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HANKINTAPÄÄTÖS: INSPIRA OY: Lapinjärven kuntataloutta koskeva selvitystyö
Lapinjärven kunta selvittää eri keinoja kuntatalouden tasapainottamiseksi. Valtionvarainministeriö on aloittanut kriisikunta eli arviointimenettelyn Lapinjärven kuntaa koskien. Osana talouden tasapainotuskeinojen
selvitystä, Lapinjärven kunta on pyytänyt Rahoituksen
neuvontapalvelut Inspira Oy:ltä tarjousta seuraavista kahdesta selvityksestä:
1. Yhtenä tarkasteltavana kohteena on Kiinteistöosakeyhtiö Lilliputti,
joka omistaa ja hallinnoi Lapinjärvellä sijaitsevan siviilipalveluskeskuksen tiloja sekä muita kiinteistöjä. Siviilipalveluskeskuksen tilat on vuokrattu valtiolle pitkällä 15 vuoden vuokrasopimuksella. Kunnan investoinnit siviilipalvelukeskuksen käytössä oleviin tiloihin ovat olleet noin
6 miljoonaa euroa. Kunta haluaa selvittää, mikä on Koy Lilliputin
taloudellinen asema sekä yhtiön vaikutus kuntakonsernin talouteen tulevina vuosina.
2. Toisena tarkasteltava alueena alakoulujen palveluverkko ja sen osalta
eri toimintavaihtoehtojen taloudellinen vaikutus kuntakonsernin.

Päätös

Päätän hyväksyä Inspira Oy:n tarjouksen Lapinjärven kuntataloutta koskevasta selvitystyöstä lrviointiryhmän ja talouden tasapainotuksen tarpeisiin liitteen mukaisesti.

Päätöksen peruste
Päätösvallan
perusteet

Hallintosääntö § 28

Kustannukset

9200 euroa (alv. 0%)

Allekirjoitus
16.9.2020

Jakelu

Tiina Heikka
Kunnanjohtaja Kommundirektör

Inspira Oy

Valitusosoitus:
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, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
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kunta@lapinjarvi.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä,
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 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.
Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: __________
Tiedoksianto asianosaisille:
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________
Sähköpostilla, pvm: 17.9.2020_____________________
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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