
PELLON KUNTA  PÄÄTÖS 
    
Elinvoimapalvelut               Päivämäärä  Pykälä 
vs. elinvoimajohtaja             4.11.2021  5/2021 
 
 
Asia, jota päätös koskee M2-raporttien integraation tilaaminen LapIT:n sähköiseen säilöön 
 
Asia selostus     Pellon kunta on aiemmin tehnyt sopimuksen LapIT Oy:n kanssa 

sähköisestä Säilöstä, jonka osaksi kyseessä oleva M2 -kulu- ja 
matkalaskuohjelman raporttien jatkuva siirto tulee. M2 -kulu- ja 
matkalaskuohjelman raportit eivät kuulu ko. sopimuksessa oleviin 
kiinteähintaisiin raportteihin, jonka vuoksi kokonaisuus tarjotaan 
erillisenä. 

 
Tarjoukseen sisältyy käyttöönottoprojekti, joka tehdään yhteistyössä 
Canon Oy:n kanssa. Projekti toteutetaan yhtäaikaisesti useammalle 
asiakkaalle, jolloin jokainen osallistuja saa kustannushyötyä yhteisistä 
työpajoista ja koulutuksista. 

 
LapIT:n arvio käyttöönoton töistä on noin 1-2 htp/asiakas. Käyttöönoton 
työt laskutetaan toteutuneen mukaan. 

 
  Canon Oy:n käyttöönoton työmäärä on kiinteä ja seuraavanlainen: 
 
  Asiantuntijatyöt: 
  1. Ensimmäinen toteutus 4htp, á 975€ / htp ja 2 htp arkkitehti á 1275€. 
  2. Seuraavat toteutukset 2 htp, á 975€ / htp. 
 

Edellä mainittuihin vaiheisiin lisäksi 0,5 htp projektipäällikön työtä. 
Projektipäällikön työpäivän hinta 1125 € / htp. 

 
Sekä Canonin että LapIT:n hinnat jaetaan projektiin osallistuvien Säilö-
asiakkaiden kesken. Asiakas maksaa sovellustoimittaja Canonin ja 
mahdollisten muiden kolmansien osapuolien kustannukset. 

 
M2-aineistojen kapasiteetin lisäys Pellon kunnan olemassa olevaan 
LapIT sähköinen Säilö -kuukausiveloitukseen on 65€ kuukaudessa. 

 
Päätös perusteluineen vs. Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta hyväksyy LapIT Oy:n 

sopimuksen M2 -ohjelmiston raporttien integraatiosta tarjouksen 
mukaisesti. 

 
 
Allekirjoitus 
                            Juho Niemelä 
                          vs. elinvoimajohtaja 
 
Tiedoksi             Asianosaiset 
 
 
Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
 
 



Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
Lisätietoja  


