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TARJOUSPYYNTÖ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA
1. Hankinnan ja hankintamenettelyn yleiskuvaus
Pyydämme tarjousta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (Y-tunnus 0206289-7)
kuntalain 410/2015 14 luvun tarkoittamasta hallinnon ja talouden tarkastuksesta tilikausilta
2019-2022. Tarjoukseen tulee sisältyä tarkastuslautakunnan sihteeritehtävien hoito ja tytäryhteisö VAAOkoulutus Oy:n (Y-tunnus 2800542-8) tarkastuspalvelut.
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
1397/2016. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on mainitun lain
25 §:n tarkoittama kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta, CPV-koodi 792123006. Alihankintapalvelujen käyttö ei ole mahdollista.
Hankintailmoitus on julkaistu 23.11.2018 julkisten hankintojen HILMA-tietojärjestelmässä ja
koulutuskuntayhtymän WWW-sivuilla osoitteessa https://vaao.fi/vaao/julkiset-hankinnat3/tilintarkastus.

2. Tarkastuspalvelun hankkija (asiakas)
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Tarkastuslautakunta
PL 119
37601 VALKEAKOSKI

3. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo
Sopimuskausi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (asiakas) ja tilintarkastusyhteisön (toimittaja) välillä on Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tilikausia 2019-2022
vastaavien vuosien tarkastuskausi.

4. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja siinä esitettyjä vaatimuksia.
Osatarjouksia ei hyväksytä.
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

5. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän (VSKY) omistaa kuusi jäsenkuntaa: Akaa
(omistusosuus peruspääomasta 26,13 %), Kangasala (omistusosuus peruspääomasta
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0,53 %), Lempäälä (omistusosuus peruspääomasta 4,21 %), Pälkäne (omistusosuus peruspääomasta 1,60 %), Urjala (omistusosuus peruspääomasta 1,07 %) ja Valkeakoski (omistusosuus peruspääomasta 66,45 %).
Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Valkeakosken ammattiopistoa (VAAO), joka on monialainen
toisen asteen ammatillinen oppilaitos. VAAOssa opiskelee noin 1 060 ammatillista perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja noin 250 ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai lyhytkoulutusta suorittavaa opiskelijaa. Oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai sen osaan valmistavaa koulutusta opiskelee noin 120 opiskelijaa. Oppilaitos sijaitsee Valkeakoski Campuksen alueella Vanhankyläntie 2:ssa.
Henkilöstöä VAAOssa on noin 120, joista noin ⅔ opetushenkilöstöä. Henkilöstö jakautuu
kolmeen tulosalueeseen. Ydintoiminnasta eli koulutuksen ja tutkintojen järjestämisestä vastaa koulutuspalvelujen tulosalue. Ydintoimintoja tukevat tukipalveluiden ja kehittämispalveluiden tulosalueet.
Kuntayhtymän toimintatuotot ovat noin 10,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tulos oli 967 000
euroa alijäämäinen. Taseen loppusumma oli 14,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän investointimenot vuonna 2017 olivat noin 1,9 miljoonaa euroa. Kun uusi sosiaali- ja terveysalan
oppilaitosrakennus ”Tammela” valmistui vuoden 2017 lopussa, kuntayhtymällä ei näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ole merkittäviä investointipaineita.
Henkilöstökulujen osuus kuntayhtymän kulurakenteesta on noin 75 %. Vuonna 2017 ne olivat 7,7 miljoonaa euroa.
Kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhteisönä VAAOkoulutus Oy, johon kuntayhtymällä on
kirjanpitolain 1336/1997 1 luvun 5 §:n tarkoittama määräysvalta. Kuntayhtymän 1.1.2018
voimaan tulleen konserniohjeen mukaisesti kuntayhtymän 100 %:sti omistamien tytäryhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi tulee valita sama tilintarkastusyhteisö kuin kuntayhtymällä.
VAAOkoulutus Oy on kuntayhtymän 100 %:sti omistama yritys, joka vastaa kuntalain
410/2015 116 §:n tarkoittamasta kilpailluilla markkinoilla järjestettävästä koulutuksesta jota
vuonna 2017 oli työvoimapoliittinen koulutus sekä yrityksille ja muille yhteisöille sekä yksityishenkilöille suoraan myytävä koulutus (ensiapu-, hygieniapassi-, työturva-, tulityö- yms.
kurssit). Lisäksi yhtiöjärjestyksen yhtiön toimialaan kuuluvat liikkeenjohdon konsultointi, tutkimus ja kehittäminen sekä muu laillinen liiketoiminta. VAAOkoulutus Oy:n liikevaihto
vuonna 2017 oli noin 170 000 euroa.
Lisätietoja on kuntayhtymän WWW-sivuilla osoitteessa https://vaao.fi/vaao/valkeakoskenseudun-koulutuskuntayhtyma/

6. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö
6.1. Kuntalain mukainen tilintarkastus
Kuntalain 410/2015 14 luvun tarkoittaman tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään
ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 13 tarkastuspäivää vuodessa, jonka lisäksi
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kohdan 6.3. tarkoittama 2 tarkastuspäivää vuodessa koskien tytäryhteisön tarkastusta. Tarkastuspäiväksi katsotaan 7 tuntia 30 minuuttia päivässä, mihin ei sisälly matka-aikoja.
Tarkastuspäivän hintaan sisältyy alla mainittu raportointi.
Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan kirjallisesti tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmastaan. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan edellytetään antavan
kirjallisen selvityksen tarkastustyön etenemisestä ja tehdyistä havainnoista tarkastuslautakunnalle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

6.2. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät
Tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviin kuuluu kokouskutsu ja esityslistan laatiminen, pöytäkirjan pitäminen ja arviointikertomuksen kokoaminen. Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät hoitaa soveltuvin osin JHT-tarkastaja.
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta pitää 3-4 kokousta vuodessa. Sihteeritehtävien laajuus on noin 15 työtuntia vuodessa.

6.3. Tytäryhteisön tilintarkastus
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tytäryhteisön tarkastuspäivien määränä tarjouksessa ja vertailussa käytetään 2 päivää vuodessa.

7. Tilintarkastajan soveltuvuusvaatimukset
Kuntalain 410/2015 122 §:n tarkoittaman JHT-pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja
tilintarkastajalta edellytetään, että tilintarkastusyhteisöllä on sertifioitu laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä.

8. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit
Hankinnan valintaperusteena on seuraavien kriteerien perusteella määriteltävä kokonaistaloudellinen edullisuus:
1. Kokonaishinnan painoarvo on 60 %
Kokonaishinta tarkoittaa hintaa sopimuskaudelle sisältäen kuntalain 410/2015 14 luvun tarkoittaman tilintarkastuksen, tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät ja tytäryhteisön tarkastuspalvelut tarjouspyynnössä ilmoitetussa laajuudessa.
Lisäksi pyydetään ilmoittamaan mahdollisten lisätöiden tuntihinta.
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2. Laadun painoarvo on 40 %, ja se määräytyy seuraavasti:
• tarkastustavan toteuttaminen (15 %)
o tarkastuksen konsultoiva luonne
o tarkastuksen ennakoiva luonne
• tarkastussuunnitelma (15 %)
o suunnitelman mukautuvuus toimintaympäristöön
o raportointi
• vastuullisen JHT-tilintarkastajan kokemus koulutuskuntayhtymien tilintarkastuksesta, vuosina (10 %).
Kelpoiset ja tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset pisteytetään siten, että kussakin arviointikohdassa paras tarjous saa pisteitä saapuneiden tarjousten määrän verran, toiseksi paras
tarjous yhden pisteen vähemmän, kolmanneksi paras tarjous kaksi pistettä vähemmän jne.,
ja heikoin tarjous saa kustakin kohdasta vain yhden pisteen. Keskenään yhtä hyvät tarjoukset saavat saman pistemäärän. Mikäli useampi tarjous saa saman kokonaispistemäärän,
tiedustellaan tarjoajilta mahdollisesti tarvittavia lisätietoja tarjouskilpailun ratkaisemiseksi.

9. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot
Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.
Tarkastuspäivien ja -tuntien yksikköhintojen on oltava kiinteät kahden ensimmäisen vuoden
aikana. Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan.
Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella digitaalisena verkkolaskuna. Asiakkaan operaattorina on CGI Suomi Oy, verkkolaskuosoite/OVT-tunnus on 003702062897 ja välittäjäntunnus 003703575029.
Maksuehto on 14 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain 633/1992 4a §:n mukainen.

10. Osapuolten sitoutuminen
Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista
muutoksista, kuten olennaisista organisaatiomuutoksista, ilmoitetaan sopijaosapuolille.
Tilintarkastusyhteisö voi perustellusta syystä muuttaa sopimuskauden kuluessa määräystään vastuunalaisesta tilintarkastajasta. Muutoksesta on neuvoteltava etukäteen Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan kanssa.
Sopimus voidaan irtisanoa 12 kuukauden irtisanomisajalla molemmin puolin.
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11. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Ellei osapuolten välisissä keskinäisissä neuvotteluissa päästä kumpaakin osapuolta tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

12. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset
Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisista tarkastuspalveluista tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa.
Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina.
Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
Kuntalain mukainen tilintarkastus
• tilikausia 2019-2022 vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta ja mahdollisten
lisätöiden tuntihinta sisältäen matka- ja muut kustannukset.
• laskutuksessa sovellettava vastuullisen JHT-tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu
• lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset
• vastuullisen JHT-tilintarkastajaksi ehdotetun nimi, yhteystiedot ja tiedot tilintarkastajan auktorisoinnista sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta kuntien ja/tai kuntayhtymien tarkastuksesta
• vastuullisen JHT-tarkastajan työn osuus kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta
• laskutuksessa sovellettava avustavan tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta sisältäen
matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu
• avustavaksi tilintarkastajaksi ehdotetun nimi, yhteystiedot ja tiedot tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta.
Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät
• tarkastuslautakunnan toimikautta 2019-2022 vastaavien vuosien sihteeritehtävien
kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset
• sihteeritehtävien tuntihinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, johon tarjottu kokonaishinta perustuu.
Tytäryhteisöjen tilintarkastus
• tilikausia 2019-2022 vastaavien vuosien tarkastuksen kokonaishinta sisältäen matkaja muut kustannukset
• laskutuksessa sovellettava vastuullisen JHT-tilintarkastajan tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu kokonaishinta perustuu.
Tarjouksen liitteinä tulee olla:
• JHT-yhteisön tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
• todistus yhteisön sertifioidusta laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä
• kohdassa 13. luetellut kelpoisuuden ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 1233/2006 asettamien velvoitteiden täyttymisen toteamiseksi edellytetyt asiakirjat.
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13. Tarjoajan kelpoisuus
Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä,
taloudellisia tai toiminnallisia edellytyksiä palvelun toimittamiseen.
Myöhästyneet tai tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään.
Osallistujat voidaan sulkea pois julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun
lain 1397/2016 80 §:n ja 81 §:n tarkoittamilla perusteilla koska tahansa tarjouskilpailun aikana ennen hankintapäätöksen antamista.
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä pidättää oikeuden hylätä kaikki saamansa tarjoukset.
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun
lain 1233/2006 asettamien velvoitteiden täyttymisen toteamiseksi tarjoajan tulee toimittaa
tarjouksen liitteenä seuraavat soveltuvuutta todentavat asiakirjat:
• tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisäverotunnus) sekä Y-tunnus
• todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
• todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

14. Tarjousasiakirjojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 perusteella sen jälkeen, kun
sopimus asiassa on tehty. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla
on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen tekemisen jälkeen. Tarvittaessa asiakirjat ovat kirjallisesta pyynnöstä erikseen sovittavan ajankohtana nähtävissä Valkeakosken
seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa.
Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin
kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999 11 §:n perusteella. Tarjousten
avaustilaisuus ei ole julkinen.
Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin ja erotettava nämä tiedot selvästi muusta aineistosta
tarjouksessa.
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Luottamukselliseksi katsotaan kaikki asiakkaan tarjoajalle tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheessa luovuttama tai esittämä aineisto, jota ei ole julkisesti saatavilla ja jota ei ole erikseen
ilmoitettu julkiseksi.
Asiakkaan luottamuksellista aineistoa ja tietoa, joka on luovutettu toimittajalle ainoastaan
tässä kyseessä olevan tarjouksen laatimista varten, ei saa käyttää muihin tarkoituksiin eikä
luovuttaa henkilöille, jotka eivät tarvitse tietoa tarjouksen valmistelussa.
Tarjoaja ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.
Tarjouskilpailun päätyttyä kaikki tarjouspyyntö- ja neuvotteluvaiheessa asiakkaan luovuttama luottamuksellinen aineisto ja siitä tehdyt kopiot tulee hävittää.

15. Tarjousten jättäminen
Tarjous liitteineen on toimitettava 31.12.2018 klo 16.00 mennessä kirjallisena suomen kielellä joko
•

Sähköpostitse osoitteeseen raimo.alarova@vaao.fi
Sähköpostiviestin otsikoksi on merkittävä ”Tilintarkastustarjous”.

•

Suljetussa kirjekuoressa tai paketissa osoitteeseen:
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
PL 119
37601 VALKEAKOSKI
Tarjouksen kuoreen on merkittävä teksti ”Tilintarkastustarjous”.

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 31.5.2019 saakka. Tarjoajille ei makseta korvausta
tarjouksen tekemisestä.

16. Päätöksenteko ja päätöksestä tiedottamien
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta tekee päätöksen tarkastuspalveluiden hankinnasta. Hankintapäätös ilmoitetaan kaikille tarjoajille sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään.
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta.

17. Lisätiedot ja yhteydenpito tarjouskilpailun aikana
Kaikki hankintaan liittyvät kysymykset toimitetaan kirjallisesti sähköpostilla 14.12.2018 mennessä kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarovalle, sähköposti raimo.alarova@vaao.fi.
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Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata, vaan tarjoajien tulee
esittää kysymyksensä edellä esitetyllä tavalla.
Jotta kaikilla tarjoajilla on käytettävissään kaikki pyydetty lisäinformaatio, kaikki 14.12.2018
mennessä sähköpostitse esitetyt kysymykset ja vastaukset julkaistaan URL-osoitteessa:
http://www.vaao.fi/kuntayhtyma/julkiset_hankinnat-3/tilintarkastus/

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Tarkastuslautakunta

