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22 §
International House Helsingin markkinointivideoiden hankinta

HEL 2020-006030 T 02 08 02 00

Päätös

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö päätti hyväksyä Oy Kul-
tainen Sherpa Ab:n tarjouksen International House Helsingin (IHH) 
markkinointivideoiden suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 19 240 euroa. Hankinta 
sisältää option brändimainoksen suunnittelusta ja tuottamisesta, jonka 
arvonlisäveroton kokonaisarvo on 3 615 euroa. Mahdollisen option 
kanssa hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 22 855 
euroa. Kyseessä on Helsingin kaupungin markkinointiviestintäpalveluja 
koskevan puitejärjestelyn (H012-18-1) mukainen minikilpailutus.

Työn kustannukset veloitetaan Kansainväliset osaajat yritysten kasvun 
vauhdittajina -hankkeelle vuodelle 2020 myönnetystä keskitetyn hanke-
toiminnan määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04, projektinumero 
1095116002. Tarjouspyyntöön liittyvän option käyttämisestä päätetään 
erikseen.

Päätöksen perustelut

Hankinnalla tuotetaan englanninkielinen palveluanimaatio, joka esitte-
lee International House Helsingin palvelutarjontaa ja ohjeistaa IHH:n 
asiakaskuntaa palveluiden käyttöön. Tavoitteena on, että animaation 
avulla asiakkaat ymmärtävät IHH:n optimaalisen palvelupolun. Mahdol-
lisella lisähankinnalla tuotetaan brändimainos, joka markkinoi IHH:n 
palvelua ja lisää palvelun tunnettuutta. Mainoksella edistetään IHH:n 
palvelubrändiä sekä vahvistetaan mielikuvaa Helsingistä osaajaystäväl-
lisenä kaupunkina, joka tukee aktiivisesti kansainvälisten osaajien alu-
eelle asettautumista ja viihtymistä.

Hankinta liittyy International House Helsinki -palvelun jatkokehittämi-
seen ja tehdään osana Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdit-
tajina -hanketta. Hankkeessa Helsingin kaupungin tehtävänä on kehit-
tää IHH:n englanninkielistä markkinointiviestintää muun muassa tuot-
tamalla IHH:n asiakkaille suunnattuja viestintä- ja markkinointimateriaa-
leja, kuten digitaalisia mainoksia, verkkosisältöjä ja ohjeistuksia.

IHH:n markkinointivideoiden hankinnassa suoritettiin puitesopimuksen 
mukainen minikilpailutus markkinointiviestintäpalveluiden puitesopi-
muksen palveluntuottajien kesken. Hankittava palvelu on julkisista han-
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kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mu-
kaista palvelua. 

Tarjouspyyntö toimitettiin 28.4.2020 kaikille kolmelle yllämainitun puite-
sopimuksen Kohderyhmä 1:n (markkinointiviestinnän suunnittelu, kehit-
täminen ja toteutus) piirissä olevalle toimittajalle (Miltton Oy, N2 Albiino 
Oy, Oy Kultainen Sherpa Ab). Määräaikaan 13.5.2020 klo 16:00 men-
nessä saapui sähköpostitse kolme tarjousta: Miltton Oy, N2 Albiino Oy 
ja Oy Kultainen Sherpa Ab. Tarjoukset käsiteltiin tarjouspyynnössä ku-
vatun menettelyn mukaisesti.

Tarjouksille asetettiin sisältövaatimuksia, jotka määräajassa saapuneet 
tarjoukset täyttivät. Oy Kultainen Sherpa Ab:tä pyydettiin täsmentä-
mään tarjouksen maksuehtoa ja hintatietoa. Tarjousten valintaperus-
teena oli kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnön mukaisesti. 
Päätös perustuu vertailuun, jossa on huomioitu laadulliset tekijät liittyen 
työsuunnitelmaan (prosessikokonaisuus, työskentelytavat ja projekti-
henkilöstö), työnäytteisiin sekä tarjottuun hintaan. (Arvioinnissa sovelle-
tut kriteerit ja painoarvot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liit-
teessä 1.)

Laadukkaimmiksi työsuunnitelmiksi arvioitiin N2 Albiino Oy:n ja Oy Kul-
tainen Sherpa Ab:n tarjoukset. Työsuunnitelman painotus kokonaisar-
vioinnissa oli 50 prosenttia.

Työnäytteistä parhaimmiksi arvioitiin toimeksiannon kannalta Oy Kul-
tainen Sherpa Ab:n tarjous. Työnäytteiden painotus kokonaisarvioin-
nissa oli 20 prosenttia.

Hinnaltaan edullisin tarjous oli Miltton Oy:n tarjous. Arvonlisäverotto-
man hinnan painotus kokonaisarvioinnissa oli 30 prosenttia.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen esitti Oy Kultainen 
Sherpa Ab. Työsuunnitelma oli erityisesti prosessikuvauksen ja työs-
kentelymenetelmien osalta vahva ja vastasi hyvin toimeksiannolle ase-
tettuihin tavoitteisiin. Tarjouksessa esitetty projektihenkilöstö oli riittävä 
ja työnäytteet olivat tarkoituksenmukaiset. Oy Kultainen Sherpa Ab:n 
tarjoama hinta oli kallein. (Tarjousten vertailu on kuvattu tarkemmin liit-
teessä 2.)

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikön oikeus toteuttaa hankin-
toja perustuu elinkeinojohtajan päätökseen kaupunginkanslian elinkei-
no-osaston hankintaoikeuksista 2.6.2019 § 45.

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitet-
tavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot
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Tanja Malo, projektipäällikkö, puhelin: 310 26507
tanja.malo(a)hel.fi
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