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Männistö Liisa (OM)

Lähettäjä: Männistö Liisa (OM)
Lähetetty: 28. lokakuuta 2016 9:04
Vastaanottaja: Ismo Rekola; milla.toro@innocorp.fi; Aalto, Minna;

minna.koskinen@recommended.fi; salla.halme@recommended.fi
Kopio: Tammenmaa Corinna (OM); Lunabba Vava (OM)
Aihe: HANKINTAPÄÄTÖS: Kieliasiain neuvottelukunnan logo ym. aineisto

Hei!

Oikeusministeriö pyysi 15.9.2016 neljältä eri toimittajalta tarjousta kieliasiain neuvottelukunnan ulkoiseen
viestintään liittyvästä visuaalisesta suunnittelusta (ks. tarjouspyyntö alla). Saimme neljä tarjousta (alv. 0 %):

· Grafismo 2000 €
· Innocorp Oy 5175 €
· Mainostoimisto SST 3770 €
· Recommended Finland Oy 8400 €

Kaikki annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjotut ratkaisut keskenään samankaltaisia. Niissä
tarjouksissa, joissa ei ilmoitettu tarjouksen kokonaishintaa, some-painikkeiden tunti/kpl-hinta kerrottiin kolmella (3)
vertailun helpottamiseksi. Hintavertailun perusteella edullisin tarjous on Grafismolla. Oikeusministeriö on päättänyt
valita Grafismon palvelun toteuttajaksi.

Oikeusministeriön hankintaohjeen mukaan hankinnat toteutetaan lähtökohtaisesti käyttämällä Hansel Oy:n
kilpailuttamia puitesopimuksia. Valtion yhteishankintoja koskevan asetuksen nojalla valtiovarainministeriön
päätöksillä on määrätty ne tuoteryhmät, jotka on pakollisesti hankittava Hansel-puitesopimuksiin perustuvina
valtion yhteishankintoina. Jos kyseessä on pienhankinta tuoteryhmässä, jossa yhteishankintamenettelyä ei ole
määrätty pakolliseksi, mutta Hansel-puitejärjestely kuitenkin on olemassa, hankinta toteutetaan pääsääntöisesti
Hansel Oy:n puitejärjestelyn pohjalta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä. Markkinointiviestinnän
palveluiden osalta yhteishankintamenettelyä ei ole määrätty pakolliseksi. Kyseessä oleva hankinta on pienhankinta
ja hankinnan ennakoitu arvo on arvioitu vähäiseksi (enintään 10000 euroa), joten oikeusministeriö päätti kilpailuttaa
hankinnan hinnaltaan edullisimman tarjouksen saamiseksi.

Tarjouskilpailuun perustuva sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan edellyttää erillistä
kirjallista sopimusta.

Kiitän teitä tarjouksistanne ja pahoittelen vastauksen viipymistä!
Annan asiasta tarvittaessa lisätietoja.

Ystävällisin terveisin
Liisa Männistö

Lähettäjä: Männistö Liisa (OM)
Lähetetty: 15. syyskuuta 2016 13:18
Vastaanottaja: sirpa.uusitalo@sstmainos.fi; minna.aalto@sstmainos.fi
Aihe: Kustannusarvio/tarjouspyyntö: Kieliasiain neuvottelukunnan logo ym. aineisto

Oikeusministeriö pyytää tarjoustanne kieliasiain neuvottelukunnan ulkoiseen viestintään liittyvästä visuaalisesta
suunnittelusta. Kieliasiain neuvottelukunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva ja ministeriötä avustava,
yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on kielellisten oikeuksien edistäminen.
Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan työskentely tapahtuu
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suomeksi ja ruotsiksi. Lisätietoja: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-
jalautakunnat/kieliasiainneuvottelukunta.html

Tarvitsemme seuraavat aineistot:
- pelkkä tunnus/kuvalogo sekä tekstilogo (tunnus + teksti); tekstilogossa neuvottelukunnan nimi tulee olla

sekä suomeksi että ruotsiksi
- nelivärinen, mustavalkoinen ja negatiiviversio (formaatit vähintään: painokelpoiset vektoritiedostot ja .png-

tiedostot)
- some-kanaviin (Facebook, Twitter) soveltuvat verkkopainikkeet
- pptx-esityspohjat
- asiakirjapohja esim. seminaarikutsuja varten (asiakirjapohjan tulee sisältää ainakin logo sekä mahdollisesti

muita visuaalisia elementtejä)
- aineiston graafinen ohjeisto (tulee sisältää vähintään: logon värit, suoja-alueet ja koot, typografia)

Pyydämme kustannus- ja aikatauluarviotanne edellä mainittujen aineistojen tuottamisesta mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään perjantaina 7.10.2016 klo 16.15.

Annan mielelläni asiasta lisätietoja.

Ystävällisin terveisin,
Liisa Männistö
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