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Viranhaltija  Kirjastonjohtaja      Päätöspäiväys  6.2.2019  § 1

Asia
Kirjaston kirjahankinnat 6.2.-30.6.2019

Selostus     Kirjaston kirjahankinnat on kilpailutettu KL Kuntahankintojen 
toimesta, viimeinen KL Kuntahankintojen hankintapäätös on 
odottamassa Markkinaoikeuden päätöstä. Evijärven 
kunnankirjastolla oli solmittu väliaikainen kirjahankintasopimus 
Booky.fi OY:n kanssa 29.6.2021 asti. KL Kuntahankinnat ilmoitti 
kirjeellä 21.1.2019 että väliaikaiset sopimukset on sanottu irti. Uusi 
kilpailutus aloitetaan vasta Markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. 
Näin ollen myös Evijärven kunnankirjasto on toistaiseksi ilman 
kirjahankintasopimusta.
   Evijärven kunnankirjasto on kuulunut Eepos -kirjastokimppaan 
7.2.2017 lähtien. Seinäjoen kaupunginkirjastolla on oma 
kirjahankintasopimus, mutta sinne ei voi liittyä jälkikäteen. 
Hankintasopimus loppuu kuitenkin 30.6.2019 ja Seinäjoki on 
aloittamassa kirjahankintojen kilpailuttamista. Tässä vaiheessa on 
järkevä liittyä mukaan Seinäjoen Eepos -kirjastojen 
kirjahankintarenkaaseen ja näin saamme uuden sopimuksen 
alkamaan 1.7.2019.
   Kirjat ovat kirjaston tärkein hankinta ja viisi kuukautta ilman 
kirjahankintoja haittaa merkittävästi kirjaston toimintaa. Oma 
kilpailutus ei ole järkevää, koska sopimuksen ajanjakso on varsin 
lyhyt ja kilpailutus vie oman aikansa. Myös taloudellinen hyöty 
yhden kunnan / kirjaston näin lyhyelle ajanjaksolle on 
epätodennäköistä.  Booky.fi OY on ilmoittanut 31.1.2019 että voi 
solmia Evijärven kunnankirjaston kanssa suorahankintasopimuksen
29.6.2019 asti samoilla ehdoilla kuin oli KL Kuntahankintojen 
sopimus.

Perustelu

Hallintosääntö § 26
Evijärven kunnan yleiset hankintaohjeet 2.1.3.

Päätös

Päätän solmia kirjaston kirjahankinnoista 
suorahankintasopimuksen Booky.fi OY:n kanssa samoilla 
ehdoilla kun KL Kuntahankintojen sopimus KLKH105 
29.6.2019 asti. 

Allekirjoitus

Merle Kupila



Kirjastonjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Evijärven kunnan sivistylau-
takunnalle osoitteella Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi, 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Mukaan on liitettävä 
päätös, johon oikaisua vaaditaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 §) / lähetetty sisäisen postin välityksellä:

Päivämäärä  _____6.2.2019____________
_______________________________________

Lähettäjän allekirjoitus

Päätös on luovutettu asianosaiselle:

Päivämäärä  ___6.2.2019______________
_______________________________________

Asianosaisen allekirjoitus

_______________________________________
Luovuttajan allekirjoitus

Tiedoksi: Sivistysltk (Päivi Lappinen, Jyrki Järvinen)
                 KH (Mikko Huhtala, Teemu Kejonen)
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