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Allekirjoitus 

Kuntastrategian suunnittelu ja painatus 

Reisjärven kuntastrategia on valmistunut. Kunnasta on pyydetty tarjous 
strategian visuaalisesta ilmeestä, väreistä, muodosta ja painatuksesta 
neljältä toimistolta. Määräaikaan 30.3.mennessä tarjouksen jättivät JP 
Paino& Palvelu/ Alt Avanti Oy ja Mainostoimisto Creamedia. 
Kokonaistaloudellisen vertailun (liite) perusteella parhaimman 
tarjouksen on antanut Mainostoimisto Creamedia. Tarjous oli myös 
hinnaltaan edulisin. 
Päätös: Hyväksytään Mainostoimisto Creamedian tarjous 
kokonaistaloudellisesti edullisimpana strategian suunnittelusta ja 
painatuksesta. 

Allekirjoitus 

11.4.2019 

Virka-asema 

kunnanjohtaja 

OIKAISUVAATIMUS 
1 

Oikausuvaatimuksen peruste 

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

EJ 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 .. 

0HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla 

0katso erillinen liite 

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

Oikaisuvaatimus

aika ja sen 

alkaminen 

Päätöksen 

nähtäväksi 

asettamispäivä 

Päätöksen 

tiedoksi

antaminen 

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
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. 

Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm 

12.4.2019 

Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi 

Mainostoimisto Creamedia 

�Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja 

�Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj. 

Kh, 

12.4.2019 

0Muulla tavoin, miten sähköpostilla 
Alt Avanti Oy 
Mainostoimisto Creamedia 



vertailu 

Creamedia Alt Avant 

PAINOHINTA 1500 kpl 425 (arvio 150( 550 

KOKONAISHINTA 0 0 

pisteet 100 

HINTA 50% 50 30 

VISUAALISUUS 30% 30 30 

MATERIAALI, TOIMIVUUS 20% 15 20 

HYÖDYNNETTÄVYYS 

pist 95 80 

arvioitu 1500 kpl määrän mukaan 


