
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 10.6.2020 § 87 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS VIDEOTUOTANNOSTA 

 

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin hankkeessa (A75139) on nous-

sut esiin tarve kuvata video. Videolla pyritään lisäämään hankkeen nä-

kyvyyttä sekä löytämään Husulanmäen alueelle asukkaita ja Husulan-

mäen kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä, mikä on hankkeen tavoit-

teiden saavuttamisen kannalta olennaista. Rahoittajalta on varmistettu 

videon soveltuvuus hankkeen toimenpiteeksi. 

 

Tarjousta pyydettiin kunnan hankintaohjetta noudattaen SameEyes 

Oy:ltä, TAVATON media Oy:ltä, Ansa Production Oy:ltä, Marko Ki-

viojalta, Funny Farm Studiolta sekä T:mi Villa Unelmalta. Tarjoukset 

saatiin SameEyes Oy:ltä, TAVATON media Oy:ltä, Ansa Production 

Oy:ltä, Marko Kiviojalta sekä T:mi Villa Unelmalta annettuun määräai-

kaan mennessä. 

 

Tarjousten sisällöt olivat varsin erilaisia, joten kaikilta tarjouksen jättä-

neiltä pyydettiin lisätietoja tarjousten vertailtavuuden parantamiseksi. 

Lisätietopyynnön jälkeen T:mi Villa Unelma vetäytyi tarjouskilpailusta. 

 

Päätös Päätän hankkia videotuotannon SameEyes Oy:ltä liitteenä olevan tar-

jouksen mukaisesti. 

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

SameEyes Oy:n tarjous oli sisällöltään laajempi kuin halvin tarjous si-

sältäen mm. useampia korjauskierroksia lopputuotteen viimeistelyyn, 

musiikin, osallistumisen näyttelijöiden hankintaan, tekstityksen sekä 

suomeksi että ruotsiksi ja kaikki oikeudet videon käyttöön. SameEyes:n 

tarjous oli siten hinta-laatusuhteeltaan edullisin. Työn kokonaishinta on 

tarjouksen mukaan 3 750 € (Alv. 0 %). Liitteenä tarjousvertailu. 

 

Hallintosääntö 29 § 

Kustannukset Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hanke (A75139) 

 

Allekirjoitus  

 

10.6.2020 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Jakelu SameEyes Oy 

Tavaton Media 

Ansa Production Oy 

Marko Kivioja  

Tanja Pöyhönen 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 10.6.2020 § 87 
Päätöspöytäkirja 

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:___11.6.2020__________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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