
Tarjouspyyntö Ilmailu-lehden tuottamisesta 
 

Ilmailuliitto pyytää tarjousta Ilmailu-lehden tuottamisesta vuonna 2018 ja optiona vuosille 2019–2020. 

Haemme tyylikästä ja modernia julkaisua, jonka sisällössä näkyy vahva ilmailun ja lentolaitteiden 

osaaminen sekä yleisellä että mutteritasolla sekä eri ilmailulajien tuntemus. Lehti tuottaa lukijoilleen 

elämyksiä ja osaamista. Ilmailu-lehti on harraste- ja urheiluilmailun edunvalvojan ja suomalaisen 

keskusjärjestön, Ilmailuliiton, pää-äänenkannattaja. Ilmailu-lehti on Ilmailuliiton jäsenlehti. 

Panostamme asiantuntevaan sisältöön, osaamiseen, luettavuuteen, laatuun ja tyylikkyyteen. 

Toivomme tarjousta 8 kertaa vuodessa ilmestyvästä painetusta Ilmailu-lehdestä ja verkkojulkaisusta, joka 

sisältää painetun lehden sisällön lisäksi muita artikkeleita ja videoita.  
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1. Määritelmät 

1.1. Tarjouksenantaja 
Tässä tarjouspyynnössä niihin tahoihin, jotka jättävät tämän tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen 

viitataan termillä ”tarjouksenantaja”. 

1.2. Toimittaja 
Termillä ”toimittaja” viittaan tarjouskilpailun voittajaan, joka tuottaa Ilmailu-lehden Ilmailuliitolle. 

1.3. Julkaisija 
Termillä ”julkaisija” viitataan Suomen Ilmailuliittoon. 

Suomen Ilmailuliitto ry (SIL) on aatteellinen, yleishyödyllinen yhteisö (rekisteröity yhdistys), jonka 

sääntöjen mukainen tarkoitus on edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua sekä toimia 

jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. 

SIL on tämän tarjouspyynnön mukainen tilaaja. SIL omistaa Ilmailu-lehden oikeudet ja toimii 

Ilmailu-lehden julkaisijana.  

1.3.1. SIL ei ole hankintayksikkö  
SIL ei ole julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

(1397/2016) mukainen hankintayksikkö 

2. Tarjouksen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt 
Kaikki tarjousta koskevat kyselyt, materiaalit ja annettava tarjous tulee toimittaa liiton 

toiminnanjohtajalle, joka toimii tämän tarjouspyynnön yhteyshenkilönä. 

 

Tarjouksenantajan tulee tarjouksessa nimetä yhteystiedot ja oma yhteyshenkilönsä, jolle osoitetut 

viestit katsotaan tulevan tarjouksenantajan tietoon. Yhteyshenkilöllä tulee olla oikeus sitovasti edustaa 

tarjouksenantajaa. 

 

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Timo Latikka 

Puhelin:  040-5791817 

Sähköposti: timo.latikka@ilmailuliitto.fi 

Postiosoite: Suomen Ilmailuliitto, Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15, 00700 Helsinki 

 

Tarjouspyyntöä koskevat kyselyt toivotaan keskitettävän niin, että niihin voidaan vastata 10.–

11.7.2017. Varaamme oikeuden julkaista verkkosivuillamme kysymykset ja vastaukset. 

3. Ilmailu-lehti 

3.1. Yleistä 
Ilmailu-lehti on SIL:n jäsenlehti. Lehdelle luodaan yhdessä valittavan toimittajan kanssa konsepti, 

joka sallii joustavasti muutoksia lehden toteuttamisessa. Toimittajan tuottaman sisällön lisäksi 

lehdessä voidaan myös julkaista julkaisijan suoraan tuottamaa materiaalia (mm. 2-4 sivua). 

3.2. Laajuus ja julkaisukerrat 
Pyydämme tarjousta 8 krt/v ilmestyvän 52/60 sivuisen lehden tuottamisesta. 

https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2017/03/sil-saannot_2016_logopohja.pdfhttps:/www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2017/03/sil-saannot_2016_logopohja.pdf


3.3. Graafinen ilme 
Tarjouksen tulee sisältää arvio Ilmailu-lehden nykyisestä graafisesta ilmeestä. Sekä alustavan 

esityksen/kuvauksen omasta näkemyksestänne vielä nykyistä paremmasta graafisesta ilmeestä.  

3.4. Päätoimittaja 
Haemme yhteistyössä valitun toimittajan kanssa Ilmailu-lehdelle päätoimittajan, jolla on vahva 

monilajinen osaaminen ilmailussa.  

Toimittaja vastaa lehden päätoimittajan palkkauksesta tai palveluiden ostamisesta. Julkaisijalla on 

oikeus hyväksyä tai hylätä tehtävään ehdotettava sekä oikeus vaatia toimittajaa vaihtamaan 

päätoimittaja siinä tapauksessa, että päätoimittaja havaitaan perustellusti toimeensa 

kykenemättömäksi.  

3.5. Muu toimitus 
Toimittaja vastaa muun toimituksen kokoamisesta ja lehdessä käytettävistä avustajista. SIL voi 

avustaa tarvittavien avustajien rekrytoinnissa. 

3.6. Toimituspalaverit 
Lehden lopullinen sisältö ja aikataulu suunnitellaan numerokohtaisissa toimituspalavereissa 

yhteistyössä julkaisijan ja toimittajan kesken. Toimituspalaverit pidetään pääsääntöisesti julkaisijan 

toimipisteessä tai tarvittaessa verkossa. Julkaisijalla on veto-oikeus lehdessä julkaistavaan 

sisältöön. 

Toimittaja vastaa lehden projektinhallinnasta. 

3.7. Lukijapalautteen kerääminen 
Arvostamme lehden jatkuvaa kehittämistä. Tarjouspyynnössä vaadimme kuvausta lukijapalautteen 

keräämisestä.   

3.8. Vuosisuunnittelu 
Vuosittain syys-marraskuussa julkaisija ja toimittaja kokoontuvat vuosisuunnitteluun, jonka 

tarkoituksena on paras mahdollinen julkaisu seuraavalle julkaisuvuodelle. Vuosisuunnittelussa 

käydään läpi mm. seuraavia asioita: 

3.8.1. Muutokset julkaisijan ja toimittajan organisaatioissa 
Julkaisijan tavoitteet Ilmailu-lehdelle, arvot, strategiset tavoitteet 

3.8.2. Aikataulutus 
Vuosiaikataulu, ilmestymisajankohtien ajoitus Ilmailuliiton tapahtumiin, 

mediakortti, yms. 

3.8.3. Tutkimukset 
Toimittajan mahdollisesti tekemät lukija-, vaikuttavuus-, yms. tutkimukset. 

Lukijapalautteen vuosianalyysi. 

3.8.4. Sisällön linjakysymykset 
Konseptin toimivuus ja muutostarpeet, aihevalintojen analyysi, mahdolliset 

teemanumerot, artikkelien määrä ja rakenne, näkökulmat, vakiopalstojen 

määrä ja onnistuminen sekä muutostarpeet, juttupankki, laajuus ja sisällön 

järjestys, julkaisijan linjatoiveet. 



3.8.5. Ulkoasun linjakysymykset 
Toiveet visuaalisen ilmeen päivittämiseen, logot, vinjetit, kansi-ilme, taitto, 

värimaailma, kuvituksen tyyli, paperi ja lehden koko, muut ulkoasuun 

vaikuttavat seikat. 

3.8.6. Verkkojulkaisun linjakysymykset 
Sisällön valinta: verkko vs. painettu, verkon taitto, verkkoartikkelien/videoiden 

onnistuminen, toiveet sisältölinjoista, aktivointi painetussa lehdessä. 

3.8.7. Prosessi 
Prosessin kehittäminen. 

4. Verkkojulkaisu 
Ilmailu-lehden toimitustarjouksen tulee sisältää tarjous verkkojulkaisusta.  

Ilmailu-lehden sisältöä jaetaan verkossa (https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailu-lehti/ tai www.ilmailu.fi). 

Ilmailuliitto on julkaissut uusitut verkkosivunsa vuonna 2017. Sivuston alustana on tällä hetkellä 

WordPress. 

Tällä hetkellä Ilmailu-lehden sisältönä julkaistaan  

a) Ilmailu-lehdessä julkaistua materiaalia, 

b) verkkoartikkeleita, joita ei julkaista painetussa lehdessä ja 

c) videoita. 

Toimittaja tekee verkkojulkaisut suoraan Ilmailuliiton verkkosivuille Ilmailu-lehden verkkosivuosioon 

tätä varten annettavilla tunnuksilla. 

Ilmailu-lehden painetun materiaalin julkaiseminen Ilmailuliiton verkkosivuilla tulee kuulua 

toimitustyöhön.  

Erillisistä verkkoartikkeleista tai videoista tarjouksessa on eriteltävä hinta ja työn sisältökuvaukset. Työt 

on eriteltävä tekijänoikeudelliseen ja muuhun toimitukselliseen työhön arvonlisäveroineen.  

Verkossa julkaistava materiaali on tällä hetkellä ”jäsenmuurin” takana. Pääsääntöisesti verkossa olevat 

artikkelit vaativat kirjautumista liiton jäsentunnuksilla. Halutessaan liiton toimisto voi päättää artikkelin 

avaamisesta luettavaksi ilman kirjautumista. 

5. Ilmoitusmyynti 

5.1. Tarjous ilmoitusmyynnistä 
Ilmailu-lehden toimittamisesta tarjouksen antavia pyydetään ilmoittamaan, tarjoaako se myös 

ilmoitusmyyntipalvelua Ilmailu-lehteen (painettu ja verkkojulkaisu). Mikäli ilmoitusmyyntipalvelua 

aiotaan tarjota, tulee tästä jättää samassa yhteydessä tarjous.  

Tarjouksen tulee sisältää 

- esitys myyntiprovisiosta  

- arvio vuoden 2018 euromääräisestä ilmoitusmyynnistä 

- kuvaus ilmoitusmyyntiorganisaatiosta 

- muut esitettävät ehdot 

Ilmailu-lehden toimittaja vastaa tarjouksenantajan ilmoitusmyyntitoiminnasta, 

ilmoitusmateriaalitrafiikista ja ilmoitusten laskutuksesta. Suoraan julkaisijan kautta tulevista 

https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailu-lehti/
http://www.ilmailu.fi/


ilmoituksista vastaa julkaisija. Ilmoitustuotot hyvitetään Ilmailu-lehden toimittajan laskusta, pl. 

myyntiprovisio. 

Tarjousvertailussa tarjoajan asemaa parantaa, jos myös ilmoitusmyynnistä tehdään tarjous. 

5.2. SIL:n ja SIL:n jäsenyhteisöjen omat ilmoitukset 
SIL:lla ja SIL:n jäsenyhteisöillä on oikeus julkaista omia ilmoituksiaan Ilmailu-lehdessä. Nämä 

ilmoitukset eivät kuulu mahdollisen ilmoitusmyyntisopimuksen piiriin. 

SIL ylläpitää Ilmailu-lehdessä ns. Konemarkkinat-palstaa, jonka myynti-ilmoitukset eivät kuulu 

mahdollisen ilmoitusmyyntisopimuksen piiriin. 

5.3. SIL:n yhteistyökumppaneiden ilmoitukset 
SIL voi myydä suoraan ilmoituksia ja/tai antaa muiden sopimustensa osana omille 

yhteistyökumppaneilleen oikeuden mainostaa Ilmailu-lehdessä. Nämä ilmoitukset eivät kuulu 

mahdollisen ilmoitusmyyntisopimuksen piiriin. 

5.4. SIL:n jäsenyhteisöjen ilmoitushankinta 
SIL on myöntänyt omille jäsenyhdistyksilleen mahdollisuuden hankkia ilmoituksia Ilmailu-lehteen. 

Nämä ilmoitukset eivät kuulu mahdollisen ilmoitusmyyntisopimuksen piiriin. 

6. Tarjouksen sisältö 
Tarjouksen tulee sisältää vähintään seuraavat osat. SIL varaa oikeuden täydentää tarjouspyyntöä joko 

kirjallisesti tai valittujen toimittajaehdokkaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. 

Tarjouksenantajasta, joka valitaan tekemään Ilmailu-lehteä, käytetään sopimuksessa termiä 

”toimittaja”, jolla viitataan jäsenlehtikokonaisuuden toimittamiseen (tuottamiseen) SIL:lle.  

6.1. Kuvaus toimitusprosessin vaiheista ja kestosta kuvattuna kokonaisaikana ja 

vaiheittain 
Tarjouksen tulee sisältää kaikki lehden toimitusvaiheet kuvaava prosessikaavio, josta käy ilmi 

lehden tekemisen ajallinen kesto toimituspalaverista aina lehden ilmestymispäivään asti. 

(Toimituspalaveri, vedos, paino, julkaisu, yms.) 

6.2. Kuvaus toimituksellisesta osaamisesta 
Kuvaus tarjouksen antajan toimituksellisesta osaamisesta, käytettävissä olevasta henkilökunnasta 

ja aikaisemmin toteutetuista vastaavista projekteista. 

6.3. Referenssit 
Luettelo aikaisemmin/tällä hetkellä tekemistänne järjestölehdistä tai vastaavista lehdistä, joita 

haluatte näyttää referensseinä, myös verkkolehdistä.  

Näytenumerot voi lähettää postitse tai skannattuina sähköpostitse. 

Yhteystiedot mahdollisille aikaisemmille toimitustyön tilaajille (”suosittelijat”). 

6.4. Tarjouksen hinta 
Tarjouksen tulee sisältää tarjotun toimituskokonaisuuden hinta kohdassa 7 esitetyn mukaisesti. 

6.5. Ilmoitus ilmoitusmyyntitarjouksen tekemisestä. Tarjous ilmoitusmyynnistä. 
Tarjouksen tulee sisältää tieto ilmoitusmyynnintarjouksesta kohdassa 5 esitetyn mukaisesti. 



6.6. Selvitys tarjoajan taloudellisesta tilanteesta 
Toimittajan tulee liittää tarjoukseen viimeinen vahvistettu tilinpäätös ja luottotiedot sekä 

vakuutus, ettei sen tiedossa ole yrityksen joutumista konkurssiin tai saneerausmenettelyyn 

(selvitys vakavaraisuudesta). 

7. Tarjouksen hinta 
Tarjouksessa on selkeästi esitettävä tarjouksen kokonaishinta ja mistä eristä se koostuu (osien hinnat). 

Arvonlisäverot ilmoitettava kohdittain. 

Ainakin seuraavat osat on eriteltävä: 

a) Ilmailu-lehden toimitus (numerokohtaisesti ja vuosikohtaisesti näiden yhteissumma) 

a. muu toimitustyö  

i. taitto 

ii. kuvaus 

iii. muu, jos esitetään, mitä 

b. muu, jos esitetään, mitä 

b) Verkkojulkaisun kulut 

a. tekijänoikeudellinen työ (artikkelit, uutiset, yms.) 

b. videot (yksilöitävä, mitä sisältyy, mitä ei sisälly)  

c. muu toimitustyö  

i. taitto 

ii. kuvaus 

iii. muu, jos esitetään, mitä 

d. muu, jos esitetään, mitä 

c) Ilmoitushankinta (oma liitännäinen tarjous, ks. kohta 5) 

d) muut, jos muita osia esitetään, mitä 

Tarjouksessa on esitettävä hinta myös vuosien 2019 ja 2020 optioista. 

8. Tarjouksen jättäminen ja aikataulu tarjousten jättämisen jälkeen 
Tarjous tulee jättää sähköpostitse viimeistään 31.8.2017 klo 16:00. Tämän jälkeen tulleita tarjouksia ei 

oteta mukaan tarjouskilpailuun. 

 

Viikot 39-40: Neuvottelut valittujen tarjouksenantajien kanssa.  

 

Viimeistään 30.10.2017 mennessä Ilmailu-lehden tarjouskilpailun voittaneen tarjouksenantajan kanssa 

allekirjoitettu sopimus. Sopimus on ehdollinen siten, että se toteutuu, jos SIL:n syyskokous 25.11.2017 

hyväksyy vuoden 2018 talousarviossa Ilmailu-lehden tuottamista varten määrärahan. Tarjouskilpailun 

voittajalle annetaan oikeus vuosien 2019-2020 lehtien toimittamiseen. Tämä optio sidotaan ehtoon, 

jonka mukaan optio toteutuu, jos liiton syyskokoukset varaavat määrärahan lehden toimittamiseen. 

 

Viikot 48–49: Vuoden 2018 Ilmailu-lehden vuosisuunnittelupalaveri valitun Ilmailu-lehden toimittajan 

kanssa. 

 

Viikko 4 tai 5: Ilmailu-lehti 1/2018 ilmestyy.  

 

  



9. Muita huomioita 
9.1. Odotamme toimittajalta hyvää ammatillista tuntemusta painotaloista. Toimittaja  

neuvottelee Ilmailu-lehden painosopimuksen ja valitsee yhteistyössä SIL:n kanssa Ilmailu-

lehden painopaikan, varmistaa painopaikan taloudellisen varavaraisuuden ja sitoutuu 

seuraamaan painopaikan taloudellista tilannetta siten, ettei SIL:lle aiheudu taloudellista 

tappiota toimittajan valitseman painopaikan konkurssi- tai yrityssaneeraustilanteessa. SIL 

maksaa valitulle painolle painotyöstä, kun painettu lehti on toimitettu toimitusosoitteisiin. 

SIL maksaa valitulle painolle postituksen vain painon esittämää postille maksettua tositetta 

vastaan.  

9.2. Tekijänoikeuksista. Toimittaja varmistaa, että SIL:lle siirtyy täydet omistus- ja tekijänoikeudet  

Ilmailu-lehdessä julkaistavaan materiaaliin, sisältäen muuttamis- ja 

edelleenluovutusoikeudet kaikissa SIL:n käyttämissä julkaisukanavissa. 

9.3. Toimittaja vastaa siitä, että sillä on oikeudet luovuttaa sopimuksen mukaiset oikeudet SIL:lle.  

9.4. Ilmailu-lehti on myynnissä hyvin varustetuissa myymälöissä Lehtipisteen välittämänä.  

Toimittaja vastaa siitä, että Lehtipisteen toimitukset pysyvät aikataulussa. 

9.5. Postitussopimuksissa on otettava huomioon, että lehti on yli neljä kertaa vuodessa ilmestyvä  

jäsenlehti. 

 

Tarjousilmoitus on julkaistu Ilmailuliiton verkkosivuilla (www.ilmailuliitto.fi) 20.06.2017. 

http://www.ilmailuliitto.fi/

