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Hankintapäätös
Hallintojohtaja

§ 3/8.2.2019

Perinnän palvelusopimuksen tekeminen Kunnan Taitoa Oy:n (Taitoa Kuntaperintä
Oy:n) kanssa
Asianosainen

Kunnan Taitoa Oy

Selostus ja perustelu

Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitos hoitaa Lieksan, Nurmeksen,
Valtimon ja NuVa-kuntayhtymän taloushallinnon ja palkanlaskennan.
Tilitoimiston tehtäviin kuuluu myös asiakasyhteisöjen maksuvalvonta
ja perintä. Jälkiperintä on ulkoistettu perintätoimistolle, jonka kanssa
jokainen tilitoimiston asiakasyhteisö on tehnyt sopimukset.
Pielisen Karjalan tilitoimiston tilannetta arvioitaessa on päädytty siihen, että laskentasihteereiden maksuvalvontaan ja perintään käyttämä aika voidaan käyttää tuottavammin muissa tilitoimiston tehtävissä. Siirtämällä maksuvalvonta ja perintä perintätoimistolle saadaan
joustavuutta tilitoimiston tehtäväjärjestelyihin ja turvataan paremmin laadukkaat taloushallinnon palvelut asiakaskunnille.
Kunnan Taitoa Oy on kotimainen kuntaomisteinen yhtiö, jonka tytäryhtiö Taitoa Kuntaperintä Oy tuottaa maksuvalvonnan ja perinnän
palveluita kuntasektorille. Yhtenä Kunnan Taitoa Oy:n omistajista
kaupunki voi hankkia perintäpalvelut Kuntaperinnältä ilman kilpailutusta.

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 31 §, hallintojohtajan tehtävät ja toimivalta.

Päätös

Päätän, että Lieksan kaupungin maksuvalvonnasta ja perinnästä tehdään palvelusopimus Kunnan Taitoa Oy:n/Taitoa Kuntaperintä Oy:n
kanssa.

Nähtävilläolo

Päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 8.2.2019

Johanna Tähkiö
Hallintojohtaja

Jakelu

Kunnan Taitoa Oy
Pielisen Karjalan tilitoimisto

Lisätietoja

Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 104 4020, sähköposti johanna.tahkio@lieksa.fi

Lieksan kaupunki
Hallintojohtaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti
Kirjaamon aukioloaika

PL 41, 81701 Lieksa
Pielisentie 3, krs. 3
04010 44000
kirjaamo@lieksa.fi
ma-pe klo 9:00 - 15:00

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lieksan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on
Lähetetty tiedoksi kirjeellä ja annettu postin kuljetettavaksi
Luovutettu asianosaiselle
x Lähetetty tiedoksi sähköpostilla
Asianosaiset:

Taitoa Kuntaperintä Oy

Paikka, päivämäärä ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Lieksa 8.2.2019
Johanna Tähkiö
Vastaanottajan allekirjoitus, jos luovutettu

