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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

PRIDno-2020-1283
Porin Jätehuoltoa koskevan selvitystyön hankinta
Kaupunginhallitus asetti 15.1.2018 työryhmän selvittämään yhdyskuntajätteen
hyödyntämisen eri vaihtoehtoja 1.6.2020 alkaen, jolloin kaupungin
yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan kanssa
päättyvät. Jätehuollon vaihtoehtoja selvittäneen työryhmän loppuraportti jätettiin
14.5.2019.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.9.2019 (§ 508) päättänyt, että jätehuollon
toiminnan yhtiöittäminen ja muut vaihtoehdot selvitetään ja oikeutti
kaupunginjohtajan päättämään selvitystyön hankinnasta hankintavaltuuksiensa
puitteissa.
Oy KPMG Ab:lta on pyydetty tarjous Porin kaupungin jätehuollon uudelleenjärjestelyä
koskevasta selvitystyöstä ja asiantuntijatuesta. Palkkio palveluista on 180 euroa
tunnilta ja arvio toimeksiannon vaatimasta työmäärästä 15-17 henkilötyöpäivää
(á 7,5 h). Lisäksi veloitetaan kulut ja alv.
Hankintalain 25 §:n nojalla tähän hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste
Taustana selvitystyön tarpeelle on muun muassa 1.1.2019 voimaan tullut jätelain
uudistus, joka muuttaa kunnan jätehuollon järjestämisvastuun laajuutta. Porin
kaupungin yhteistyösopimukset jätehuollosta Lounais-Suomen hankintarenkaan
kanssa päättyvät 1.6.2020. Selvitystyö edellyttää erityistä perehtyneisyyttä jätehuollon
alueeseen ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin.
Päätös
Päätän, että Porin jätehuoltoa koskeva selvitystyö hankitaan Oy KPMG Ab:lta
17.12.2019 annetun tarjouksen mukaisena.Asian luonteesta johtuen hankinnan
kustannukset kohdennetaan kaupunginhallituksen määrärahoista.

Tiedoksi
Oy KPMG Ab, konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö
Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
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Oikaisuvaatimus
§ 28
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

