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Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Posintran neuvontapalveluja Lapinjärveläisille  

yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi 

 

Posintra tarjoaa seuraavia neuvontapalveluja Lapinjärveläisille toimivil-

le yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. 

 

Posintra tuottaa erityistoimenpiteinä seuraavia palveluja: 

• Posintra kokoaa sivuilleen informatiiviset tietopaketit eri yritysmuo-

doille 

suunnatuista tuista ja seuraa valmistelussa olevien tukitoimien 

käyttöönottoa ja soveltamista. Tietoa välitetään sosiaalisen median 

kanavissa ja Posintran nettisivuilla. 

• Opastaa kaikkia yrityksiä ja yritysmuotoja rahoitus kanavien etsimises-

sä 

ja valtionavustusten sekä tukipakettien hyödyntämiseen liittyvissä 

kysymyksissä. 

• Avustaa yrityksiä velkaneuvonnassa ja sparraa yritysten omien 

selviytymissuunnitelmien teossa 

• Avustaa osakeyhtiöitä ideoimaan, tekemään ja hakemaan Business 

Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta koronaviruksen 

aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. 

 

Palvelun toteutus 

 

Yhteyden palveluun saa aina joko sähköpostilla, olemalla suoraan yh-

teydessä Posintran toimihenkilöihin tai tekemällä ajanvarauksen puheli-

men välityksellä. 

 

Neuvontatyön kesto on n. 3 kk, eli 30.6 2020 asti 

 

 

Päätös Päätän hankkia Posintralta neuvontapalveluja Lapinjärvellä toimiville 

yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö 29 § 
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Kustannukset  

Maksettava arvonlisäveroton palkkio on 1750,00€/kk, jonka lisäksi ker-

tyy maksettavaksi arvonlisävero 420,00€ (ALV 24%). Arvonlisäverolli-

nen palkkio on siten 2170€/kk (3 kuukauden ajan). 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoitus  

 

26.3.2020 Susanne Sjöblom 

 Hallintojohtaja Förvaltningsdirektör  

                           Kunnanjohtajan sijainen  

 

Jakelu Posintra 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 vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän 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 näy-

tetä. 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 keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: ___27.3.2020_______ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  
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Sähköpostilla, pvm:______27.3.2020_______________  

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/4968fabf-f983-46cf-a1a8-a4858b69674d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign toimivaltaoikeus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/4968fabf-f983-46cf-a1a8-a4858b69674d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2020-03-30T18:18:54+0000
	sign.visma.net d0ec0d5858f7d9f7f54876c87bfd9021d2e7f6b8




