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Kirjavälitys Oy

BoD yhteistyösopimus

Kirjavälitys on tehnyt yhteistyösopimuksen Books
On Demandin kanssa

BoD tekee sopimukset suoraan kustantajien 
kanssa
– BoD laskuttaa painokulut kustantajilta

myBod – onlinepalvelu Kustantajaväylällä
– BoD informoi Kirjavälitystä tunnusten avaamisesta

– Kustantaja lataa aineiston ja ilmoittaa tuotetiedot 
myBoD -sovelluksen kautta

– Tuotteet tilattavissa Kirjavälityksestä
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BoD yhteistyösopimus

Hankintapalvelun kustantajat
– Kirjavälitys ostaa tilatut kustantajien tuotteet BoD:ilta
– BoD tilittää sopimuksen mukaisesti ostot kustantajille
– BoD toimittaa tilatut tuotteet Kirjavälityksen varastoon
– Kirjavälitys toimittaa tuotteet tilaajille

Logistiikkapalveluiden kustantajat
– Kirjavälitys toimittaa tilaukset BoD:ille
– BoD toimittaa tilatut tuotteet Kirjavälityksen varastoon
– Kirjavälitys toimittaa tuotteet tilaajille
– Kirjavälitys tilittää myyntituotot kustantajille

Tuotetiedot ja saatavuus
– Kustantaja ilmoittaa tuotetiedot BoD:lle myBod –latausliittymän kautta
– BoD ilmoittaa tuotetiedot Kirjavälitykseen Onix-sanomalla

o BoD ilmoittaa tuotetiedot vasta kun aineisto on ladattu
o Lisäksi BoD toimittaa Kirjavälityksen varastoon kirjoja 3 

kpl/nimeke
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BoD esittäytyy

– Digitaalipainon markkina- ja teknologiajohtaja Euroopassa,  
Suomessa vuodesta 2007

– Yli 2 000 kustantamoasiakasta
– Manner-Euroopan suurin painohalli : 5 000 m²
– Paino vuorokauden ympäri viidestä seitsemään päivänä 

viikossa
– Painamme vuosittain yli 3 miljoonaa kirjaa, keskimääräinen 

painos 1,5 kirjaa per nimike
– Päivittäinen painokapasiteetti 10 000 – 20 000 kirjaa
– Kansainvälinen toiminta paikallisten kumppanien kanssa. 

Suomessa pitkäaikainen yhteistyö Kirjavälityksen kanssa. 
Vuodesta 2016 Kirjavälitys ja BoD tarjoavat yhteistyössä 
PoD-palveluja kustantamoille. 

BoD toimii Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa,  Sveitsissä, 

Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa. 
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Tarvepainatuksen merkitys kasvaa
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Kustantajien nimikkeiden 
määrä BoD:n palvelimella
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Miksi tarvepainatus?

• Uusintapainokset. Ei loppuun myytyjä nimekkeitä. Nimekkeet 

rajattomasti saatavilla. Myös Scan on Demand. 

• Ensipainokset pienille painosmäärille ja nimekkeille, joiden menekkiä 

vaikea arvioida ennakkoon.  Eroon varastosta.

• Jälkipainokset ‒ ei tarvetta tehdä päätöksiä lisäpainoksista offsetilla. 

• Riskitön ratkaisu hitaasti liikkuville nimekkeille. 
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Muita tarvepainatuksen tuomia 
mahdollisuuksia ja etuja

• Mahdollisuus päivittää sisältöä ja luoda henkilökohtaisia 

sisältöjä. 

• Kokeellinen kirjallisuus – runous, esikoisteokset, 

marginaaliset aiheet, näköispainokset. 

• Oikeuksien turvaaminen, suhde kirjailijaan. 
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Kustantamon edut tarvepainatuksesta

88

• Ei varastointikuluja.

• Ei taloudellista riskiä painokulujen suhteen.

• Ei loppuun myytyjä nimekkeitä. Nimekkeet rajattomasti 

saatavilla.

• Oikeuksien turvaaminen, tyytyväiset kirjailijat.
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Kustannusten uusi rakenne –
Offset vs. Print on Demand

Paino

Jakelu

Varasto & 
logistiikka

Palautukset

Hallinto

Paino

Jakelu

Offset Print on Demand Etuna 
tarvepainatuksessa: 

• Ei etukäteiskustannuksia

• Ei inventointia

• Ei varastointia

• Ei resurssien 

hukkaamista
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Myynti Kirjavälityksen kautta: Toimiva 
luettelointi ja toimitus

• Ei 
varastointikuluja

• Suora yhteys 
Kirjavälitykseen

• Nopea toimitus > 
3 kpl varasto 
Kirjavälityksellä 
BoD:n
kustannuksella

Kirjavälityksen tilausten käsittely:

Päivä 0, 12:00
Kirja tilataan 

kaupasta

Päivä 1, 10:00
Kirja lähetetään 

näyte-
varastostamme 
Kirjavälityksestä

Päivä 2, 12:00
Kirja on kaupassa

lukijan 
noudattavissa

Päivä 4, 10:00
Uusi kappale 

saapuu 
Kirjavälityksen 
näytevarastoon

Päivä 2, 09:00
Uusi kappale on 
painettu, sidottu, 

pakattu ja 
lähetetty BoD:lta

Päivä 1, 10:00
Kirjavälitys tilaa 
uuden kappaleen 
näytevarastoon
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Joustavuus ja valinnanvapaus kirjan 
toteutuksessa 

Paperi: 
• 80 g valkoinen tai 

kermanvalkoinen
• 90 g valkoinen tai 

kermanvalkoinen
• 120 g valkoinen matta 
• 200 g valkoinen kiiltävä 

päällystetty

Sidonta: 
• liimasidonta (PB / HC)
• lankasidonta (HC)*
• niteet (vihkot)
• rengaskirja

Painatus: 
• mustavalkoinen
• Colour Plus:

yksittäiset värisivut 
colour splitting
-menetelmällä

Formaatti: 
• vapaasti valittava

108 x 170 mm - A4 
(1 mm -askelein)

• 24– 700 sivua** per 
nide

• Saman teoksen kaikki 
niteet yhdellä ISBN-
tunnuksella

Laminointi: 
• matta
• kiiltävä
• kohokuvioitu

* Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Kovakantisiin kirjoihin voidaan tehdä lankasidonta. 
** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Maksimisivumäärä 1200 käytettäessä 80g paperia, 1050 sivua
90g valkoiselle paperille, 980 sivua 90g kermanvalkoiselle paperille. 
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Joustavuus ja valinnanvapaus kirjan 
toteutuksessa 

Pehmeäkantinen: 
• 250 g kartonkia
• laminointi
• 24–700 sivua*
• 4/0 tai
• 4/4 (painatus 
kannen sisäpuolella)**

Kovakantinen: 
• ylivetokansi tai
• suojapaperi 120 g
• laminointi
• 24–700 sivua
• pyöristetty selkä tai
• suora selkä
• reunanauha
• lukunauha
• liimattu tai
• lankasidottu

Vihko: 
• 250 g kansi
• laminointi
• 4–48 sivua
• A5 tai A4***
• nidottu

Rengaskirja:
• 250 g kartonkia
• laminointi
• 4–400 sivua
• valkoiset renkaat

* Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Maksimisivumäärä 1200 käytettäessä 80g paperia, 1050 sivua 90g valkoiselle paperille, 980 sivua 90g kermanvalkoiselle paperille. 
** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Kannen sisäpuolelle painaminen on mahdollista. 
*** Käyttäessäsi FTP-yhteyttä tiedostojen lataamiseen: Vihkot voidaan painaa myös formaatissa 120 x 190 mm - 170 x 220 mm.
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Scan on Demand 

Yksi alkuperäinen teos
lähetetään kustantajan
arkistosta BoD:n
skannauspalveluun. 

BoD luetteloi
teoksen
→ nimike on taas
kirjakauppojen
tilattavissa. 

Nimike tilataan
ensimmäisen
kerran.

Tilaus
skannaus-
palveluun, teos
skannataan.

Painotiedostot
BoD:lle, kirja
painetaan.  

Kirja toimi-
tetaan ja 
painomallit 
tallennetaan 
BoD:n
palvelimelle 
tulevia 
tilauksia 
varten. 

Alkuperäinen 
teos 
tarvittaessa 
takaisin 
kustantajalle. 

Lasku
skannauksesta. 
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Kustantaja Skannauspalvelu BoD
Katalogit/tukut/
jakelukanavat Lukija

Teoksen
metadata
lähetetään
BoD:lle.
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Asiakaspalvelu
BoD yhteistyösopimus

Sopimukset, hinnat, aineiston lataus tai 
painoaineiston laskutus
– BoD:n asiakaspalvelu

o puhelimitse 09 2516 6349 

o sähköpostitse kustantajat@bod.fi

Tilaukset tai toimitukset
– Kirjavälitykseen asiakaspalvelu

o puhelimitse 010 345 1570

o sähköpostitse vmkustantaja@kirjavalitys.fi

mailto:kustantajat@bod.fi
mailto:vmkustantaja@kirjavalitys.fi
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Kysyttyä
Digiaamun puheenaiheita

Mikä on BoD-palvelun hinta?

Tarkemman, kustantajakohtaisen hinnaston saat kun olet yhteydessä Books On 
Demandiin, Vera Wunderlich, puh. + 358 09 2516 6349 tai vera.wunderlich@bod.fi. 

Ohessa muutama esimerkkihinta painokuluista:

Esimerkki 1:

Pehmeäkantinen kirja, standardi-laatu, 250 sivua, m/v
Painokustannukset per kappale: 3,25 €

Esimerkki 2:

Muuten sama kuin esimerkki 1, mutta kovakantinen
Painokustannukset per kappale: 7,55 €

Esimerkki 3:

Pehmeäkantinen, premium-laatu, 250 sivua, joista 20 värillisiä
Painokustannukset 7,60 €

Nämä hinnat on laskettu kirjoille, joiden maksimikoko on 17 x 22 cm.

mailto:vera.wunderlich@bod.fi
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Kysyttyä
Digiaamun puheenaiheita

Mikä on BoD - kirjojen painolaatu?

Books On Demand käyttää huippulaadukkaita painokoneita joissa käytetään sertifioituja 
FSC®- merkinnällä varustettuja paperilaatuja. 

Tuotteiden laatu on ensiluokkaista ja verrattavissa mihin tahansa muuhun 
kirjapainotekniikkaan.

Miten vapaakappaleiden lähetys on otettu palvelussa huomioon ja tarvitseeko 
uudelle BoD-tuotteelle hakea uusi ISBN-numero?

Books On Demand lähettää vapaakappaleet (6kpl) kansalliskirjastoon jokaisesta uudesta 
BoD- tuotteesta. ISBN-numeromuutosta ei tarvita mikäli tuotteen formaatti on sama 
mikä aikaisemminkin. Mikäli formaatti taas muuttuu, tarvitsee kustantajan hakea 
tuotteelle myös uusi ISBN-numero.

Milloin on hyödyllistä painattaa kirja BoD - tekniikalla?

Uusintapainokset, ei loppuunmyytyjä nimikkeitä, tuotteet rajattomasti saatavilla.

Ensipainokset pienille varastomäärille, joiden volyymi on vaikea arvioida etukäteen.

Eroon varastointimaksuista

Riskitön ratkaisu hitaasti liikkuville tuotteille

Mahdollisuus helppoon sisällön päivitykseen.
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Kysyttyä
Digiaamun puheenaiheita

Mikä on keskimääräinen painosmäärä BoD-kirjoissa?

Kirjojen myyntimäärät vaihtelevat suuresti, mutta keskimääräinen 
painosmäärä on 1,5 kpl/painos.

Mikä on Scan On Demand –palvelu?

Books On Demandilla on oma Scan on Demand -palvelu joka soveltuu hyvin 
kirjoille joista kustantajalla ei välttämättä enää ole sähköistä versiota omassa 
arkistossaan. Tällöin BoD skannaa tuotteen kustantajan puolesta, jolloin 
aineisto saadaan myös BoD-palvelun piiriin. Kustantaja voi halutessaan 
lähettää kirjoja BoD:in Scan On Demand -palveluun valmiiksi. BoD skannaa 
tuotteen sen ensimmäisestä tilauksesta, jolloin myös kustantajalle kertyy 
ensimmäisen kuluerä itse palvelusta.
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Lisätietoja BoD:n palveluista 
http://www.bod.fi/BoD-Kirjavalitys.html

BoD · Books on Demand GmbH Kirjavälitys Oy

Vera Wunderlich Heidi Leppäaho
Key Account Manager Palvelupäällikkö
+ 358 09 2516 6349 +358 40 7318751
vera.wunderlich@bod.fi heidi.leppaaho@kirjavalitys.fi

Petri Raudasmaa
Myyntipäällikkö
+358 50 403 8781
petri.raudasmaa@kirjavalitys.fi

http://www.bod.fi/BoD-Kirjavalitys.html
mailto:vera.wunderlich@bod.fi
mailto:heidi.leppaaho@kirjavalitys.fi
mailto:petri.raudasmaa@kirjavalitys.fi

