
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistysjohtaja 14.9.2022 § 107 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Vello -sähköinen ajanvarauskalenteri 

 

Lapinjärven kunnassa ei ole sähköistä ajanvarauskalenteria, Tilojen va-

raamiseksi olisi syytä olla käytössä järjestelmä, josta kuntalaiset voivat 

avoimesti tarkastella vapaita tiloja ja varata niitä mahdollisimman suju-

vasti. 

 

Päätös Päätän hankkia Vello -sähköisen ajanvarauskalenteripalvelun Vello So-

lutions Oy:ltä yhdeksi vuodeksi. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköi-

sesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Hankinta toteutetaan suorahankintana. 

 

Hallintossääntö § 28.3  

 

Hankintaohje ja pienhankintaohje, luvut 2 ja 3 

 

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa kunnalle vaatimuksia henkilö-

tietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnoimista koskien.  

 

Kustannukset Hankinta on suorahankinta, jonka hinta muodostuu vuosikustannuksista, 

yhteensä 780 € (65 € / kk). Pienhankinta- ja hankintaohjeen mukaisesti 

kansallisen kynnysarvon alittava hankinta voidaan ostaa suoraan mikäli 

kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset ylittävät tavoitellun taloudel-

lisen hyödyn.  Alle 3000€ arvoiset hankinnat ovat arvoltaan vähäisiä 

hankintoja, jotka voidaan toteuttaa suorahankintoina. 

Kaikissa hankinnoissa on kuitenkin pyrittävä kustannustehokkuuteen. 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

 

14.9.2022 Pia Kokko 

        Sivistysjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Vello 

Sinikka Mickos 

Tietosuojavastaava S. Sjöblom 

Koulut 

Asiointipiste 

Kuulutukset 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistysjohtaja 14.9.2022 § 107 
Päätöspöytäkirja 

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 Sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

  

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käyttäessa 

tavallista sähköistä tiedoksiantaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 

näytetä, seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:_____________________ 

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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