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Hakija/asianosainen

Joensuun kasvusopimus -hanke

Asia

Konsultointipalveluiden hankinta UIA-hankevalmisteluun

Päätöksen perustelut

EU:n innovatiivisia kaupunkihankkeita tukeva Urban Innovative Actions (UIA) neljäs hankehakukierros käynnistyi 15. päivä lokakuuta ja päättyy 31. päivä
tammikuuta 2019. Haun on tarkoitus tarjota Euroopan kaupunkialueille resursseja testata uusia ja tutkimattomia ratkaisuja, joissa pyritään ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät kaupunkialueiden kestävään kehitykseen ja jotka ovat
merkityksellisiä EU:n tasolla. UIA-aloite kannustaa kaupunkiviranomaisia poikkeamaan tavanomaisuudesta ja ottamaan kunnianhimoisia riskejä luovien
ideoiden muodossa, sekä kääntämään näitä ideoita kaupunkiympäristössä testattaviksi prototyypeiksi.
Käynnissä oleva hankehakukierros jakautuu neljään eri aihepiiriin, josta Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut (Sustainable use of land and
nature based solutions) on Joensuulle mielenkiintoinen mm. ilmastotavoitteiden takia. Päähakijan tulee olla yli 50 000 asukkaan eurooppalainen kaupunki.
Kansainvälisiä kumppaneita ei tarvitse olla, mutta projekti-idealla tulee olla eurooppalaista lisäarvoa ja projektin tulosten tulee olla monistettavissa muualla
Euroopassa. Kukin UIA-hanke voi saada enimmillään 5 miljoonan euron edestä
rahoitusta (80% EU-tukea). Suomesta UIA-hankerahoitusta ovat aiemmin saaneet Lappeenrannan ja Lahden kaupungit.
Joensuun kaupunki yhdessä hankekumppaneineen tähtää hakuteemaan kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut. Hakemuksessa esitellään
ns. biocity –konsepti, pilotoidaan vähähiilistä rakentamista, pilotoidaan hiilinielujen paikallista toteuttamista niin kuntalaisten, kaupungin kuin yritysten
tasolla sekä toteutetaan kahden kaupunkipuiston freesaus ja täydennys virtuaaliseksi oppimisympäristöksi.
Hakemuksen vaatiman sisällön laajuuden, monialaisuuden ja hakuaikataulun
kiireen vuoksi konsultointiapua on pyydetty suoraan usean eri osaamisalan toimijalta asiantuntijoiden suosittelujen ja referenssien pohjalta. Tarkat kustannukset riippuvat toteutuvasta työmäärästä, Tarjouksia pyydettiin ja saatiin
seuraavilta toimijoilta:
- Bionova Oy, noin 4 800 euroa (+alv); erit. vähähiilinen rakentaminen
- Apila Group Oy, noin 3 000 euroa (+alv); erit. UIA-osaaminen ja kokonaisuus
- Spinverse Oy, noin 11 000 euroa (+alv); erit. koko hakemuksen läpikäynti ja
sparraus
- Avoin yhtiö Tietotakomo, noin 660 euroa (+alv); erit. hiilinielut ja kompensaatiot
Tarvittaessa toimijoilta on hankittavissa lisäkonsultointia tuntiperusteisella veloituksella.
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Näillä konsultointipalveluilla tuetaan EU-rahoituksen hakemista Joensuun seudun alueelle. Riippumatta hakemuksen läpimenosta, valmisteluun käytetyn
työn sisältöjä voidaan hyödyntää laajasti kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyössä ja kehittämisessä tulevaisuudessa. Nämä toimenpiteet tukevat kasvusopimuksen mukaisia tavoitteita kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämisestä ja biotalousalan edistämisestä.

Päätös

Päätän, että Joensuun kaupunki hankkii konsultointipalveluita UIA-hakemusvalmistelun tueksi Bionovalta, Apila Groupilta, Spinverseniltä sekä Tietotakomolta saatujen tarjousten mukaisesti. Kustannukset katetaan Joensuun kaupungin kasvusopimuksen (kp 1273) määrärahoista.

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin hallintosääntö (kv. 20.6.2016 § 50 myöhempine muutoksineen) 33, 34 ja 38 §

Nähtävilläolo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.01.2019.

Allekirjoitus

Strategiajohtaja
Tiedoksianto

Janna Puumalainen

Päätöksen olen antanut tiedoksi: kaupunginhallitus, Kehittämispäällikkö Sami
Ruotsalainen
__.__.2019

yhteyssihteeri

Vilja Ndiwalana

Lisätietoja: strategiajohtaja Janna Puumalainen, puh. 050 511 5028
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

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

Joensuun kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 59, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100 Joensuu
Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta
(todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on
noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen
Tiedoksianto
asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.01.2019.

Lähetetty tiedoksi kirjeellä ja annettu postin kuljetettavaksi
Asianosaiset:
Pvm ja tiedoksiantaja:

Luovutettu asianosaiselle, paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Asianosainen

Vastaanottajan allekirjoitus
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Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai
asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on
muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan
myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan
päättymistä.
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OIKAISUOHJE HANKINTALAIN 25 §: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 135 §:ssä tarkoitetun kirjallisen hankintaoikaisun tai kuntalain 134 §: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.
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.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 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.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Mikäli asiakirja on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen 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.
Toimitusosoite:
Joensuun kaupunginhallitus
Postiosoite:
PL 59, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Rantakatu 20, 80100 Joensuu (kello 9.00 - 15.00)
Sähköposti:
kirjaamo@jns.fi

