
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 1.6.2022 § 61 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS / Suomenkielisten koulujeen kalustehankinnat 

 

Sivistystoimi on saanut investointirahaa vuodelle 2022 kalusteiden ja 

varusteiden hankintaan yhteensä 71 095 euroa.  

 

Varhaiskasvatuksen tuolit on päätetty hankkia erillisellä päätöksellä (stj 

9.3.2022 § 27). 

 

Koulujen johtajat ovat kilpailuttaneet yksiköidensä hankinnat. Ruotsin-

kielisen koulun hankinnat on päätetty hankkia sivistystoimenjohtajan 

päätöksillä (29.3.2022 § 37, 9.5.2022 § 54). 

 

Suomenkielisten koulujen kaluste- ja työkaluinvestointien osalta koulun-

johtaja on valmistellut hankinnat ja pyytänyt tarjouksia. 

 

Kalustetarjouskilpailuun osallistui kolme yritystä: Tevella, Lekolar ja 

Isku. Kalustehankintaesitykseen vaikuttaa kouluissa jo olemassa olevat 

kalusteet. Jotta iäkkäisiin koulurakennuksiin voidaan luoda harmoniaa, 

kalustehankinnat tulisi olla jatkumoa jo olemassa oleviin kalusteisiin. 

Kalustehankinnat ehdotetaan tehtäviksi Tevella Oy:ltä, joka pystyy tar-

joamaan kaikki tarvittavat tuotteet ja jonka tarjous on edullisin. 

 

Musiikkivälineistö ehdotetaan hankittavaksi Fazer-Musiikilta, joka antoi 

edullisimman tarjouksen 3201,12 euroa. 

 

Rullaverhoja koskevan tarjouskilpailun voitti Osio Oy tarjouksellaan 

2010,50 euroa. Rullaverhot ehdotetaan hankittaviksi Osio Oy:ltä. 

 

Hankintapäätösehdotukset perustuvat edullisimpaan hintaan. 

 

Liitteenä Kilpailutuskoonnit: kalusteet, musiikkivälineistö ja rullaverhot 

/ suomenkielinen opetustoimi. 

 

 

Päätös Päätän hankkia suomenkielisiin kouluihin kalusteet yllä mainittujen pe-

rustelujen mukaisesti 9547,62 euroa (alv 0 %) ja oikeuttaa koulunjohta-

jan toimeenpanemaan tämän hankintapäätöksen ja tekemään ehdotuksen 

mukaiset hankinnat. Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

TA 2022 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 4 

Kustannukset 9547,62 euroa + alv.  
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 1.6.2022 § 61 
Päätöspöytäkirja 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

1.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

Tarjouksen tehneet  

 

  

 

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 

 

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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