Tampere
Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut

Viranhaltijapäätös
28.03.2018

1 (5)
§4

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tredun äänimainos-, radio-ja sisältömarkkinoinnin hankinta kevät 2018 ja syksy 2018
TRE:2475/02.07.01/2018
Lisätietoja päätöksestä
Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329
5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi
Valmistelijan yhteystiedot
Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut puh. 050 329
5711, email etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Tredun äänimainos-, radio- ja sisältömarkkinoinnin hankinta
keväälle 2018 ja syksylle 2018 toteutetaan esityksen mukaisesti
suorahankintana Radio Sun Oy:ltä (Y-tunnus 0580040-2).
Hankinnan kustannukset yhteensä 16 935,00 euroa (alv 0 %)
kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.
Tilaus voidaan tehdä kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Perustelut
Tredun monipuolista koulutus- ja palvelutarjontaa on tarpeellista
markkinoida useassa eri markkinointikanavassa eri keinoin.
Tredun asiakaskohderyhmä on hajallaan ympäri Pirkanmaata.
Kattavaa ja monipuolista markkinointia tarvitaan näiden eri
asiakaskohderyhmien tavoittamiseksi.
Hankinnan kohteina ovat:
1. Kauppakeskusten äänimainonta Pirkanmaalla 2-3 krt/h, 6
viikon ajan, kahdeksan kauppakeskusta: Koskikeskus, Ideapark,
Tullintori, Veska, Elo, Duo, Komppi ja Ratina.
2. Radiomainonta Radio Sunissa, 20 sekunnin spotti, 320 toistoa.
3. Sisältömarkkinointi eli ohjelmayhteistyö Radio Sunin kanssa, 10
viikon ohjelmasarja, sisältää 5 radiojuttua, 30 ohjelmatunnistetta,
140 ohjelmapuffia.
Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista säädetyn lain
(1397/2016) 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin
hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan.
Hankinnassa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.
Hankintaohjeen mukaan hankinta ilman kilpailuttamista eli
suorahankinta on hankintalaissa mainittujen perusteiden
lisäksi mahdollista tehdä kansallisen kynnysarvon alittavissa
hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai kilpailuttaminen
on muuten epätarkoituksenmukaista. Suorahankinta on
mahdollista esimerkiksi silloin, kun tavaran/palvelun laatu ja
hintataso ovat tiedossa ja hankinta tietyltä toimittajalta on
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niiden valossa selvästi edullinen. Suorahankinta on mahdollista
myös silloin, jos tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat
paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Perusteet suorahankinnalle täyttyvät, koska tehdyn
markkinakartoituksen perusteella Radio Sun Oy on
ainoa tiedossa oleva toimittaja, joka pystyy toimittamaan
äänimainontakampanjan Pirkanmaan kauppakeskuksiin.
Radio Sun Oy on myös ainoa paikallista (Pirkanmaalaista)
sisältömarkkinointia eli ohjelmayhteistyötä tarjoava radiokanava.
Radiomainontakampanjan osalta hinta on myös poikkeuksellisen
edullinen. Tällöin kyseessä olevan hankinnan kilpailuttaminen olisi
myös epätarkoituksenmukaista.
Radio Sun Oy:ltä on saatu tarjous kauppakeskusäänimainonnasta,
radiomainonnasta ja ohjelmayhteistyöstä 20.3.2018.
Kampanjat sijoittuvat keväälle 2018 sekä syksylle 2018.
Äänimainontakampanjan kokonaishinta on 10 264 euroa (alv 0 %).
Radiomainontakampanjan kokonaishinta on 3671 euroa (alv 0 %).
Sisältömarkkinoinnista eli ohjelmayhteistyöstä on saatu
tarjous 1.12.2016. Ohjelmayhteistyö sijoittuu syksylle 2018.
Ohjelmayhteistyön kokonaishinta on 3000 euroa (alv 0 %).
Hankinnan kokonaishinta on yhteensä 16 935 euroa (alv 0 %).
Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134462.
Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että
hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tiedoksi
Radio Sun Oy, Helena Koskinen, Tuula Hoivala, Minna Kareinen,
Sanna Juvonen, Mika Takala
Allekirjoitus

Tuula Hoivala, Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut
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Nähtävilläolo
28.3.2018 Tampereen kaupungin internet-sivuilla, www.tampere.fi
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Oikaisuvaatimus
§4
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje
Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun tai kuntalain
(410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai
oikaisuvaatimuksen 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.
Oikaisuviranomainen
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista
hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua
haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta
toimielimeltä.
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere
Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen
asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla:
kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn
hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Määräaika
Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut
asiakirjat 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 päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei
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muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi
sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle.
Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän
omalla vastuulla.

