
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 21.12.2021 § 140 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia HANKINTAPÄÄTÖS: Cloudpointin Luuppi -palvelu  

 

Cloudpointin Luuppi on palvelu varhaiskasvatuksen ja opetuksen käyt-

tämien sovellusten tietosuojan hallitsemiseen. Luuppi-tietosuojapalvelun 

avulla käytössä olevat erilaiset sovellukset ja verkkopalvelut tarkistetaan 

GDPR-vaatimuksenmukaisuuden osalta.  

 

Luuppipalvelu tarjoaa kokonaisprosessin ohjelmien asennuksille ja 

verkkopalveluiden käyttöönotolle.  

 

PERUSTELUT SUORAHANKINNALLE 

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon eli kyseessä 

on ns. pienhankinta. 

 

Luuppi-tietosuojapalveluun on tutustuttu kattavasti, ja se on todettu 

käyttöön soveltuvaksi.  

 

Päätös Päätän hankkia Luuppi-tietosuojapalvelun Cloudpoint Oy:ltä.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Perusteluna suorahankinnalle on 

tekniset syyt. Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

Hallintossääntö § 28.3 

Hankintaohje ja pienhankintaohje, luvut 2 ja 3 

 

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa kunnalle vaatimuksia henkilö-

tietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnoimista koskien.  

 

Kustannukset Hankinta on suorahankinta, jonka hinta muodostuu seuraavasti: 

1. Aloituskustannukset 2 000 € 

2. Vuosikustannukset 2 400 € (200 € / kk) 

+ alv. 24 % 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

 

 

21.12.2021 Pia Kokko 

 Sivistystoimenjohtaja  

 

 

Pia Kokko 050 543 9522  

pia.kokko@lapinjarvi.fi 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Sivistystoimenjohtaja 21.12.2021 § 140 
Päätöspöytäkirja 

Jakelu Cloudpoint Oy 

Sinikka Mickos 

Tietosuojavastaava Susanne Sjöblom 

Kirkonkylän koulu 

Hilda Käkikosken koulu  

Kapellby skola  

Varhaiskasvatus 

  

 

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:__21.12.2021___________________ 

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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