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ASIA SYSMÄN KUNNAN OMISTAMIEN MATKAILUKIINTEISTÖJEN
JA NIIHIN LIITTYVÄN TOIMINNAN JA  TALOUDEN
TARKASTELU -SELVITYKSEN HANKINTA

 Sysmän kunnanhallitus on kuullut kunnan matkailukiinteistöjen
sopimuskumppaneiden suunnitelmia ja odotuksia matkailun
kehittämiseksi. Sopimuskumppaniyritysten näkemyksiä on myös
aiemmin tarkasteltu elinvoimatyöryhmän toimeksiannosta
pohjatyönä nyt tilattavalle selvitykselle. On todettu tarpeelliseksi
selvityttää kunnan omistamien matkailukiinteistöjen ja niihin
liittyvän toiminnan ja talouden tarkastelu. Selvityksen tilaus
tehdään suorahankintana.

 Kunnan omistamien  matkailukiinteistöjen ja niihin liittyvän
toiminnan ja talouden tarkastelulla on poikkeuksellinen kiire
kunnan yhden sopimuskumppanin jatkotoimia koskevan
päätöksenteon tueksi. Asiantuntijaselvitys on käynnistettävä
pikaisesti, koska ratkaisujen ajankohta on yrityksellä välittömästi
edessä. Selvityksen odotetaan tuovan ratkaisuvaihtoehdon
kahden matkailuyrityksen yhteistyölle ja sen merkittävälle
syvenemiselle.

 Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista sekä
toiminnallisesti että taloudellisesti arvioida kunnan muiden
keskeisten matkailukiinteistöjen tilannetta. Mm. sopimusten
hallinnointi ja sitä koskevat edellytykset ja mahdollisuudet tulevat
arvioitaviksi.

 Perlacon Oy on tunnettu kuntasektorin asiantuntijatoimija.
Palvelun laatu ja hintataso ovat tiedossa ja kilpailukykyisiä
vastaaviin toimijoihin. Selvitystyön arvioitu kesto on 6-9 pv.
Tarjous on oheismateriaalina. 

PÄÄTÖS Päätän hankkia Perlacon Oy:ltä selvitystyön kunnan omistamien
matkailukiinteistöjen ja niihin liittyvän toiminnan ja talouden
tarkastelusta tarjouksen mukaisesti. Selvitystyön
päiväveloitushinta on 1200 euroa (alv 0).

PERUSTE  Khall 26.5.2014 § 142 hankintavaltuuden määrä
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Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

JAKELU:  Perlacon Oy, kunnanhallitus, suunnittelupäällikkö, talousjohtaja



OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta 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 tavallista sähköistä
tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

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 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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.

Toimitusosoite:

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Sysmän kunta
Kunnanhallitus
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. (03) 84 310
Faksi (03) 717 2831

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:

kirjaamo@sysma.fi

Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 29.11.2019.
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