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§ 64
Lasten ja nuorten digitaalisen kirjallisuuden hankinta Manner-
Suomen yleisille kirjastoille

HEL 2020-011494 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia Ellibs Oy:ltä valtakun-
nalliseen käyttöön lasten ja nuorten digitaalisen kirjallisuuden (e-kirjat 
ja e-äänikirjat) sekä aineiston käyttöön ja hankintaan tarvittavat tekniset 
ominaisuudet (verkkokauppa, lainausalusta) sekä niiden tukitoiminnot 
tarjouksen 19.4.2021 mukaisesti. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton 
kokonaisarvo on 700 000 euroa.

Sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta voimaantulosta.   

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoitta-
maan hankintasopimuksen. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksel-
lä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoit-
tamisella. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopi-
mus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteisten palvelujen päällikkö Virva
Nousiainen-Hiiri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Marja Hjelt, informaatikko, puhelin: 310 85461

marja.hjelt(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjouspyyntö
2 Hankinnan kohteen kuvaus
3 Palvelun ominaisuudet ja toiminnallisuudet
4 Hinta- ja laatuvertailu
5 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion lisätalousarviosta IV 
Helsingin kaupungille 800 000 euron erityisavustuksen valtakunnallis-
ten käyttölisenssien hankintaan kaikille Manner-Suomen yleisille kirjas-
toille (lasten ja nuorten digitaalinen kirjallisuus). Avustuksesta suurin 
osa käytetään e- ja äänikirjalisenssien hankintaan sekä lisenssien yllä-
pidosta ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Hankintojen toteutumista 
koordinoi Yleisten kirjastojen konsortio, jonka isäntäkunta on Helsingin 
kaupunki.

Hankinnan tavoitteena on tukea yleisiä kirjastoja niiden tehtävässä pa-
rantaa lasten ja nuorten lukutaitoa, sekä vähentää eriarvoisuutta, lisätä 
osallistumismahdollisuuksia ja tukea oppimista kehittämällä lasten ja 
nuorten digitaitoja. Erityisesti hankintaan myönnetyllä rahoituksella pyri-
tään tukemaan lasten ja nuorten lukemista Korona-pandemian aikana 
myös mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa kirjastot ovat suljettuina.

Hankintamenettely

Tarjouskilpailutus ostettiin ostopalveluna Hansel Oy:ltä. Kirjastopalvelu-
jen johtajan päätöksellä: Valtakunnallisen kirjastoaineistohankinnan kil-
pailutus Hansel Oy:ltä HEL 2020-011494.

Tarjouspyyntö ”Lasten ja nuorten digitaalinen kirjallisuus (e-kirjat ja e-
äänikirjat” julkaistiin 18.3.2021 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoi-
tuspalvelussa HILMAssa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi (ilmoi-
tuksen numero 2021-067702).

Tarjouskilpailu toteutettiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisesti. 
Kyseessä oli hankintalain liitteen E mukainen muu erityinen palvelu-
hankinta. Kilpailutuksessa käytettiin avointa menettelyä, jossa kaikki 
hankinnasta kiinnostuneet tarjoajat saattoivat jättää tarjouksensa. 

Tarjousten jättämiselle varattuun määräaikaan 19.4.2021 klo 10.00 
mennessä tarjouksen jättivät seuraavat kaksi (2) tarjoajaa:
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 Axiell Media AB
 Ellibs Oy

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avattiin Hanki-palvelussa 
19.4.2021 klo 10.08.

Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin tarjouspyynnössä asetettujen vaa-
timusten perusteella. Kummankin tarjoajan todettiin täyttävän tarjoajan 
soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset eikä ESPD-
lomakkeilla annettujen tietojen perusteella tarjoajia koskenut hankinta-
laissa tarkoitettu pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 

Tarjoajien soveltuvuustarkistuksen jälkeen tarkastettiin tarjousten tar-
jouspyynnön mukaisuus. Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön 
mukaisiksi. 

Lopuksi hyväksytyt tarjoukset vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitetun 
mukaisesti. 

Tarjousten vertailu

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjousten vertailussa käytettiin seuraavia tarjouspyynnössä ilmoitettu-
ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita ja painoarvoja: 

Hinnat;         painoarvo 43 
Laatu;  saatavuus, painoarvo 47 
palvelun ominaisuudet ja toiminnallisuudet, painoarvo 10

Hintojen vertailu

Hinnat vertailtiin tarjouspyynnön liitteellä 3 ”Hinta- ja laatuvertailu” ilmoi-
tettujen hintatietojen ja niistä muodostetun vertailuhinnan perusteella.

Tarjousten hintavertailussa huomiotiin tarjottujen nimekkeiden hinnat, 
palvelun käyttöönottomaksu sekä lainausalustan käyttömaksu alla tar-
kemmin kuvatuin tavoin.

Hankintayksikkö laski nimekkeistä muodostuvan vertailuhinnan niiden 
nimekkeiden yksikköhinnoista, joita kaikki tarjoajat olivat tarjonneet. 
Tarjoajan mainituille nimekkeille antamat yksikköhinnat laskettiin yh-
teen.

Yhteisiä nimekkeitä, joita kaikki tarjoajat olivat tarjonneet ja joiden yk-
sikköhinnoista hankintayksikkö laski vertailuhinnan, oli seuraavasti:

 suomenkieliset e-kirjat, 37 kappaletta
 suomenkieliset äänikirjat, 35 kappaletta
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 ruotsinkieliset e-kirjat, 9 kappaletta
 ruotsinkieliset äänikirjat, 15 kappaletta

Tarjouksen kokonaisvertailuhinta laskettiin palvelun käyttöönoton ko-
konaishinnasta, lainausalustan käyttöoikeuden kustannuksista koko 
sopimuskaudella (=tarjottu vuosihinta x 2) sekä tarjottujen nimekkeiden 
vertailuhinnasta.

Kokonaisvertailuhinnaltaan halvin tarjous sai painoarvon mukaiset täy-
det pisteet, 43 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet suhteutettiin vertailu-
hinnaltaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla: halvimman tar-
joajan kokonaisvertailuhinta / tarjoajan kokonaisvertailuhinta x 43 (pai-
noarvo).

Tarjoajien vertailuhinnat ja painotetut hintapisteet käyvät ilmi vertailu-
taulukosta.

Laadullisten vertailutekijöiden vertailu

Tarjousten laadullisia vertailutekijöitä vertailtiin tarjouspyynnön liitteellä 
3 ”Hinta- ja laatuvertailu” ja liitteellä 2 ”Palvelun ominaisuudet ja toimin-
nallisuudet” ilmoitetun mukaisesti.  

Saatavuus

Saatavuuden vertailupisteet laskettiin tarjouspyynnön liitteellä 3 "Hinta- 
ja laatuvertailu" ilmoitetun mukaisesti (yhteensä enintään 237,5 pistet-
tä) seuraavasti:

 suomenkieliset e-kirjat 1,5 pistettä per tarjottu nimeke
 suomenkieliset äänikirjat 2 pistettä per tarjottu nimeke
 ruotsinkieliset e-kirjat 1 per tarjottu nimeke
 ruotsinkieliset äänikirjat 1 piste per tarjottu nimeke

Tarjotuista nimekkeistä saadut pisteet laskettiin yhteen. Tarjotuista ni-
mekkeistä eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja sai painoarvon mukai-
set täydet laatupisteet, 47 pistettä. Muiden tarjoajien laatupisteet las-
kettiin kaavalla: tarjoajan yhteenlasketut vertailupisteet / parhaan tar-
joajan yhteenlasketut vertailupisteet x 47 (painoarvo).

Tarjoajien nimekkeiden saatavuudesta saamat pisteet ja painotetut ver-
tailupisteet käyvät ilmi vertailutaulukosta.

Palvelun ominaisuudet ja toiminnallisuudet

Palvelun ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien vertailupisteet laskettiin 
tarjouspyynnön liitteellä 2 "Palvelun ominaisuudet ja toiminnallisuudet" 
ilmoitetun mukaisesti (yhteensä enintään 37 pistettä).
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Vertailupisteet laskettiin tarjouspyynnön liitteellä 2 tarjottujen ominai-
suuksien ja toiminnallisuuksien perusteella. Tarjotuista ominaisuuksista 
ja toiminnallisuuksista saadut pisteet laskettiin yhteen.

Palvelun ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista eniten vertailupisteitä 
saanut tarjoaja sai painoarvon mukaiset täydet laatupisteet, 10 pistettä. 
Muiden tarjoajien laatupisteet laskettiin kaavalla: tarjoajan yhteenlaske-
tut vertailupisteet / parhaan tarjoajan yhteenlasketut vertailupisteet x 10 
(painoarvo).

Tarjoajien palvelun ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista saamat pis-
teet ja painotetut vertailupisteet käyvät ilmi vertailutaulukosta.

Yhteenveto

Lopuksi painotetut hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen.

Suurimman yhteenlasketun pistemäärän saanut tarjoaja valittiin sopi-
mustoimittajaksi.

Tarjousten vertailun lopputulos

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi osoittautui Ellibs 
Oy:n tarjous. Näin ollen Ellibs Oy valittiin toimittajaksi.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoi-
tettavalla tarjouspyynnön liitteenä olleen sopimusluonnoksen mukaisel-
la sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen ylei-
siä IT -sopimusehtoja.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen
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Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kirjastopalvelukokonaisuus Kirjastopalvelujen joh-
taja 20.10.2020 § 22


