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Asia Hankintapäätös: LYCKAN-TOIMINTAMALLIN KONSEPTOINTI JA 

DOKUMENTOINTI 

 

Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuus-

hub -hankkeessa kehitetään konseptia maaseudun innovaatio-hubille, 

joka yhdistää tulevaisuuden ennakoinnin, biokiertotalouden, matkailun 

sekä luovat alat. Hubin toimintaan kuuluu olennaisena osana living lab -

toiminta, jolle kehitetään malli vuoden 2022 aikana. Hankkeessa on nel-

jä eri kehittämislinjaa, joista syntyy erilaisia toimintamalleja. Toiminta-

malleja pilotoidaan mm. erilaisissa työpajoissa syksyn 2022 ja kevään 

2023 aikana. Toimintamallit konseptoidaan yhdeksi Lyckan-

kokonaisuudeksi. Konseptissa tulee huomioida hankkeessa tuotettu logo, 

värimaailma, EU-hankkeiden viestintään liittyvät seikat sekä kehittämis-

linjat: tulevaisuus, biokiertotalous, luovat alat sekä matkailu. 

 

Tarjousta pyydettiin toimintamallin konseptoinnista sekä mallin kehit-

tämiseen liittyvien pilotointien monitoroinnista ja arvioinnista. Tarjous-

pyyntö lähetettiin 8.8.2022 seuraaville yrityksille: Kuudes Kerros Hel-

sinki Oy, Palvelupolkuja Oy, Avidly Oy, Redland Oy, SEK, Crasman ja 

MDI. 

 

Tarjouksen jättivät Avidly Oy sekä Palvelupolkuja Oy. Tarjoukset olivat 

tarjouspyynnön mukaisia ja ne arvioitiin tarjouspyynnössä kuvatulla 

tavalla. Vertailussa eniten pisteitä sai Avidly Oy. 

 

Tarjouspyyntö sekä tarjousten vertailu liitteenä. 

 

Päätös Päätän hyväksyä Avidly Oy:n tarjouksen Lyckan-toimintamallin kon-

septoinnista ja dokumentoinnista tarjousvertailun perusteella.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

Hallintosääntö § 29 

Kustannukset Lyckan-toimintamallin konseptoinnin ja dokumentoinnin hinta tarjouk-

sen perusteella on 9 950 € (alv 0%). Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja 

inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub -hankkeelle kp 1401, toim. 1408, 

projekti 1409. 

 

Allekirjoitus  

 

26.9.2022 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Avidly Oy 

Tanja Pöyhönen 

Palvelupolkuja Oy 
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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: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___26.9.2022__________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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