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ASIA SYSMÄN KUNNAN VESILAITOKSEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

 Sysmän kunnan vesilaitoksen toiminnan uudelleenjärjestelyjä on
suunniteltu toiminnan erityisosaamisvaatimusten kasvaessa ja
siten samalla toiminnan riskialttiuden kasvaessa.
Yhtiöittämisselvityksellä halutaan saada myös tietoa, mitä
vaikutuksia yhtiöittämisellä on kunnan talouteen ja millä ehdoin
liiketoiminta on kannattavaa ja mitä vaihtoehtoja on operatiivisen
toiminnan järjestämiselle.Selvityksestä pitäisi saada  myös tietoa,
onko yhtiöittämisjärjestelyllä mahdollista pienentää kunnan
vesilaitostoimintaan sisältyviä riskejä.

 Teknisen toimen henkilöstömäärä on vähäinen: toimialan tehtävät
hoidetaan kunnassa teknisen toimen hallintoa ja
viranomaistehtäviä lukuunottamatta laajalti ostopalveluina.

 Vesilaitoksen yhtiöittämisselvitys on syytä käynnistää välittömästi
ja arvioida selvityksen pohjalta jatkotoimenpiteitä.

 Asiantuntijaselvityksestä saatua tietoa käytetään kunnan ja
naapurikuntien kesken pian käynnistyvissä teknisen toimen
yhteistyöneuvotteluissa. Myös muita mahdollisia
yhteistyövaihtoehtoja ja -kumppanuuksia voidaan arvioida
selvityksen pohjalta.

 Vastuut ovat viranhaltijajohdolle suuret pienen kunnan omin
vähäisin henkilöstöresurssein hoidetun vesilaitoksen toiminnassa.
Selvityksen odotetaan tuottavan tarpeellista tietoa päätöksenteon
pohjaksi riskien hallitsemiseksi kunnan asukkaille tärkeässä
vesilaitostoiminnassa.

 Yhtiöittämisselvityksen tuottamaa tietoa vaikutuksista kunnan
talouteen tarvitaan mm. alkuvuodesta ratkaisuun tulevassa
kouluhankeinvestoinnissa.

 Selvitys tilataan suorahankintana. Perlacon Oy on tunnettu
kuntasektorin asiantuntijatoimija. Palvelun laatu ja hintataso ovat
tiedossa ja kilpailukykyisiä vastaaviin toimijoihin verrattuna.
Perlacon Oy:llä on myös kokemusta vastaavista
toimeksiannoista. Tilattavan selvityksen työmääräarvio on 7-9 pv
ja option työmääräarvio on 3-4 pv.

 Tarjous on oheismateriaalina.

PÄÄTÖS Päätän tilata Sysmän kunnan vesilaitoksen yhtiöittämisselvityksen
Perlacon Oy:ltä tarjouksen mukaisesti päivähintaan 1200 euroa
(alv 0%).
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Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain
132-135 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun
oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi tavallista sähköistä
tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite:

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Sysmän kunta
Kunnanhallitus
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
Puh. (03) 84 310
Faksi (03) 717 2831

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen:

kirjaamo@sysma.fi

Päätöstä koskeva ote on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 2.12.2019.
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