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Asia MATKATOIMISTOPALVELUIDEN HANKINTA 

PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ 

TOIMITTAJAVALINTAMALLILLA  

 

Lapinjärven kunta teki Matkatoimistopalvelut 2020 - 2024 puitejärjeste-

lyn sisäisen toimittajavalinnan koskien matkatoimistopalveluiden han-

kintaa.  

 

Päätös Päätän, että Sopimustoimittajaksi valitaan CWT Finland Oy. 

 

Toimittajavalintaan perustuva sopimus ei synny hankintapäätöksen tie-

doksiannolla, vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.  

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Toimittajavalinta tehtiin toimittajavalintalomakkeella, johon hankin-

tayksikkö täytti arvioimansa vuosittaiset matkustusvolyymit työ-, virka- 

ja ryhmämatkustuksen osalta (erikseen muun muassa online- ja mobiili-

palveluista ostetut matkustuspalvelut ja palvelutiimistä ostetut matkus-

tuspalvelut) sekä muut tarvitsemansa palvelut. 

 

Toimittajavalinnassa vertailuhinnaltaan halvin toimittaja valittiin toimit-

tajaksi. Toimittajavalinnassa käytetyt vertailuhinnat muodostuivat siten, 

että ensin hankintayksikkö valitsi tarvitsemansa palvelut toimittajavalin-

talomakkeessa olevista valinnaisista vaihtoehdoista. Lisäksi hankintayk-

sikkö ilmoitti toimittajavalintalomakkeella rivikohtaiset volyymiarviot 

tarvitsemilleen palveluille.  

 

Toimittajien vertailuhinnat muodostuivat hankintayksikön rivikohtaisten 

volyymiarvioiden ja toimittajien puitesopimuksen mukaisten rivikohtais-

ten hintojen tulojen summasta. 

 

Toimittajien vertailuhinnat sekä välisummat, joista vertailuhinnat muo-

dostuvat ilmenevät liitteenä olevasta toimittajavalintalomakkeesta. 

 

Vertailuhinnaltaan halvimmaksi toimittajaksi osoittautui CWT Finland 

Oy  

 

Hallintosääntö § 28 

 

Kustannukset Käytön mukaan.  

 

Allekirjoitus  

 

18.2.2021 Susanne Sjöblom 

 Hallintojohtaja  Förvaltningsdirektör 

 

Jakelu Hansel  
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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 

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: 1.3.2021 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm: 1.3.2021 

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 

 


