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Toivakan kunta 

Tarkastuslautakunta 2017 – 2020 

 

Toivakka 19.12.2019 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ TOIVAKAN KUNNAN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLIN-

NON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUSTA 2020 -2021 

 

 

Toivakan kunnan tarkastuslautakunta pyytää tarjoustanne kuntalalain (410/2015) 

mukaisesta hallinnon ja talouden tilintarkastuspalvelusta Toivakan kunnalle sekä 

sen tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluista tilikausille 2020-2021. Lisäksi on mah-

dollinen kahden (2) tilikauden optio. 

Tarjous pyydetään kuntalain mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuksesta (laki-

sääteinen JHT -tarkastus)  

Lisäksi pyydetään tarjous muista tarkastuspalveluista, joita ovat: 

 

1) kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Toivakanhaka tilintar-

kastus 

2) kuntakonserniin kuuluvan tytäryhtiön, Toivakan Lämpö Oy tilintarkastus 

3) mahdollisesti sopimuskauden aikana yhtiöitettävä kunnan vesilaitos tai 

muu tytäryhtiö. 

4) erityistehtävät ja hankkeiden, kuten mahdollisten EU-hankkeiden, tarkas-

tus. 

 

Hankinta tehdään kuntalain, julkisista hankinnoista annetun lain ja Kuntaliiton suo-

situsten mukaisesti. 

 

1. Tarkastuksen laajuus ja sisältö  

 

1.1. Varsinainen tarkastus 

Kuntalain mukainen tilintarkastus (lakisääteinen JHT-tarkastus), josta tarjous pyy-

detään ja jonka perusteella tarjouksen vertaillaan, on kymmenen tarkastuspäivää 

vuodessa. 
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Tarkastuksesta on sopimuskauden alussa annettava koko sopimuskautta koskeva 

kirjallinen tarkastussuunnitelma ja tarkastusohjelma tilikausittain. Lisäksi edellyte-

tään yhtä kirjallista väliraportointia lokakuun ja tilintarkastuskertomusta huhtikuun 

loppuun mennessä vuosittain. 

 

Tilintarkastajan tulee olla läsnä seitsemässä tarkastuslautakunnan kokouksessa 

vuosittain (enintään 2 h /kokous). Kokoukset ja tarkastuspäivät sovitellaan yleensä 

yhteen siten, että kokous on tarkastuspäivän jatkeena. 

 

1.2. Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden tilintarkastus 

 

Kiinteistö Oy Toivakanhakan, Toivakan Lämpö Oy:n ja mahdollisesti sopimuskau-

della perustettavan uuden tytäryrityksen tilintarkastuksen määrä on yksi tarkastus-

päivä vuosittain yhtiötä kohti. 

 

1.3. Hankkeiden tarkastus ja erityistehtävät 

 

Erityisten tarkastustehtävien laajuus, joista tarjous pyydetään, on kolme työpäivää 

vuodessa. 

 

1.4. Täsmennykset hankinnan laajuuteen  

 

Toivakan kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä ja tilaamatta kohdissa 1.2. ja 

1.3 esitettyjä tarkastuksia. 

 

Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on arvioitu sitoumuksetta. Laajuusarvio pe-

rustuu aikaisempaan tarkastustarpeeseen sekä arvioon tulevasta kehityksestä. 

 

2. JHT -tarkastajan käytössä olevat palvelut 

 

Tarkastajalla on virastossa tai kohteessa käytössä työtilat ja toimistopalvelut. 

 

3. Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön soveltuvuusvaatimukset ja poissulkemisperusteet 

 

JHT -pätevyyden lisäksi tilintarkastusyhteisöltä ja tilintarkastajalta edellytetään seu-

raavia vaatimuksia 

- tilintarkastusyhteisöllä tulee olla dokumentoitu laadunvalvontajärjestelmä 

- tarkastuskokemusta ja –pätevyyttä EU-hankkeiden tarkastuksesta 
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- tilintarkastusyhteisön palveluksessa tulee olla vähintään kaksi vaaditut pätevyys-

ehdot täyttävää tilintarkastajaa. 

 

Tarjoajan tulee antaa vakuutus ja tarvittaessa selvitykset siitä, ettei sitä tai sen ali-

hankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.  

 

Tarjoajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin 

sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.  

 

Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. 

 

Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosi-

aaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja, joka ei 

täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antami-

seen toimittaessaan vaadittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa, joka on 

viisi (5) arkipäivää hankintayksikön erikseen esittämästä pyynnöstä laskettuna, 

toimita tarjoajan poissulkemisperusteisiin ja soveltuvuusvaatimuksiin liittyviä erik-

seen pyydettyjä selvityksiä, voidaan sulkea tarjouskilpailusta.  

 

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset  

 

Sopimukseen sovelletaan tilaajavastuulakia (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta 

ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006) ja hankintayksikkö 

tulee tarkastamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat tarvittaessa viimeistään 

ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat 

tulee toimittaa Toivakan kunnalle niitä myöhemmin pyydettäessä. Lain edellytys-

tentäyttymisen voi todentaa tilaajavastuuraportilla (mikäli tarjoaja kuuluu tilaaja-

vastuu.fi -rekisteriin) tai toimittamalla erikseen laissa vaaditut asiakirjat kunnalle.   

 

Tilaajavastuulain mukaan tarkastettavia asiakirjoja ovat:  

- selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekis-

teriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 

- kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta 

vastaavat tiedot - selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa taikka viranomai-

sen antama selvitys verovelan määrästä 

- todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmak-

sujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja kos-

keva maksusuunnitelma on tehty 
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- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys lähetettyjen työntekijöiden 

sosiaaliturvan määräytymisestä Toimitettavat todistukset eivät saa olla kolmea 

(3) kuukautta vanhempia. Tilaajavastuulain mukaisesti toimittajan on toimitet-

tava tilaajalle sopimuskauden aikana 12 kuukauden välein tilaajavastuulain mu-

kaiset todistukset / selvitykset 

 

Tarjoukseen tulee liittää JHT –yhteisön tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta, ku-

vaus yhtiön laajuudesta ja toiminnasta ja todistus verojen ja lakisääteisten sosiaa-

limaksujen maksamisesta sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (tilaajavas-

tuuraportti). 

 

Edellisten lisäksi voi tarjoaja toimittaa vapaamuotoisesti laaditun lisäselvityksen tai 

tarjouksen. 

 

 

4. Tarjouksen vertailuperusteet 

 

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin perustein: 

- Kokonaishinta sopimuskaudelle  50 % 

- Laatu (kokemus- ja koulutus)  50 % 

 

5. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen 

 

Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. Hankintasopimus ei synny tie-

doksiannolla, vaan se edellyttää erillistä, kirjallista sopimusta Toivakan kunnan ja 

tilintarkastusyhteisön kesken. 

 

6. Sopimuskausi ja voimassaolo 

 

Sopimus ilman eri irtisanomista on voimassa kunnan tilinpäätöksen 2021 hyväksy-

miseen asti (arviolta kesäkuu 2022). Mahdollisten optiovuosien käytöstä sovitaan 

ennen sopimuksen päättymistä. 

 

7. Hintojen tarkistaminen ja laskutus 

 

Tilintarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. 
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Tarkastuspäivien ja yksikköhinnat ovat kiinteät kahden ensimmäisen vuoden ajan. 

Toimittajalla ja tilaajalla on optiovuosille oikeus esittää perusteltua hinnantarkistusta 

neuvoteltuaan siitä toisen osapuolen kanssa. Osapuolten on osoitettava, että hin-

nan muutosperusteet ovat olennaisia. 

 

Hinnantarkistus tulee voimaan osapuolten päätöksellä, muutoin sopimus purkaan-

tuu. 

 

Laskutus suoritetaan tehdyn työn perusteella. Maksuehto on 21 pv netto, viivästys-

korko korkolain mukaan. 

 

Laskulla on eriteltävä paikan päällä tehty työ ja toimistolla tai muualla tehty työ. Tun-

tierittely on toimitettava jokaisen laskun mukana. 

 

Ylitöistä tai mahdollisesti säännöllisen työajan ylittävistä työpäivistä ei makseta eri 

korvausta.  

 

8. Alihankinta 

 

Alihankinta ei ole mahdollista. 

 

9. Tarjouksen sisältöä ja ehtoja koskevia vaatimuksia 

 

Tarjous on annettava suomen kielellä tarjouspyynnön kohdan 1 mukaisista tarkas-

tuspalveluista arvonlisäverottomin hinnoin. 

 

Tarkastuslautakunta edellyttää, että yllämainitut tehtävät suorittaa tarjouksessa 

nimetty vastuullinen JHT –tarkastaja. 

 

Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa täytettynä tarjouspyynnön liitteenä oleva tar-

jouslomake, tarkennukset siihen alla: 

 

- Kokemukseksi julkishallinnon vastuullisena tilintarkastajana toimimisesta katso-

taan sellaiset kokonaiset tilikaudet (vuodet), jolloin esitetty henkilö on ollut nimet-

tynä kunnan/kaupungin tai useamman vastuulliseksi tilintarkastajaksi.  

- Kokemusvuosiksi muista julkishallinnon tarkastustehtävistä, toimimisesta avusta-

vissa julkishallinnon tilintarkastustehtävissä ja kokemusvuosiksi EU-hankkeiden 

tarkastuksesta JHT tai JHTT pätevöitymisen jälkeen. Mikäli henkilö on toiminut 
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samaan aikaan julkishallinnon vastuullisena tilintarkastajana ja ilmoittanut niistä 

kokemusvuodet jo edellä, ei näitä vuosia lasketa mukaan tähän. 

- Ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi katsotaan hyväksytysti suoritettu vähintään 

maisteri-tasoinen tutkinto yliopistosta tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. 

- Tarkastuspäivän hinta paikan päällä sisältäen (lakisääteinen tilintarkastus) 

o 7,5 työtuntia kohteessa  

o kaikki matka- ja muut kustannukset 

o optiona tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuminen alkaen viimeis-

tään kello 17 (tässä hinnassa ei huomioida työaikaa) 

o hintaa sovelletaan myös muiden lisätarkastus- tai konsultointikäyntien 

yhteydessä kohteessa toteutuneen ajankäytön mukaisesti. 

- Tytäryhtiön tilintarkastuspäivän hinta 

o 7,5 työtuntia kohteessa 

o kaikki matka- ja muut kustannukset 

o hintaa sovelletaan myös muiden lisätarkastus- tai konsultointikäyntien 

yhteydessä kohteessa toteutuneen ajankäytön mukaisesti. 

- Tuntihinta, jota käytetään tarkastuslautakunnan kokousten laskuttamiseen sekä 

edellä mainittujen tarkastustyön, siihen liittyvien lisätarkastusten ja vastaavien 

yksittäistoimeksiantojen veloitusperusteena. 

o tuntihinnan tulee sisältää 0,5 h erittelemätöntä puhelinneuvontaa tai ul-

koisen tarkastuksen yhteensovittamista kuukausittain, josta ei veloiteta 

erikseen (esimerkiksi lyhyt kuukausiyhteenveto olennaisista tapahtu-

mista tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan välillä tai lyhyt suullinen 

neuvonta kunnan viranhaltijoille). 

o kaikki töiden suorittamiseen kuuluvat tavanomaiset toimistokulut (mm. 

tietoliikennekulut, ohjelmistot, kopiointi- ja tulostuskulut)  

 

Tiedot vastuullisen tilintarkastajan ja varahenkilön pätevyydestä ja kokemuksesta 

on toimitettava tarjouksen liitteenä (ansioluettelot ja tarvittaessa muu kirjallinen 

selvitys). 

 

Selvitys yrityksen laatujärjestelmästä on ilmoitettava tarjouksessa. 

 

10. Tarjouksen voimassaolo ja liitteet 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.4.2020 saakka. 

 

11. Tarjouksen jättäminen 

 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisena Toivakan kunnan tarkastuslauta-

kunnalle 10.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella. 
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Toivakan kunta 

Tarkastuslautakunta 

Iltaruskontie 2 

41660 Toivakka 

Kuoren päälle merkintä: Tilintarkastus 2020-2021 

 

TAI  

sähköpostilla osoitteeseen 

kirjaamo@toivakka.fi 

Viestin otsikko: Tilintarkastus 2020-2021 

 

 

12. Lisätiedot 

 

Tiedot kunnasta ja kuntakonserniin kuuluvista tytäryhtiöistä ilmenevät Toivakan 

kunnan tilinpäätöksestä ja talousarviosta, linkistä http://www.toivakka.fi/hal-

linto/paatoksenteko/kunnan-talous. 

 

Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tuomas Tahvonen, 040 911 

5293, tuomas.tahvonen@toivakka.fi. Lisätietokysymykset tulee esittää viimeistään 

14.1.2020 klo 15 mennessä. Kysymyksiin vastataan sähköpostilla viimeistään 

20.1.2020 kaikille yhteystietonsa siihen mennessä ilmoittaneille tarjoajille. 

 

Toivakassa 19.12.2019 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

 

Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä 

Tuomas Tahvonen   Heli Manninen  
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