisäksi se välittää palveluliikenteen matkoja kaikille niitä
tilaaville. Kuopiossa kuljetukset hoidetaan ensisijaisesti palveluliikennettä
hyödyntämällä ja toissijaisesti muita kuljetusmuotoja käyttäen. Kuljetuksia
pyritään yhdistelemään mahdollisimman tehokkaasti.
MYK kuuluu Kuopion kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen joukkoliikenneyksikköön ja sitä kautta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen.

Lähtökohdat palvelutason määrittelylle
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelmaan sisältyneen palvelutasomäärittelyn yhteydessä katsottiin tarpeelliseksi laatia palvelutasomäärittely myös MYK:lle, koska varsinaista palvelutasomäärittelyä ei ole tehty aikaisemmin. Yksittäisiä palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä on tunnistettu jo aiemmin ja ne on otettu huomioon toiminnan kehittämisessä. Toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset mm. maakuntauudistuksen yhteydessä nostavat esiin tarpeen kehittää toimintaa laajemmin ja vastata uusiin
haasteisiin. Palvelutasomäärittely on oleellinen osa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistyötä.
Palvelutason määrittely

Palvelutasomäärittelyyn on koottu keskeiset laatutekijät, jotka liittyvät MYK:n
toimintaan ja palveluun, varsinaiseen matkojenyhdistelyyn sekä itse matkaan.
Palvelutasoa on tarkasteltu asiakkaan ja sisäisten laatutekijöiden näkökulmista. Palvelutasotekijöistä on pyritty tunnistamaan ne, jotka vaikuttavat keskeisesti palvelun kustannuksiin.
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Keskeiset laatutekijät ja niille asetetut tavoitteet on luokiteltu seuraavasti:
Laatutekijä
Puhelintilauksen jonotusaika
MYK:n aukioloaika
Ennakkotilaus-aika
Kaluston saatavuus
Kuljetuksen täsmällisyys
Yhdistelyaste

Tavoite
95 % puheluista vastataan 60 s kuluessa
ma-pe klo 7–17
1,5 h
Kalusto vastaa asiakkaan tarvetta
Sovittu lähtö- ja mahdollisesti saapumisaika eroaa enintään +5 min toteutuneesta ajasta.
Reittiin yhdistettyjen matkojen määrä
mahdollisimman suuri.

Palvelutason määrittely ja keskeiset laatutekijät on esitetty tarkemmin liitteessä.
Toiminnan kehittämistavoitteet
MYK:n toiminnalle on asetettu kehitystavoitteita, jotta asetettu palvelutaso
voidaan saavuttaa ja toimintaa kehittää kaikkien osapuolien kannalta paremmaksi.
MYK:n toiminnan pääkehittämistavoitteet ovat:
Laatutekijä
Kutsuohjattu avoin joukkoliikenne mukaan maaseutualueilla
Kyydin tilaus netissä ja mobiilisti
Yhdistelyn automatisointi
Sähköinen laskutus
Raportoinnin kehittäminen

Kehittämistavoite
Asiointilinjojen yhdistely MYK:n kautta.
Ohjelmiston kehittäminen.
Auton valinta ja yhdistely tapahtuu automaattisesti.
Yhdistelyohjelmiston ja sähköisen laskutusten ohjelmistojen integrointi.
Keskeiset palvelutasojen tunnusluvut on
saatavissa ohjelmistosta.

Toiminnan kehittämistavoitteet on esitetty tarkemmin liitteessä.
Vaikutusten arviointi

Esityksen ilmasto- ja yritysvaikutukset ovat positiiviset. Toimiva henkilökuljetusjärjestelmä on tasa-arvoisen, viihtyisän ja tehokkaasti toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Palvelutason määrittely on oleellinen osa toimivan henkilöliikennejärjestelmän suunnittelua.

Esitys

Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että Pohjois-Savon matkojen yhdistelykeskuksen (MYK) palvelutason määrittely ja toiminnan kehittämistavoitteet
hyväksytään.

Liitteet

4
5

7214/2017 Palvelutason määrittely, palvelutasotavoitteet ja toiminnan
kehittäminen
7214/2017 Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) palvelutason määrittely ja palvelutasotavoitteet -raportti (ei jaeta, julkaistaan
internetissä)
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Valmistelija
Päivi Pakarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 3326

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Päivi Pakarinen esitteli matkojenyhdistelykeskuksen palvelutasomäärittelytyötä ja siinä määriteltyjä palvelutasotavoitteita.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 15

Asianro 4317/02.05.00.00/2017

Valtuustoaloite kaupunkiliikenteen ilmaismatkoista rollaattorin kanssa matkustaville
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Hetti Rytsy, Veijo Karkkonen ja 42 muuta valtuutettua ovat tehneet 14.5.2017
valtuustoaloitteen rollaattorin kanssa matkustavien ilmaiskuljetuksesta Kuopion kaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä (linjat 1-40).
Ilmaismatkojen nykytilanne
Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteessä voi matkustaa maksutta joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 5.6.2014 § 39:
- lapsi lastenvaunuissa tai – rattaissa sekä yksi saattaja
- sotaveteraani
- pyörätuoli, siinä oleva matkustaja ja yksi saattaja
- vammaisen kanssa matkustava saattaja tai avustaja
Lisäksi Kuopion kaupunkiseudulla vuonna 2015 käyttöönotetun Waltti –
lippu- ja maksujärjestelmän myötä maksutta matkustavien lasten ikäraja nousi 4 vuodesta 7 vuoteen.
Vuonna 2016 Kuopion seudun joukkoliikenteessä tehtiin yli 170 000 ilmaismatkaa. Suurimmat ryhmät olivat lastenvaunujen kanssa matkustavat (lähes
118 000 matkaa) ja alle 7-vuotiaat lapset (lähes 40 000 matkaa). Pyörätuolin
kanssa tehtiin 5 600 matkaa ja sotaveteraanimatkoja 3 800.
Rollaattorien ilmaiskuljetus kaupunkiliikenteessä
Hyvin perusteltuja esityksiä ilmaiskuljetusten laajentamisesta erilaisille erityisryhmille on tullut vuosien varrella paljon. Jo järjestelmän hallinnan ja valvonnan kannalta ilmaiskuljetuksien määrä tulisi pitää rajallisena. Lisäksi
etuuksien myöntämisessä tulisi turvata asiakkaiden yhdenvertaisuus. Useimpiin aloitteisiin onkin tehty pääasiassa kielteisiä päätöksiä.
Kaupunkiliikenteen linja-autoissa on keskitilassa varattu tilaa lastenvaunuille
ja pyörätuoleille. Tila on ollut ruuhka-aikoina ajoittain riittämätön. Rollaattorien ilmaiskuljetus lisäisi oletettavasti niiden määrää linjoilla, jonka vuoksi tilaongelma saattaisi pahentua. Ilmaiskuljetusta olisi kuitenkin mahdollista kokeilla vuoden 2018 ajan päiväaikana eli seniorietuuden kanssa samalla kellonaikarajoituksella (klo 9-14). Muina aikoina rollaattorimatkustajilta veloitettaisiin normaali maksu. Päätökset jatkosta tehtäisiin saatujen kokemusten
perusteella.
Ilmaismatkustuksen laajentaminen vähentäisi lipputuloja palveluliikenteen
keskivertopäivänä tilattujen rollaattorimatkojen (45) perusteella arviolta
26 600 € vuodessa, jos puolet matkoista (A-vyöhyke) tehtäisiin aikuisen arvolipun hinnalla (2,48 €) ja puolet seniorialennuksella (1,50 € klo 9-14) ja matkustuspäiviä olisi 300. Kaupunkiliikenteessä matkat voivat olla myös kahden
vyöhykkeen (A-B) matkoja, joten lipputulovähennys ilmaiskuljetuksesta olisi
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todennäköisesti hiukan em. summaa suurempi. Asiakashinnat Kuopion palveluliikenteessä noudattavat kaupunkiliikenteen asiakashintoja.
Rollaattorin ilmaiskuljetus muissa kaupungeissa
Rollaattorin maksut joukkoliikenteessä vaihtelevat kaupungeittain. Pääkaupunkiseudulla HSL:n liikenteessä ja Lahden kaupunkiliikenteessä rollaattorin
kanssa voi matkustaa maksutta. Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa rollaattorin kanssa matkustavilta peritään normaali joukkoliikenteen maksu.
Esitys

Esitän, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää, että
- Kuopion kaupunkiseudun kaupunkiliikenteessä (linjat 1-40) aloitetaan
1.1.2018 vuoden kestävä kokeilu, jossa rollaattorien kanssa matkustavat kuljetetaan maksutta päiväaikaan kello 9-14
- kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle annetaan edellä
olevan mukainen vastaus valtuustoaloitteeseen.

Liitteet

6

4317/2017 Valtuustoaloite

Valmistelija
Hanna Väätäinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5318

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Kokouksessa esittelijä täydensi esitystään siten, että kokeilu aloitetaan vuoden
2018 alussa myös palveluliikenteissä sekä että, kokeilussa seurataan bussien
sisätilan ruuhkautumista sekä mahdollisia vaaratilanteita.
Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 16

Asianro 6973/08.01.01/2017

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan palveluliikenne, Kuopion kaupungin koululaiskuljetukset sekä Kuopion kaupungin sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset henkilökuljetukset
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
IS-Hankinta Oy kilpailutti Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan palveluliikenteen, Kuopion kaupungin koululaiskuljetukset sekä Kuopion kaupungin
sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaiset henkilökuljetukset.
Palveluliikenne

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan palveluliikenteiden tarjouspyyntö
julkaistiin 1.3.2017 ja määräaikaan 3.4.2017 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta.

Vpl- ja shl-kuljetukset

Kuopion alueen sosiaalihuoltolain- ja vammaispalvelulain sekä kehitysvammalain mukaisten henkilökuljetusten tarjouspyyntö julkaistiin 28.3.2017 ja
määräaikaan 2.5.2017 mennessä saapui yhteensä 18 tarjousta.

Koulukuljetukset

Koulukuljetusten tarjouskilpailu oli auki 23.3. – 26.4.2017. Määräaikaan
mennessä saapui yhteensä 18 tarjousta, joista valittiin 12 toimittajaa.
Hankinnassa Karttulanlahden koulun ja Kissakuusen koulun 3 osakohteen
tarjoukset hylättiin, koska tarjoukset olivat liian kalliit.
Riistaveden kolmesta osakohteesta vain yhteen tuli tarjous, joten ko. kohteiden osalta oli uusi tarjouskilpailu 12.6. – 14.7.2017. Määräaikaan mennessä
saapui yhteensä 6 tarjousta, joista valittiin 2 toimittajaa.

Hankintapäätökset

IS-Hankinta Oy:n laatimat hankintapäätöspöytäkirjat liitteenä.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Liitteet

7
8
9
10

6973/2017 Hankintapäätös Kuopion ja Siilinjärven palveluliikenteet
6973/2017 Hankintapäätös Kuopion koulukuljetukset
6973/2017 Hankintapäätös Kuopion koulukuljetukset (Karttulanlahden
koulu ja Kissakuusen koulu sekä Riistaveden osakohteet)
6973/2017 Hankintapäätös Kuopion taksit ja invataksit

Valmistelijat
Päivi Pakarinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Kirsi Ahtonen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 3326
puh. +358 44 718 4225

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Pöytäkirja

7/2017

15 (21)
16 §

27.09.2017

Päätösehdotus

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Pöytäkirja

7/2017

16 (21)
17 §

27.09.2017

§ 17

Asianro 7185/00.02.03/2016

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouspäivän siirto
Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Henkilökuljetusten järjestäminen
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan
27.4.2017 varsinaiset kokouspäivät syksylle 2017. Päätöksessä oli maininta,
että uusi joukkoliikennelautakunnan kokoonpano voi halutessaan muuttaa
kokouspäiviä erillisellä päätöksellä.
Joulukuun kokousta on tarvetta siirtää ja asiasta on keskusteltu lautakunnassa 31.8.2017.
Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että joukkoliikennelautakunta siirtää 14.12.2017 kokouksen pidettäväksi tiistaina 12.12.2017 klo 15.00.
Valmistelija
Outi Jalkala
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5339

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta

Pöytäkirja

7/2017

17 (21)
18 §

27.09.2017

§ 18

Asianro 80/00.02.03/2017

Joukkoliikennelautakunnan tiedonannot 2017

Viranhaltijapäätökset 21.8. – 17.9.2017
-

ei viranhaltijapäätöksiä

6267/2017

Kuopion kaupungin lausunto 29.8.2017 liikenne- ja viestintäministeriölle;
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi.

5554/2017

Joukkoliikennepäällikkö 15.9.2017, lähtevä kirje Pohjois-Savon liittoon; Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen väliseen yhteistyösopimukseen liittyvä rahoitussuunnitelma vuosille 2017 – 2018.

Päätösehdotus

Joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi
Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

7/2017

18 (21)

27.09.2017

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / joukkoliikennelautakunta (14,15,17 §)
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 1097, 70111 KUOPIO
Suokatu 42
044 718 5110, 044 718 5113
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki

Pöytäkirja

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
Muutoksenhakuohje

7/2017
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Liite C Hankintaoikaisuohje / joukkoliikennelautakunta (13 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 1097, 70111 KUOPIO
Suokatu 42 A
044 718 5110, 044 718 5113
kaupunkiymparisto(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa
siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosaisella on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai
hankintaoikaisun käsittelyä.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja

7/2017

20 (21)

27.09.2017

Liite D Valitusosoitus markkinaoikeudelle / joukkoliikennelautakunta (13 §)
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä työ- ja elinkeinoministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa asiassa sekä sellainen valtion tai kunnan viranomainen taikka muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Valituksen tekeminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on
ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun
suorahankintaa tai hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun (sopimusalan laajentuminen tai sopimuksen muuttaminen taloudellisesti edullisemmaksi)
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä

1

30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

2

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on
annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirja
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Hankintayksikölle tiedottaminen
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmän sisältö
Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota valitus
koskee.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi
käsittelylupa tulisi myöntää.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen
on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä

−

alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan

−

todistus, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

−

asiakirjat, joihin vedotaan ja

−

valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan.
Valituskielto ja valituslupa
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei
saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista annetun lain
86 §:n mukaisesti.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Posti- ja käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3300
029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2
§:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

