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Asia, 
jota päätös 
koskee 

Nuottaruoho ja 600 muuta Konneveden kasvia -kirjan hankinta 

Asianosaiset Konneveden kunta 
Otava Kirjapaino Oy, Printon AS, Grano Oy 

Selostus 
asiasta 

Konneveden kunta on hankkimassa osana Konnevesi 100 -juhlavuotta 
”Nuottaruoho ja 600 muuta Konneveden kasvia” -kirjan painotyön. Kirjan ovat 
toimittaneet Veli Saari, Johanna Hallman, Reima Välivaara ja Erkki Alasaarela 
yhteistyössä Konneveden kunnan kanssa. Kirjan kustantajana toimii Konneveden 
kunta. 

Kirjan painatuksesta on pyydetty 24. tammikuuta 2022 tarjous yhteensä kolmelta 
eri kirjapainolta: Grano Oy:tä, Otava Kirjapaino Oy:ltä ja AS Printonilta 
seuraavilla kriteereillä: 

Kirjan sivumäärä: 408 (sisältää 4/4 cmyk etulehdet 8 sivua) + kansi 4 sivua 
Kirjan koko: 200 mm x 230 mm 
Painosmäärä: 500 kpl 
Sisuspaperi: Arctic Volume white tai vastaava 130 g 
Värillisyys: 4/4 cmyk + 1/1 offsetlakka tai vastaava 
Kansi: 2,4 mm pahvi 
Kannen paperi: Multiart silk tai vastaava 130 g 
Jälkikäsittely: 1) Kovakantinen liima- ja lankasidottu kirja, 2) pyöreä selkä, 3) 
päänauhat selän värin mukaiset, 4) kannessa 1/0 MATTA-laminaatti 

Perustelu Kaikki kolme tarjouspyynnön saanutta yritystä vastasi tarjouspyyntöön ja teki 
tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Saadut tarjoukset: 

Otava Kirjapaino Oy: 6 675,00 eur (alv. 0) 
Printon AS: 9 008,00 eur (alv. 0) 
Grano Oy: 13 735,00 eur (alv. 0) 

Kriteerit täyttäneistä tarjouksista edullisin oli Otava Kirjapaino Oy:tä saatu 
tarjous, jonka kanssa on käyty myös jatkokeskusteluja kirjan toteuttamisesta. 
Tarjouspyynnön mukaisten kriteerien lisäksi kirjaan hankitaan suojakansi 4/4-
väreillä, jonka kanssa Otava Kirjapaino Oy:n tarjous on edelleen edullisin. 

Päätös Konneveden kunta hankkii Otava Kirjapaino Oy:ltä yhteensä 500 kappaletta 
”Nuottaruoho ja 600 muuta Konneveden kasvia” kirjaa hintaan 6 675,00 euroa 
(alv. 0). 

Allekirjoitus 
Mika Pasanen, kunnanjohtaja
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Oikaisu- 
vaatimus- 
ohjeet 

 
[ ] Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta 
Kiellon peruste 
 

 
 

 
[x] Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot 
alittavissa hankinnoissa 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET 
KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA 1 

 
 
Oikeus hankintaoikaisuun tai 
oikaisuvaatimukseen 
 

 
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) 
päätökseen tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen 
hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisua koskevan vaatimuksen 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). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. 
 

  
 
Oikaisu- 
vaatimus- 
viranomainen 
 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite 
(lautakunta/hallitus) 
Konneveden kunta 
Kauppatie 25 
44300 Konnevesi 
 

 
Oikaisuvaatimus- 
aika ja 
sen alkaminen 

 
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa 
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä 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 asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. 
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

  
Pöytäkirjan  
nähtäväksi 
asettaminen 
 

 
Pvm 31.1.2022 

Tiedoksianto 
asianosaiselle 
 

            Asianosainen 
(  ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §) 
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja 
 
           Asianosainen 
(  ) Luovutettu asianosaiselle 
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus ____________________________ 
   Vastaanottajan allekirjoitus 
 
 
 
( x ) Muulla tavoin, miten  
sähköpostitse 31.1.2022 
 
 
 

  
Hankintaoikaisun ja oikaisu- 
vaatimuksen 
 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua 
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole 
hankintayksikön hallussa. 
 

 
1 

Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 
- 60.000 € tavarat ja palvelut 
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat 


