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Sivistystoimenjohtaja 13.6.2022 § 72 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS / Suomenkielisten koulujeen rullaverhot 

 

Sivistystoimenjohtajan päätös § 61 / 2022 (1.6.2022) koskee sivistys-

toimen suomenkielisten koulujen kalustehankintoja. Päätöksessä rulla-

verhoja koskevan tarjouskilpailun voittanut Osio Oy on ilmoittanut säh-

köpostilla (8.6.2022) että heidän tarjous oli ollut voimassa yhden kuu-

kauden (8.5.2022 saakka) ja että maailmanmarkkinoiden merkittävät 

hinnannousut ovat vaikuttaneet kuljetuskustannusten ja raaka-aineiden 

kallistumiseen, joten kustannusten nousu on pakottanut heidät korotta-

maan hintojaan 15 %:lla.  

Päivitetyn tarjouksen mukaan rullaverhojen uusi hinta on 2 265,95 € 

(alkuperäinen hinta 2 010,50 €, hintaero 255,45 €). Tämä tarjous voittaa 

edelleen tarjouskilpailun rullaverhojen osalta. Päivitetty tarjous liitteenä.  

 

 

Päätös Päätän hankkia suomenkielisiin kouluihin rullaverhot Osio Oy:ltä hin-

taan 2 265,95 € (alv 0 %) ja oikeuttaa koulunjohtajan toimeenpanemaan 

tämän hankintapäätöksen ja tekemään ehdotuksen mukaisen hankinnan. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

TA 2022 

 

Lapinjärven kunnan hallintosääntö § 28 kohta 4 

Kustannukset 2 265,95 euroa + alv.  

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

13.6.2022 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 

 

 

Jakelu Titta Väkevä 

 

Osio 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 Sivistyslautakunta 

https://sign.visma.net/fi/document-check/8e61180e-c9df-49d5-9f16-1de3e3f6955c
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Päätöspöytäkirja 

 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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