
 
 
 

Kysymykset 16.1.2023 mennessä lähetettyihin kysymyksiin osallistumisohjeesta 

 
 

Kysymys: Ohjeissa lukee, että myös toimituspalaverien on sisällyttävä kokonaistarjoukseen. Kuinka 

usein palavereja tullaan pitämään? Ovatko ne livepalavereja (paikkakunta) vai etäpalavereja? 

Vastaus: Palavereja on lehden lanseerausvaiheessa enemmän. Toiminnan vakiinnuttua näitä 

järjestetään toimituksen omien tarpeiden mukaan, mutta muuten arviolta noin 1 krt/viikossa. Palaverit 

voidaan järjestää etänä. 

 

Kysymys: Tuleeko taittotarjoukseen sisältyä kaiken ilmoitusvalmistuksen? 

Vastaus: Tulee sisältyä. 

 

Kysymys: Ohjeissa mainitaan juttujen tilaaminen freelance-toimittajilta. Onko olemassa joku valmis 

freelance-toimittajarekisteri, jonka kanssa tehdään yhteistyötä? 

Vastaus: Aluksi käytetään lehden vanhaa verkostoa, jota voidaan myöhemmin täydentää tai muuttaa. 

 

Kysymys: Juttujen tekoon liittyvien kilometrikorvausten tulee sisältyä tarjoukseen. Onko työmaana 

koko Suomi eli saattaako työkeikkoja käytännössä tulla Hangosta Utsjoelle? Kuinka monta 

matkustusta vaativaa juttua arvioidaan tulevan yhtä lehteä kohden? 

Vastaus: Periaatteessa toiminta-alueena on koko maa, mutta ei ole tarkoitus, että lehden toimittajat 

matkustavat jokaisen jutun yhteydessä. Kustannuksia pidetään kurissa avustajien avulla. 

 

Kysymys: Montako numeroa vuodessa on tarkoitus julkaista? 

Vastaus: Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa eli 12 numeroa vuodessa. 

 

Kysymys: Onko lehdellä käytössä toimitus/julkaisujärjestelmää? Voiko sitä palvelua tarjota tämän 

tarjouksen yhteydessä? 

Vastaus: Lähtökohtaisena toiveena on, että tarjouksen tekijällä olisi käytössä oma järjestelmänsä, 

mutta tästä voidaan neuvotella. 

 

Kysymys: Julkaistaanko näköislehteä? 

Vastaus: Kyllä julkaistaan 

 

Kysymys: Voiko toimituksellisen aineiston tehdä puhelinhaastatteluin/etäyhteyksin? 

Vastaus: Voi, mutta jotkut jutut edellyttävät myös paikalla käyntiä. 

 

Kysymys: Missä vaiheessa kysytään tarjouksia lehden painamisesta? 

Vastaus: Tarjouspyyntö lehden painatukseen liittyen on lähetetty 10.1.2023 muutamille yhtiöille. 

 

Kysymys: Tarjouspyynnössä puhutaan alihankkijoista ja ryhmittymistä. Mitä tosiasiallinen ero näillä 

on? 

Vastaus: Alihankkijalla tarkoitetaan toimitus- tai taittotyöstä vastaavan palveluntoimittajan kanssa 

sopimussuhteessa olevaa kolmatta osapuolta, joka toimittaa varsinaiselle toimittajalle palveluita 



osana tämän toimitusta hankintayksikölle. Ryhmittymällä tarkoitetaan kokoonpanoa, jossa joukko 

tasaveroisia toimijoita tuottaa palvelun yhdessä. 

 

Kysymys: Osallistumishakemuksessa pyydetään allekirjoitukset kaikilta ryhmittymän jäseniltä. 

Tämä on käytännössä vaikeaa, koska ryhmittymän muut jäsenet eivät toimi samalla alueella 

tarjouksen jättävän yrityksen kanssa. Riittääkö allekirjoitukseksi varsinaisen tarjoajan 

(yhteyshenkilö) allekirjoitus? 

Vastaus: Riittää kyllä 

 

Kysymys: Osaatko sanoa kuinka monta isompaa juttua (arviolta) 20-sivuisessa lehdessä on? 

Vastaus: Lehden 20:sta sivusta pääjuttu tarvitaan arviolta 15 sivulle. Lisäksi tarvitaan lyhyitä juttuja. 

 

Kysymys: Kuinka paljon lehden sisältö vaatii matkustamista Karjalaan? 

Vastaus: Nykyisessä tilanteessa tuskin tulee matkoja rajan takaiseen Karjalaan, mutta senkin 

tapahtumia tulee seurata. 

 


