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Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Keypro Oy 

 

KeyPro Oy tarjoaa Lapinjärven kunnalle verkkotietoratkaisuja ja -

palveluja liittyen verkostokartan investointeihin seuraavasti: 

 

Leica flx 100 paketti, soveltuu kaapelinnäyttöön sekä mobiilikartoituk-

seen: 

 

-Leica FLX100 Smart Antenna - Sisältää GPS, Glonass, Galileo ja Bei-

dou satelliittijärjestelmät ja monitaajuusvastaanotto sekä RTK-

tarkkuuden (2 cm) 

 

-Tabletti Samsung Galaxy Tab3 Active 

 

-Myös tukiasemapalvelut ja koulutus sisältyy tarjouksen hintaan.  

 

Tarjous liitteenä.  

 

 

Päätös Päätän hankkia verkkotietoratkaisuja ja -palveluja liittyen verkostokar-

tan investointeihin Keypro Oy:ltä hintaan 7 370 € + alv sekä mahdolliset 

matkakulut.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Kunta on jo hankkinut Keypro:lta KeyAqua SaaS palvelun jonka sopi-

muksen osaksi nämä toiminnot liitetään.  

 

Kunnan hankintaohjeen mukaan alle 10 000 euron pienhankinnoista 

päättää toimialajohtaja tai tulosyksikön esimies. 

Kustannukset 7 370 € + alv sekä mahdolliset matkakulut.  

 

Allekirjoitus  

 

11.10.2022 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Keypro 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 
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 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:_12.10.2022____________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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