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Asia Kunnan markkinointimateriaalin tuottaminen

Päätös ja sen
perustelut

(Mikäli asian
ratkaisu tapah-
tuu esittelystä, 
tähän merki-
tään myös esit-
telijän nimi ja

päätösehdotus)
Allekirjoitus Virka-asema

Allekirjoitus  Vt. kunnanjohtaja

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 
oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite
viranomainen

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
aika ja sen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
alkaminen kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm
nähtäväksi
asettamispäivä 17.2.2020

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi
tiedoksi-

antaminen Diginatiivi

 Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja  

 Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.  

x Muulla tavoin, miten 14.2.2020 sähköposti  

Reisjärven kunnan vuoden 2020 talousarvioon ja -suunnitelmaan (valt 11.12.2019 § 76) on kirjattu kuntastrategian 
mukaiseksi tavoitteeksi kunnan elinvoiman edistäminen ja toimenpiteiksi aktiivinen kunnan näkyvyyden 
lisääminen. Talousarviossa on 30.000 euron määräraha vuoden 2020 kuntamarkkinointiin. Tavoitteen 
toteuttamiseksi tulee luoda markkinointi-ilme sekä suunnitella ja tuottaa aineisto. Aineiston suunnittelun tueksi 
sekä visuaalisen ilmeen ja sivustojen luomiseen ja käyttöön ottoon sähköisissä kanavissa tarvitaan ulkopuolista 
osaamista.  

Kunnan hallintosäännön 75 § mukaan palveluiden hankinnoissa pienhankintaraja on 10.000 euroa. Koska 
materiaalia tarvitaan jo huhti-kesäkuun messu- ja suurtapahtumiin, tarjous pyydettiin tiukan aikataulun vuoksi 
tunnetulta, kunnan tytäryhtiölle aineistoa aiemmin tuottaneelta toimijalta.
 
Diginatiivi on antanut työmääräarvion ja tarjouksen Reisjärven kunnan markkinointimateriaalin suunnittelusta, 
toteutuksesta ja käyttöönotosta sähköisissä kanavissa. Työmääräarvion mukainen kokonaishinta 6.650,00 euroa 
(alv 0 %).

Päätös: Päätän hyväksyä Diginatiivin tarjouksen ja työmäärää tarkistetaan kunkin ilmoitetun osa-alueen kohdalla 
erikseen  
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