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§ 82 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KOULUMATKAKYSELYN TEKNISEN TOTEUTUKSEN HANKINTAPÄÄTÖS

Tampereen kaupunkiseudun strategiaan perustuvan hyvinvointiympäristön kehittämisohjelman yksi tavoite on SeutuLiike -ohjelmatyön laadinta. SeutuLiike jatkaa ja täydentää kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa, ja palvelee terveyden edistämisen lisäksi myös
ilmastonmuutoksen hillintää.
Tampereen kaupunkiseudulla on tavoitteena lisätä kestäviä liikkumistapoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, arjen liikkumisessa.
Tampereen kaupunkiseudun koulumatkakysely on yksi seurantakysely
ja sitä on tarkoitus toistaa kolmen vuoden välein. Ensimmäinen kysely
toteutettiin 2015. Koulumatkakyselyllä selvitetään liikkumistottumuksia koulumatkoilla sekä oppilaiden ja vanhempien näkemyksiä koulumatkan turvallisuudesta ja tarvittavista parantamiskohteista.
Tampereen kaupunkiseutu on laatimassa yhteistyössä UKK-instituutin
kanssa sähköistä koulumatkakyselyä. Kyselyn sisällöllisestä tuotannosta
vastaa UKK-instituutti yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun asiantuntijoiden kanssa.
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyysi 13.11.2018 tarjouksen
Innolinkiltä Tampereen kaupunkiseudun koulumatka -kyselyn teknisestä toteutuksesta.
Tutkimuskokonaisuus sisältää
 tutkimuksen suunnittelun ja valmistelun
 tiedonkeruun sähköisenä
 datan tarkistuksen ja tallennuksen sekä yhteenvetoraportin
Raportointi valmistuu tammikuussa 2019 tarkemmin sovittavan aikataulun mukaisesti. Raakadata tulee toimittaa sekä UKK-instituutille, että
seututoimistolle Jussi Välimäelle.
Koulumatkakyselyssä noudatetaan pääosin vuoden 2015 sisältöjä. Tiedonkeruu toteutetaan sähköisenä kyselynä avoimen linkin kautta. Kysely toteutetaan 26.11.2018–20.12.2018 välisenä aikana. Kohderyhmänä ovat kaupunkiseudun kahdeksan kunnan esioppilaat, perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat.

Työstä laaditaan tilaajan ja toteuttajan välille toimeksiantosopimus.
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Vs. Seutujohtaja päätti
että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän koulumatkakyselyn
tekninen toteutus ja raportointi tilataan Innolinkiltä hintaan 5 700 €
(ALV 0 %)
että kustannukset katetaan kustannuspaikalta 606100/seutuyksikkö ja
että hankintapäätös on kuntayhtymää sitova, kun hankintasopimus on
allekirjoitettu.

Juhani Pohjonen
Vs. Seutujohtaja
Ilmoitus.
Lisätietoja.

Satu Kankkonen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, 040 588
1902
etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seutujohtajan 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.
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista
Oikaisuviranomainen
Oikaisua haetaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitukselta, osoite:
Kelloportinkatu 1 C, 33100 Tampere.
(Käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B)
tai sähköpostilla: kirjaamo@tampereenseutu.fi
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä tai 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirja on ollut nähtävillä 19.11.2018
Päätös on lähetetty sähköpostilla 19.11.2018
Päätös on annettu postin kuljetettavaksi
Päätös on luovutettu asianosaiselle
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan klo 15.30 päättymistä.

