
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 6.4.2021 § 29 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: PrintMill Oy: Strategian visuaalinen suunnittelu 

ja taitto  

 

Lapinjärven kunnan strategiaa uusitaan ja sen saattamiseen painokel-

poiseksi tarvitaan hankkia suunnitteluun, painatukseen ja taittoon liitty-

viä palveluita.    

  

 

Päätös Printmill Oy on antanut seuraavan tarjouksen, jonka hyväksyn: 

 

Strategisen suunnittelun, kuvakäsittelyn ja taiton työ:  40,00 euroa / h 

 

Arvio työn kustannuksista: 

 

Vaihe 1: 

Graafinen suunnittelu:  300,00 euroa 

Hintaan sisältää: visuaalinen ilme-,  tyyli-, malli luettavuus suunnitelu, 

fontti valinta y.m 

 

Vaihe 2 ja 3 

Sivu taitto:  18,00 euro / siv 

Hinta sisältää. Sivu taitto, kuvakäsittely, 3 kpl vedosliikenne. 

 

Vaihe 4: 

Painovalmis PDF:  50,00 euro 

Hinta sisältää. aineisto lopulliseen painokuntoon. 

 

ALV  0% 

 

Toimitusaika: sopimuksen mukaan. 

Maksuehto : 14 pv netto. 

 

Päätöksen peruste 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Strategian laadintaan on varauduttu vuoden 2021 talousarviossa.  

 

 

Hallintosääntö 29 § 

Kustannukset Valtuusto KP 1301 

 

Allekirjoitus  

 

6.4.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu PrintMill Oy 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 6.4.2021 § 29 
Päätöspöytäkirja 

 

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: __________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___7.4.2021__________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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