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Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Lyckan hanke/ Asiantuntijapalvelua koskien 

majoitustoimintaa Loviisan asuntomessujen ajaksi 

 

Tiina Reijonen/ Oy Havsö Ab tarjoaa asiantuntijapalvelujaan pop-up 

majoitustoiminnan kehittämiseksi Lapinjärvelle Loviisan asuntomessu-

jen ajaksi osana Lyckan-hanketta. Tarjous liitteenä. 

 

 

Päätös Päätän hankkia asiantuntijapalveluja Tiina Reijoselta pop-up majoitus-

toiminnan kehittämiseksi Lapinjärvelle Loviisan asuntomessujen ajaksi. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

 

 

 

Hallintosääntö § 28 

Kustannukset Minimiveloitus 1 400€ +alv (II osa + 400 €+alv., III osa + 600 €+alv. jos 

osat II ja III toteutuvat). Tiliöinti Lyckan-hanke. 

 

Allekirjoitus  

 

20.1.2023 Jarkko Sorvanto 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu Tiina Reijonen 

Tanja Pöyhönen 

 

  

 

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 
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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: __20.1.2023________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:______20.1.2023_______________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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