
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 7.12.2020 § 267 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS / Tulkkauspalvelut 

 

Sivistyspalvelut tarvitsevat tulkkauspalveluita asiakkaidensa kanssa ta-

pahtuvaan asiointiin. Tulkkausta tarvitaan pääsääntöisesti virka-aikana 

etätulkkauksen muodossa. Kunnalla on ollut tulkkausta koskeva sopi-

mus, joka ei ole enää voimassa. Tulkkauspalveluiden hankintaa varten 

on pyydetty tarjouksia kolmelta eri tarjoajalta: Tulka Oy:ltä, Youpret 

Oy:ltä ja Kouvolan Tulkkikeskus Oy:ltä. Yhteenveto saaduista tarjouk-

sista on tämän päätöksen liitteenä. 

 

Päätös Päätän hankkia tulkkauspalveluita Kouvolan Tulkkikeskus Oy:ltä. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Tavara- ja palveluhankinnat luokitellaan kunnan hankintaohjeen mukaan 

pienhankinnoiksi, jos niiden yhteisarvo on alle 60 000 euroa. Hankinnan 

arvo on selvitettävä ennakkoon, jotta prosessissa voidaan noudattaa oi-

keaa menettelytapaa. Hankinta-arvot ovat arvonlisäverottomia summia 

(alv 0 %). Kunnan hankintaohjeen mukaan kaikki yli 3000 euron ja alle 

10 000 euron hankinnat ovat pienhankintoja, joiden kohdalla noudate-

taan pienhankintojen ohjetta. Sivistyspalveluiden arvioidut hankintamää-

rät ovat yksittäisiä tulkkauskertoja vuodessa arvoltaan alle 10 000 euroa, 

minkä perusteella tämä hankinta on valmisteltu pienhankintana. Tarjous 

on pyydetty jättämään tuntihintana etätulkkaukseen. 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 4 

Kustannukset Liitteenä olevan tarjouksen mukaan. 

 

Allekirjoitus  

 

7.12.2020 Pia Aaltonen 

           Sivistystoimenjohtaja 

 

Jakelu Tarjoajat 

Koulut 

Varhaiskasvatus 

Christina Bosas 

  

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 sivistyslautakunta 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 7.12.2020 § 267 
Päätöspöytäkirja 

 

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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