
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9)
Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
Hankinnat ja kilpailuttaminen 20.08.2021

Hankintajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

56 §
Kirja-aineisto ja kirja-aineistoon liittyvät palvelut

HEL 2021-005790 T 02 08 01 00

H013-21

Päätös

Vs. Hankintajohtaja päätti hyväksyä Kirjavälitys Oy:n (0110031-0) tar-
jouksen kahdeksi (2) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana 
seuraaviin osa-alueisiin:

Osa-alue 1: Kirja-aineisto ja kirja-aineistoon liittyvät palvelut

Osa-alue 2: Kansikuvapankki

Lisäksi osa-alue 1 hankintaan kuuluu kaksi (2) yhden (1) vuoden pituis-
ta optiokautta, joiden käyttöönotosta hankintayksikkö päättää erikseen 
suoraa hankintaa käyttäen ennen perussopimuskauden päättymistä. 
Tässä sopimuksessa ovat osapuolina Helsingin kaupunki ja Helsingin 
Konsernihankinta Oy.

Osa-alue 2:n sopimus on voimassa määräajan kaksi (2) vuotta, jonka 
jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei sopimusta irtisa-
nota. Tässä sopimuksessa ovat osapuolina pääkaupunkiseudun kun-
nat: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Hankintapäätökset tehdään 
erikseen.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erik-
seen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä 
aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 10 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 3.6.2021 päivättyyn 
tarjouspyyntöön H013-21 / HEL 2021-005790. Kirja-aineisto ja kirja-
aineistoon liittyvät palvelut hankinta on toteutettu avoimella menettelyl-
lä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 7.6.2021 sähköisessä HIL-
MA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjous-
ten jättämiselle päättyi 9.8.2021. Määräaikaan mennessä saapui kaksi 
tarjousta: Kirjavälitys Oy, Suomen Kirjastopalvelu Oy.
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Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä liitteessä ESPD on esitetty 
tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintayksikkö on 16.8.2021 pyytänyt Kirjavälitys Oy:ltä hankintalain 
96 §:n mukaisen selvityksen osa-aluetta 1 Kirja-aineisto ja kirja-
aineistoon liittyvät palvelut annetun tarjouksen hinnoista ja kustannuk-
sista. Hankintayksikkö on vastaanottanut selvityksen 19.8.2021 ja to-
dennut, vastaus selvittää riittävästi tarjouksen hintarakennetta eikä yh-
tiö ole vastauksen perusteella myöskään rikkonut ympäristö-, sosiaali- 
tai työlainsäädännön velvoitteita.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen 
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin 
osa-alueella 1 hinnaltaan halvinta tarjousta ja osa-alueella 2 hinta-
laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tämä hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. 

Osa-alue 1: Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksenteon perusteet” mukai-
sesti hinnan painoarvo oli 100 %. Vertailu muodostuu seuraavista osa-
tekijöistä:

- kirja-aineiston vertailuhinta, max 70 pistettä 

- muovituksen hinta, max 10 pistettä 

- RFID-tunnisteiden kiinnityksen ja tallennuspalvelun hinta, 

max 10 pistettä 

- Genre- ja selkäsignum-tarrojen kiinnityksen hinta, max 10 pistettä.

Osatekijälle halvimman hinnan tarjonnut tarjous saa osakohtaiset mak-
simipisteet ja muut tarjoajat saavat pisteet suhteutettuna halvimpaan 
hintaan. Hankittaville tuotteille on asetettu vähimmäisvaatimuksina laa-
dullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pi-
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tänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, 
on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Osa-alueelle 1 valitaan 
enintään yksi toimittaja.

Osa-alue 2: Tarjouspyynnön kohdan ”Päätöksenteon perusteet” mukai-
sesti hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %. Laadun osalta arvioi-
daan kansikuvien määrää kansikuvapankissa vuonna 2020 ilmesty-
neestä suomenkielisestä kirjallisuudesta. Osa-alueelle 2 valitaan enin-
tään yksi toimittaja.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän 
päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Kirjavälitys 
Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä 
ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tar-
jousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kanslia-
päällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
haltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällik-
kö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle pää-
töksellään 15.6.2017, 37 §.

[Vs. hankintajohtaja hoitaa virkamääräyksen mukaisesti hankintajohta-
jan tehtäviä tämän poissaollessa.]

Lisätiedot
Satu Hiltunen, puhelin: 09 310 15289

satu.h.hiltunen(a)hel.fi

Liitteet

1 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianomaiset
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 56 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas-
taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;
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4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
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saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa 
maksu peritään riippumatta  asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (9)
Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
Hankinnat ja kilpailuttaminen 20.08.2021

Hankintajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Noora Fils
Vs.hankintajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.08.2021.


