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TARJOUSPYYNTÖ  PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ  KALLION HALLINNON JA 
TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA  VUOSILLE  2020 - 2023 
 

1. Hankintayksikkö 

 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
Tarkastuslautakunta 
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska 
 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarkastuslautakunta pyytää tarjouksen kuntayhtymän 
hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Kuntayhtymällä ei ole tytäryhtiöitä. 
 
Tarjous tehdään tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarkastuslauta-
kunta suorittaa tarjousvertailun ja tekee ehdotuksen valittavasta tilintarkastajasta 
kuntayhtymän yhtymäkokoukselle. 
 

2. Hankinnan kuvaus 

 
Tarjous pyydetään kuntalain 122 §:n mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta 
vuosille 2020 - 2023.  Lisäksi tarjous pyydetään muista tarkastuspalveluista, joita ovat 
 

 tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallintosäännön mukaan yhtymäkokous valitsee 
tarkastuslautakunnan esityksestä tilintarkastusyhteisön enintään kuuden tilikauden 
hallinnon ja talouden tarkastamista varten.  

 

3. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö  

 
Kuntalain mukainen tilintarkastus 
 
Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään on: 
 

 20 tarkastuspäivää (7,5 h/pv) vuodessa 
  
Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan kirjallisesti tarkastuslautakunnalle tarkastus-
suunnitelmasta ja sen toteutumisesta. Tarkastustyön kulusta ja tehdyistä havainnoista 
on tarkastuslautakunnalle informoitava vähintään kerran vuodessa (väliraportti). 
 
Tarkastuskohteessa tehdyn työn osuus laskutettavasta työajasta on oltava vähintään 
60 %. Vastuullisen JHTT-tarkastajan työnosuuden on oltava vähintään 17 päivää.  

 

4. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät 

 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarkastuslautakunta pitää noin 6 kokousta vuodessa.  
 
Kokousten ja arviointikertomuksen valmistelun sihteeritehtävien laajuus, josta tarjous 
pyydetään, on edellä mainitut työpäivät. 
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Sihteeritehtäviin kuuluu pöytäkirjan pitäminen ja arviointikertomuksen kokoamiseen 
osallistuminen. Vastuullisen JHTT–tilintarkastajan tulee pääsääntöisesti hoitaa tarkastus-
lautakunnan sihteeritehtävät. 
 

Erityistehtävien tai –hankkeiden tarkastus 
 

EU-hankkeen tai muun erityisen tarkastustehtävän laajuus vaihtelee vuosittain. Korvaus 
suoritetaan toteutuneiden työtuntien perusteella tarjouslomakkeen tarkastuspäivän 
hinnasta johdetun tuntihinnan mukaisesti. 
 

5. JHTT-tarkastajan käytettävissä olevat palvelut tarkastettavassa kohteessa 

 
JHTT–tarkastajalla on Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Kuntien Hetapalvelut Oy:n 
tiloissa: 
 

 työhuone 

 liityntämahdollisuus IT-verkkoon 

 kopiointipalvelut 

 arkistointi 
 

Kuntien Hetapalvelut Oy tuottaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion talous- ja palkka-
hallintopalvelut.   
 

Kuntayhtymän sisäiseen tarkastukseen ei ole erikseen osoitettu henkilökuntaa. 
 

6. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset 

 
JHTT-pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seuraavia 
erityisiä soveltuvuusvaatimuksia: 
 

 tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu 
laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai muussa laatuasiakirjassa 

 tilintarkastajalla tai tilintarkastusyhteisöllä on tarkastuskokemusta kuntien talouden 
ja hallinnon tarkastuksesta sekä EU-hankkeiden tarkastuksesta 

 

7. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset 
 

Tarjous on annettava tarjouspyynnön mukaisista tarkastuspalveluista ja siinä esitetyssä 
laajuudessa. Tarjous on annettava suomen kielellä.  
 

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
 

Lakisääteiseen tarkastukseen liittyvät tiedot: 
 

 selvitys tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön kokemuksesta kuntien ja kuntayh-
tymien tarkastuksesta 

 selvitys tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön tarkastuskokemuksesta ja/tai 
muulla tavoin hankitusta pätevöitymisestä EU-hankkeiden tai muiden tarjous-
pyynnössä mainittujen, eritysosaamista vaativien tehtävien tarkastuksesta 

 selvitys tilintarkastusyhteisön laadunvarmistuksen järjestämisestä ja siihen liittyvän 
ohjeistuksen dokumentoinnista 

 vastuullisen JHTT–tarkastajan osallistuminen JHTT-lautakunnan valvomaan laadun-
varmistukseen 
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8. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 

 

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava ja hankintamenettely on avoin menettely.  
 

Hankinnasta on ilmoitettu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sivuilla osoitteessa 
www.kalliopp.fi/hankinnat. 
 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista 
hankinnoista (614/2007). Asiakirjajulkisuuden osalta hankinnassa sovelletaan lakia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. Tarjoajan mielestä mahdolliset liike- 
ja ammattisalaisuuksia koskevat tekstit / kohdat pyydetään merkitsemään selvästi 
”salainen”-merkinnällä. 
 

Tarjouksen kokonaishinta ei ole salassa pidettävä asia. 
 

9. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit 

 

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellista edul-
lisuutta arvioidaan liitteessä 2 määritellyin painoarvoin (pistein).  
 

10. Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu 
 

Mikäli tarjoaja tai tarjous ei täytä liitteen 1 ehtoja tai tarjous ei ole tarjouspyynnön 
mukainen, tarjousta ei oteta huomioon tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta 
vertailtaessa.  
 

Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määrä-
aikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. 
 

Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: 
 

1. Tarjousten avaaminen 
2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 
3. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 
4. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 
5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksen tiedoksianto 
6. Päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen odottaminen 
7. Hankintasopimuksen tekeminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen 

allekirjoittamisella. 
 

Palveluntuottajaksi valitun on esitettävä alkuperäiset todistukset liitteen 1 edellyttä-
mistä seikoista ennen sopimuksen allekirjoittamista. Todistukset eivät saa olla kolmea 
(3) kuukautta vanhempia. 

 

11. Tarjouksen sisältö 

 

Tarjous on tehtävä liitteenä olevalla tarjouksen liitelomakkeella 2, jossa on eritelty 
tarjouspyynnössä edellytetyn palvelun sisältö. Lisäksi tarjoukseen liitetään liite-
lomake 1. Mahdollisia omia esitteitä yms. voi myös liittää tarjoukseen. Tarjouksen ja 
kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. 
 

Tarjous on tehtävä tarjouspyynnön mukaisesti. Siitä poikkeavia tai ehdollisia tarjouk-
sia ei oteta huomioon. Tarjouslomakkeen sisältöä ei saa muuttaa.  
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12. Tarjousten arviointikriteerit, pisteytys ja ratkaisuperusteet 

 
Hankinnan ratkaisuperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten arviointi-
kriteerit, pisteytys ja hankinnan ratkaisuperusteet on eritelty liitelomakkeessa 2.  
 

13. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo 

 
Sopimuskausi koskee vuosia 2020-2023. 
 
Kuntayhtymällä on oikeus purkaa sopimus ilman eri korvausta, mikäli kuntayhtymän 
toiminta siirtyy esim. Sote-uudistuksen myötä toisen toimijan järjestämisvastuulle.   

 

14. Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen 

 
Osatarjouksia, vaihtoehtoisia tai rinnakkaistarjouksia ei oteta huomioon.  

 

15. Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen  

 
Hankinnasta tehdään kirjallinen päätös. 
 
Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lain-
voimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat alle-
kirjoittaneet sopimusasiakirjat.  
 

16. Sähköinen tiedonanto 

 
Hankintapäätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Päätös valinnasta toimite-
taan sähköisesti.  
 
Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan sähköpostiosoite, johon päätös toimitetaan. 
Sähköpostin häiriötön toiminta ja saapuvien viestien seuranta on tarjoajan vastuulla.  

 

17. Hankinnan muut ehdot 

 
Hankintayksikkö pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 

 

18. Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut 

 
Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä. 

 

19. Tarjouksen voimassaoloaika  

 
Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään 30.6.2020 saakka. 
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20. Tarjousten jättäminen 

 
Tarjoukset pyydetään toimittamaan ti 11.2.2020 klo 12 mennessä  
 
kirjekuoressa osoitteeseen: 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
Hallintokeskus 4. kerros 
Vierimaantie 5 
84100 Ylivieska 
 
tai postitse: 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
Tarkastuslautakunta / Urho Möller 
Vierimaantie 5 
84100 Ylivieska 
 
Tarjoukseen merkintä: ”Tilintarkastustarjous” 

 

21. Lisätiedot 

 
Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyviä lisätietoja annetaan ainoastaan kirjallisesti. 
Suomenkieliset kysymykset ja tietopyynnöt tulee toimittaa kirjallisena sähköpostitse 
osoitteella: 
 
urho.moller@kalliopp.fi viimeistään 30.1.2020 klo 12 mennessä 
 
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan keskitetysti Kallion nettisivuilla 5.2.2020  
mennessä kyseisen tarjouspyynnön kohdalla osoitteessa: www.kalliopp.fi/hankinnat . 
 
Tarjoajan tulee tarkistaa kuntayhtymän nettisivuilta mahdolliset muutokset ja täs-
mennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllä mainitusta osoitteesta ennen tarjouksen 
jättämistä. 
 

22. Liitteet 

 
Liite 1 Kelpoisuusvaatimukset 
Liite 2 Tarjouslomake 
Liite 3 Sopimusluonnos 
 
 
 
Ylivieskassa 21.1.2020 
 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 
 

mailto:urho.moller@kalliopp.fi
http://www.kalliopp.fi/hankinnat

