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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
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2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolrjat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat
pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.
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3 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:
"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen Uitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Ehdotus: Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös: Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.
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4§ VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa,
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja
niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta.
Lomake ei ole julkinen eikä sitä Intetä pöytäkirjaan.

Haastateltava

Kunnanjohtaja ja
kunnansihteeri

Aika
9.00

Aihe
Toiminta- ja talouskatsaus

Ennuste vuoden 2018 tilinpäätöksen keskeisistä
tunnusluvuista

Arviointi: EUnvoimalautakunta
• kuntastrategiassa esitettyjen tavoitteiden

toteutuminen
• arviointilomake

Päätös: Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan
toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm.
elinkeinotoiminnassa tapahtuneet muutokset ja vanhuspalveluihin
liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin ennakkotietoja vuoden 2018
tilinpäätöksestä. Saadun selvityksen mukaan tilinpäätöksen 2018
vuosikate tullee olemaan lähellä talousarviota, joka on noin 54t€.

Kunnanjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle elmvoimalautakunnalle
kuntastrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista.
Elinvoimalautakunnan esittely tapahtui arviointilomakkeen tietojen
mukaisesti. Lomakkeella oli esitetty strategiassa olleiden tavoitteiden
saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksia.

Tarkastuslautakunnalle jaettiin Willi Karvia Oy: n
Uiketoimintasuunnitelma.

Tarkastuslautakunta piti tauon klo 11.05-11.50
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5§ TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA

Ehdotus:

Päätös:

Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan
seuraamisessa.

Toimielin Tarkastuslautakunnan jäsen
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Kaikki
Hanna-Kaisa Luomanen

Merja Hoikka
Aarre Välimäki
Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että

jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten
pöytäkirjat.

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä
päätöksistä.
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6 § TILINTARKASTUSTYÖN TOTEUTUMISRAPORTTI 1 8.1.2019 ASTI
TEHDYSTÄ VUODEN 2018 TARKASTUSTYÖSTÄ

Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle kirjallisia ja suullisia
raportteja tarpeen mukaan. Seurannan kannalta on tarpeellista, että
jokaisessa kokouksessa käsitellään omana kohtana tilintarkastajan
kokouspäivään mennessä tekemät havainnot. Tarkastuslautakunta
merkitsee tiedokseen havainnot ja saattaa ne tarvittaessa tiedoksi
kunnanhallitukselle.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tiUntarkastustyön
toteutumaraportin 18.1.2019 asti tehdystä vuoden 2018
tarkastustyöstä.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin 18.1.2019 asti tehdystä vuoden 2018
tarkastustyöstä.
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7§

Ehdotus:

Päätös:

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta
käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitusten täydennykset
päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten
täydennykset kunnan kotisivuilla
pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvoUisia jättämään ilmoitus tai
täydentämään ilmoitusta

Tarkastuslautakunnalle oli toimitettu yksi uusi sidonnaisuusilmoitus ja
yksi sidonnaisuusUmoituksen täydennys.

Tarkastuslautakunta päätti julkaista saapuneen
sidonnaisuusilmoituksen ja sidonnaisuusilmoituksen täydennyksen
kunnan kotisivuilla.
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8 § MUUT ASIAT

Ehdotus: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja
tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastusyhteisön valinnan
valmistelusta.

Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään työohjelman
mukaisesti 14.4.2019
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9 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen
kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
Intetään pöytäkirjaan.



B Elinkeino-, liikenne- ja Hankintapäätös 1 (Y)
ympäristökeskus

8.1.2019 VARELY/3046/2018

Jakelussa mainitut

Hankintailmoitus1.11.2018

Hankintapäätös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen tarjouskilpai-
lusta reittipohjaisistajoukkoliikennepalveluista 2018/2, useita kohteita.

1 Tarjouskilpailun ratkaisu

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus päättää tällä hankin-
tapäätöksellä hankkia tarjouskilpailun kohteena olleet kohdekohtaisetjoukkolii-
kennepalvelut tarjouskilpailun voittaneilta liikennöitsijöiltä.

2 Hankinta

2.1 Hankintamenettelyja saadut tarjoukset

Hankintamenettelynä olijoukkoliikennelain mukainen yksivaiheinen menettely.

Kohteisiin saatiin 34 tarjousta, joista 30 tarjousta hyväksyttiin.

2.2 Hyväksyttyjen tarjousten vertailu

Oheisessa taulukossa on esitetty kohdekohtaisesti tarjoukset, voittanut tarjous
on tummennettuna ensimmäisenä. Tarjouspyynnössä pyydettiin vuosihintaa sis.
alv, O %.

Kohde 1 Kankaanpää-Pori, Karvia-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää

Hinta €

1. Länsilinjat Oy 242 265,00 € (alv. O %)
2. Satakunnan Liikenne Oy 255 941,46 € (alv. O %)
3. Urpolan Liikenne Ky 275 000,00 € (alv. O %)
4. A. Lamminmäki Oy 343 500,00 € (alv. O %)

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
LIIKENNE-JA INFRASTRUKTUURI
vaihde 0295 022 500 kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
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Kohde 2 Honkajoki-Kankaanpää

1. H.P. Matkabussi Oy

2. A. Lamminmäki Oy
3. Urpolan Liikenne Ky
4. LänsilinjatOy

Kohde 3 Lavia-Kankaanpää

1. A. Lamminmäki Oy
2. LänsilinjatOy
3. Rautaveden Liikenne Oy

Kohde 4 Parkano-Kankaanpää

1. A. Lamminmäki Oy
2. LänsilinjatOy

Kohde 5 Harjavalta-Rauma

1. Satakunnan Palvelutaksi Oy
2. Rautaveden Liikenne Oy
2. A. Lamminmäki Oy

Kohde 6 Huittinen-Aetsä-Huittinen

1. Länsilinjat Oy
2. Rautaveden Liikenne Oy

Kohteet 7 ja 8 Loimaa-Alastaro ja Loimaa-Ypäjä

1. Vuorisen Liikenne Oy (yhdistelmätarjous)

Kohde 9 Mietoinen-Askainen-Lemu

1. Taivassalon Auto Oy
2. Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö

Kohde 10 Kustavi-Taivassalo

1. Taksi Jukka Lahti

Kohde 11 Kustavi-Turku

1. Taivassalon Auto Oy
2. J. Vainion Liikenne Oy

Kohde 12 Taalintehdas-Rosala

1. J. Vainion Liikenne Oy

Hinta €

24 500,00 € (alv. O %)
27 121,00 € (alv. O %)
50 000,00 € (alv. O %)
63 998,00 € (alv. O %)

Hinta €

37 224,00 € (alv. O %)
50 675,00 € (alv. O %)
65 048,00 € (alv. O %)

Hinta €

19 552,00 € (alv. O %)
52 264,00 € (alv. O %)

Hinta €

63 850,00 € (alv. O %)
124 545,45 € (alv. O %)
134 500,00 € (alv. O %)

Hinta €

13 912,00 € (alv. O %)
21 534,54 € (alv. O %)

Hinta €

76 200,00 € (alv. O %)

Hinta €

21 250,00 € (alv. O %)
44 187,00 € (alv. O %)

Hinta €

7 614,48 € (alv. O %)

Hinta €

7 000,00 € (alv. O %)
11 990,00 € (alv. 0 %)

Hinta €

26 960,00 € (alv. O %)
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Kohde 13 Merikarvia-Pori Hinta €

1. H.P. Matkabussi Oy 47 000,00 € (alv. O %)
2. Urpolan Liikenne Oy 60 000,00 € (alv. O %)
3. Aaro E. Mäkelä Oy 73 700,00 € (alv. O %)
4. Länsilinjat Oy 109 000,00 € (alv. O %)
5. A. Lamminmäki Oy 121 000,00 € (alv. O %)

3 Hankintasopimus

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen
perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella.

Odotusaika

Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun
tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoi-
tuksen tiedoksi.

5 Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

6 Valituksesta ilmoittaminen

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus pyytää toimittamaan mahdollisen muu-
toksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamo. varsinais-suomi(a)elv-

keskus.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus kiittää kiinnostukses-
ta hankettamme kohtaan ja tarjouskilpailuun osallistumisesta.

Hanna Lindholm
liikennejärjestelmäpäällikkö

Markus Kivelä
joukkoliikenteen projektipäällikkö
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LIITTEET 1. Oikaisuohje
2. Valitusosoitus

JAKELU Tarjouskilpailuun osallistuneet liikenteen harjoittajat
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Oikaisuohje

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi-
daan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankin-
tayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikai-
sun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun
tulee olla perillä sen jättämiselle annetun ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy-
tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asi-
asta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi-
kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankin-
tayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle seuraavaan osoitteeseen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Liikenne- ja infrastruktuuri
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai-
nen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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Valitusosoitus

Julkista hankintaa koskeva päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu voidaan saattaa vali-
tuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli kysymys onjoukkoliikennelain 36 §:n 1 momentin
mukaisesta hankintamenettelystä.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjalli-
sesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa,
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää-
tös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy-
tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asi-
asta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä todisteel lista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

7 Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä
vuoksi käsittelyinpä tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli-
nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asi-
aa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdas-
ta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on
liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

8 Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
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Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähe-
tin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-
päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle
ensiksi seuraavana arkipäivänä.

9 Valituskielto

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutos-
ta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

10 Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5,
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Karvian kunta TOIMENKUVAUS 1(2)

Virka/toimi ja toimipaikka

Kelpoisuusehdot
(muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan
esittää toivottavat lisäansiot)

Organisaatioasema

Sijaisuudet

Valtuudet

Viran/toimen tarkoitus

Virka/toimi

Palkanlaskija-arkistonhoitaja, sisältäen puolet kunnansihteerin tehtävistä sekä
keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät

Osasto/toimisto/laifos

Yleis-, talous-ja henkilöstöhallinto, keskustoimisto

Opistotasoinen koulutus

Lähin esimies

Kunnanjohtaja

Välittömät alaiset

Viranhaltijan/työntekijän sijainen

Sijaisuudet, joita hoitaa
Kunnansihteerin sijainen
Poliisin yhteispalvelupisteen varahenkilö
Eläkeasiamiehen varahenkilö

Käyttäjätunnukset, Pegasos -palkanlaskenta / Luhti -luottamushenkilöpalkat
ProEconomica kirjanpito-ohjelma
Keskusvaalilautakunnan pääkäyttäjä oikeusministeriön äänioikeustietojärjestelmään,
sähköinen henkilökortti
Kunnan intranet
Keva:n ekstranet,
Logica:n ServiceNet,
ViranomaispalvelujenKatso-tunniste
Bassware -pankkiohjelma

Palkkojen maksaminen viranhaltijoille ja kokouspalkkioiden maksaminen
luottamushenkilöille oikea-aikaisesti ja virheettä

arkiston pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista huolehtiminen, tietohallinto sekä
arkistonmuodostajien opastaminen ja neuvonta.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta.

fstävyyskuntatoiminnan yhteyshenkilönä toimiminen ja vierailujen järjestäminen

Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen vaalilain ja oikeusministeriön
)hj'eiden mukaisesti oikein ja ajallaan.

eilisin lupapalveluista huolehtiminen varahenkilönä



'. /

/ Karvian kunta TOIMENKUVAUS 2(2)

Avaintulokset/avaintehtävät

Tulostavoitteet/tehtävät

Hyväksyminen

Palkan laskentaan liittyvät tehtävä
Palkan maksaminen kunnan viranhaltijoille, lukuun ottamatta opettajia, sekä
luottamushenkilöpalkkioiden (kokouspalkkiot) maksaminen kunnan luottamuselimissä
toimiville luottamushenkilöille

Arklstonhoitajan, arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät:

Arkistonhoitaja/ arkistotointa johtava viranhaltija huolehtii keskusarkiston pysyvästi
säilytettävistä asiakirjoista ja tietohuollosta sekä opastaa ja neuvoo tarvittaessa muita
arkistonmuodostajia.

Puolet kunnansihteerin tehtävistä:
Kunnanhallitus on tehnyt virkajärjestelyjäja siirtänyt puolet kunnansihteerin tehtävistä
palkanlaskija-arkistonhoitajan tehtäväksi. Niihin kuuluvat muun muassa
kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistojen valmistelu ja kokoaminen ja
pöytäkirjojen laadinta, osallistuminen talousarvion ja tilinpäätöksen valmisteluun sekä
toimintakertomuksen muotoileminen yhtenäiseksi kertomukseksi.
Kunnanhallituksen laskujen hyväksymisoikeus
Kunnan nimenkirjoitusoikeus yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Poliisin lupapalvelujen palveluneuvojan varahenkilö:
Palveluneuvqjan varahenkilön tehtäviin kuuluu tarvittaessa poliisin lupapalvelujen
antaminen kuntalaisille

fstävyyskuntatoiminta:
Karvian kunnalla on ollut ystävyyskunta Virosta vuodesta 1994 alkaen. Samasta ajasta
alkaen olen ollut mukana kunnan ystävyyskuntajärjestelyissä.
lastaan kuntien välisestä yhteydenpidosta molemmilla kielillä. Vuosittaisissa
apaamisissa toimin myös tulkkina molemminpuolisissa tapaamisissa ja
<eskusteluissa.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri;
<eskusvaalilautakunta toimii kunnan ylimpänä toimielimenä vaalien järjestämisessä
(unnassa. Keskusvaalilautakunnan käytännön työstä kuitenkin vastaa
(eskusvaalilautakunnan valitsema sihteeri, joka huolehtii vaalien toteuttamisesta
cunnassaja siitä, että vaalit viedään lävitse oikea-aikaisestija virheettä ohjeiden
nukaisesti alusta loppuun saakka. Tehtävään kuuluu myös koko vaaliorganisaation
(ouluttaminen tehtäväänsä.

:}alkat ajallaan palkansaajille, kokouspalkkiot ^-vuosittain luottamushenkilöille
\Jantasainen arkisto yhdessä arkistonmuodostajien kanssa
Vialliset, oikeanlaisetja -muotoiset hallituksen ja valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat
sekä yhtenäiseksi muotoiltu ja koottu toimintakertomus
'oliisin lupapalvelujen tarjoaminen kuntalaisille
/stävyyskuntavierailujen järjestelyjen onnistuminen
haalien valmisteleminen ja läpi vieminen vaalilain ja Oikeusministeriön ohjeiden
nukaan oikea-aikaisesti ja virheettä

'äiväys

d6."i ZQI^

Esimiehen allekirjoitus

0-^

^iranhaltijan/työntekijän allekirjoitus

^^-:<L^
f



SUOMI
FINLAND

TAVARAMERKIN
REKISTERÖINTIPÄÄTÖS

BESLUT OM
VARUMÄRKESREGISTRERING

Patentti- ja rekisterihallitus

on ottanut tavaramerkkilain 20 §:n nojalla
oheisen rekisteriotteen, rekisterinumero
261932 , mukaisen tavaramerkin rekisteriin.
Rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta
rekisteröintipäivästä. Rekisteröinti voidaan
uudistaa tavaramerkkilain 22 §:ssä mamittuna
aikana.

Väite rekisteröintiä vastaan voidaan tehdä
tavaramerkkilain 20 §:n nojalla kahden

kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä.
Rekisteröinti voidaan kumota väitteen

johdosta.

Väiteaika päättyy: 15.11.2014

Patent- och registerstyrelsen

har med stöd av 20 § varumärkeslagen
intagit vammärket, registemummer
261932 , enligt bifogade registerutdrag i
registret. Registreringen gäller tio är frän
registreringsdagen. Registreringen kan
fömyas under tid som anges i 22 § varu-

märkeslagen.

En invändning mot registreringen kan
framställas med stöd av 20 § varumärkeslagen
inom tvä mänader frän kungörelsedagen.
Registreringen kan upphävas med anledning av
invändningen.

Frist för invändningen: 15.11.2014

Helsinki
Helsingfors

15.09.2014

sson

KARVIAN KUNTA
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA



Rek.nro-Reg.nr 261932

OTE TAVARAMERKKIREKISTERISTÄ

UTDRAG UR VARUMÄRKE SRE G l S T RET

Rekisterinumero

Registemummer(lll) 261932

Hakemusnumero

Ansökningsnummer (210) T20 1400311

Rekisteröintipäivä

Registreringsdatum (151) 15.09.2014

Rekisteröinti päättyy
Registreringen upphör (180) 15.09.2024

Hakemispäivä

Ingivandedatum (220) 22.05.2014

Haltija - Innehavare (732)

Tavaramerkki

Varumärke (540)

KARVIAN KUNTA, Karvia, Fl

1A/1.LL1 KMVIA

Tavarat/Palvelut
Varor/Tjänster(511)

Luokka/Klass 14 Jalometallit ja niiden seokset; komtjalokivet; kellot ja
ajanmittauslaitteet; Amuletit; Aurinkokellot; Avainrenkaat, jalometalliset;
Hattukoristeet, jalometalliset; Helmet (koruina); Helyt (komina); Kaulanauhat
(komina); Keakäkoristeet (jalometalliset); Ketjut (koruina); Korurasiat
(jalometallilla päällystetyt); Korut; Korvarenkaat; Lasikorut; Pmssitja neulat
(koruina); Rannerenkaat (koruina); Rasiat Oalometalli); Rintaneulat (komina);
Solmioneulat; Solmionpidikkeet; Somiukset; Taide-esineet (jalometalliset);
Virka- ja arvomerkit (jalometalliset).

Luokka/Klass 16 Papen, pahvi; pamotuotteet; kirjansidonta-aineet;

valokuvat; paperitavarat (kujoitus-ja toimistotarvikkeet); paperi-ja
kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja
toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi



laitteet); muoviset pakkaustamkkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin);
painokirjasimet; painolaatat; Pahviputket; Kyltit (paperi tai pahvi); Hatturasiat
(pahvia); Kyltit (paperi tai pahvi); Plakaatit (paperi tai pahvi); Laatikot (paperi
tai pahvi); Alustat olutlaseille (paperi tai pahvi); Paperiarkit; Papermenäliinat;
Paperipöytäliinat; Kasvopyyhkeet (paperia); Tiedotuskortit (paperitavaroina);
Tarrakuvat (paperikauppatavaroma); Tabletit (pikkuliinat) paperia; Kassit
(paperi tai muovi), pakkaamiseen [kirjekuoret tai pussit].

Luokka/Klass 24 Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin
luokkiin; vuodevaatteet; pöytäliinat.

Luokka/Klass 25 Vaatteet, jalkmeet, päähineet.

Luokka/Klass 29 Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt,
pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla vahnistetut hedelmät ja vihannekset;
hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; munat; maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt
ja -rasvat.

Luokka/Klass 30 Kahvi, tee, kaakao ja kemotekomen kahvi; riisi; tapiokaja
saago; jauhot ja viljavalmisteet; leipä, leivonnaisetja makeiset; jäätelöt;
sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka, kastikkeet
(mauste-); mausteet; jää.

Luokka/Klass 35 Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät.

Luokka/Klass 41 Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu-ja
kulttuuritoiminnat.

Luokka/KIass 43 Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus.

Luokitus NCL(10):n mukaan - Klassificering enligt NCL(IO)

Väiteaika päättyy
Frist för invändaingen 15,11.2014



TIEDOKSI

TILL KÄNNEDOM

Maailman henkisen omaisuuden järfestön ( WIPO) kansainvälisen toimiston pitämässä
tavaramerkkien kansainvälisessä rekisterissä Genevessä ja Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
toimivan yhdenmukaistamisviraston ( yhteisön tavaramerkkivirasto ) pitämässä yhteisön
tavaramerkkirekisterissä Alicantessa saattaa olla tavaramerkkirekisteröintejä tai
rekisteröintihakemuksia, jotka eivät ole Patentti-ja rekisterihallituksen tiedossa, mutta jotka voisivat
muodostaa esteen hakemuksellenne tai. rekisteröinnillenne. Näitä ei virasto ole voinut ottaa
huomioon.

l det intemationella varumärkesregistret som fbrs av den intemationella byrän vid
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten ( WIPO) i Geneve och i
gemenskapsvarumärkesregistret som förs av Europeiska gemenskapens byrä för harmonisering inom
den inre marknaden ( gemenskapsvarumär- kesbyrän ) i AIicante kan det finnas
varumärkesregistreringar eller regtstreringsansökningar, som är okända for Patent- och
registerstyrelsen men som skulle kanna utgöra hinder mot Er ansökan eller registrering. Dessa har
ämbetsverket inte kunnat ta hänsyn tili.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes
1211 Geneve
Switzerland

tel. +412233891II
telefax + 41 22 733 5428
internet www.wipo.int

OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
( Trade Marks and Designs )
Avenida de Europa, 4
Apartado de Correos 77
E-03008 AHcante
Spain

tel. +34965139100
telefax +3496513 1344
internet oami.europa.eu


