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TARJOUSPYYNTÖ ENONTEKIÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIIN KUULUVIEN 

TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 

 

Enontekiön kunta pyytää tarjousta kuntalain 122 §:n mukaisesta 

Enontekiön kunnan hallinnon ja talouden tilintarkastuksesta sekä 

kunnan tytäryhtiöiden lakisääteisestä tilintarkastuksesta kaudelle 

2019-2022 ja kahdelle optiovuodelle 2023-2024 sekä muista kunnan- 

tai kunnan tytäryhteisöjen tilaamista tarkastus- ja 

asiantuntijapalveluista. Lisäksi tarjousta pyydetään 

tarkastuslautakunnan sihteeripalveluista em. ajoille. 

 

Enontekiön kunnan tarkastussäännön mukaan tilintarkastajaksi 

valitaan JHTT-yhteisö tai JHTT-tilintarkastaja ja hänelle 

varatilintarkastaja. Tarjoajan on oltava JHTT-yhteisö ja sen on 

määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi ja hänen 

varahenkilöksi JHTT-tilintarkastaja. 

 

Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla laadunvarmistusjärjestelmä, 

joka on dokumentoitu laatukäsikirjassa, prosessikuvauksessa tai 

muussa laatuasiakirjassa. Ko. laadunvarmennusjärjestelmästä on 

liitettävä selvitys tarjoukseen. 

 

Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla asianmukainen, voimassa oleva 

vastuuvakuutus. 

 

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 

mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinta 

julkaistaan HILMAssa (sähköinen ilmoituskanava). 

 

1. Tarkastuspalvelun ostaja, hankintayksikkö 
Enontekiön kunta 

Tarkastuslautakunta 

Ounastie 165 

99400 Enontekiö 

 

Tytäryhtiöiden osalta tarkastuslautakunta toimittaa ehdotuksen 

valittavasta tarkastuspalvelusta edelleen tytäryhteisöille. 

Tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toimielin tekee osaltaan 

päätöksen valitsemisesta. 

 

2. Tarkastettavan kohteen yleiskuvaus 
 

Enontekiön kunta on 1856 asukkaan kunta. Kunnan henkilöstömäärä 

oli 31.12.2018  158,19 henkilöä. Tietoja kunnasta ja vuoden 2018 

tilinpäätöksestä löytyy kunnan kotisivuilta www.enontekio.fi. 

 

http://www.enontekio.fi/


Enontekiön kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt: 

Enontekiön Sähkö Oy 

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 

Enontekiön Kehitys Oy 

Enontekiön Vesihuolto Oy 

Kiinteistö Oy Virastotalo 

Kiinteistö Oy Ounasmajat 

Asunto Oy Jussaeno 

 

3. Tarkastustehtävien laajuus ja sisältö 
 

3.1. Kuntalain mukainen tilintarkastus 
 

Kuntalain mukaisen tarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään 

ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on Enontekiön kunnan 

osalta 10 päivää vuodessa. Vastuullisen ja avustavan tarkastajan 

työpanoksen osuus ja hinnoittelun eroavaisuudet on tarjouksessa 

selkeästi tuotava esiin. 

 

Tarkastuspäiväksi katsotaan 7 tuntia 30 minuuttia/päivä, johon ei 

sisälly matka-aikoja. Tarkastuspäivän hintaan sisältyy alla 

mainittu raportointi. 

 

Tilintarkastaja on velvollinen raportoimaan kirjallisesti 

tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmastaan. 

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tarkastajan on annettava 

tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään yksi kirjallinen 

väliraportti. 

 

Tilintarkastajan tulee olla tavoitettavissa ja häneltä tulee saada 

tarvittaessa apua, ohjausta ja konsultointia. Tarkastuspäivinä on 

oltava mahdollisuus 1 – 2 tunnin suulliseen informaatioon 

tarkastuksesta. 

 

Edellytämme, että vähintään 50 % laskutuksen perusteena olevista 

tarkastuspäivistä suoritetaan Enontekiön kunnan tiloissa. 

 

3.2. Kunnan tytäryhteisöjen lakisääteinen tilintarkastus 
 

Lisäksi tarjousta pyydetään kuntakonserniin kuuluvien 

tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta. Kuntakonserniin kuuluvat 

tytäryhtiöt tekevät omat päätöksensä tilintarkastajien valinnasta. 

Kunnan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta kilpailuttaa 

kuntakonsernin tilintarkastuspalvelut, minkä jälkeen 

tilintarkastajan valinnasta päättää ao. tytäryhteisön toimielin 

esim. osakeyhtiössä yhtiökokous. 

 

Enontekiön kunnan tytäryhtiöiden lakisääteisen tilintarkastuksen 

laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset 

vertaillaan, on 6 tarkastuspäivää vuodessa. Tarkastuspäiväksi 



katsotaan 7 tuntia 30 minuuttia/päivä, johon ei sisälly matka-

aikoja. 

 

Tarkastukseen käytettävien päivien määrä on arvio ja todellinen 

määrä riippuu mm. tarkastuskohteen riittävän sisäisen valvonnan 

järjestämisestä. Vastuunalainen tilintarkastaja arvioi viime 

kädessä tilintarkastukseen tarvittavien päivien määrän 

tarkastussuunnitelmaa tehdessään. Tarkastuspäivien lukumäärä 

sisältää tilintarkastusyhteisön suorittaman tarkastuksen. 

 

Kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastus on suoritettava noin 

kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisön hallitus on 

allekirjoittanut tilinpäätöksen. 

 

Tilintarkastajan tulee olla tavoitettavissa ja häneltä tulee saada 

tarvittaessa apua, ohjausta ja konsultointia. Tarkastuspäivinä on 

oltava mahdollisuus 1 – 2 tunnin suulliseen informaatioon 

tarkastuksesta. 

 

Vastuullisen tarkastajan työn osuus kunnan tytäryhteisöjen 

tarkastuksesta on oltava vähintään 50 %. 

 

 

3.3. Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät 
 

Enontekiön kunnan tarkastuslautakunta pitää noin 6 kokousta 

vuodessa. Sihteeritehtävien laajuus, josta tarjous pyydetään ja 

jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 6 työpäivää vuodessa. 

(7 tuntia 30 minuuttia/päivä, aika ei sisällä matka-aikoja). 

Hankittava työpäivien lukumäärä saattaa poiketa tästä. 

 

Vastuullinen tilintarkastaja osallistuu asiantuntijana ja 

sihteerinä tarkastuslautakunnan kokouksiin yhteisesti sovitun 

työjärjestyksen mukaisesti. 

Sihteerin tehtäviin kuuluu kokouskutsun, esityslistan ja 

pöytäkirjan laatiminen sekä arviointikertomuksen kokoaminen. 

 

 

3.4. Erityistehtävien tai –hankkeiden tarkastus 
 

Mahdollisten EU-hankkeiden tai muiden projektien tarkastustehtävän 

laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset 

vertaillaan, on Enontekiön kunnan osalta 2 työpäivää vuodessa (7 

tuntia 30 minuuttia/päivä, aika ei sisällä matka-aikoja). 

Työpäivien määrä perustuu tämän hetkiseen arvioon. Koska EU-

hankkeiden tai muiden projektien toteutumisesta ei tällä hetkellä 

ole varmaa tietoa, tarjouspyyntö ei tämän kohdan osalta sido 

tarjouksenpyytäjää ostamaan ko. palveluja. 

 

Lisäksi tarkastuslautakunta pyytää ilmoittamaan hinnan 

mahdollisista erityistoimeksiannoista, joilla tarkoitetaan 



lakisääteisen tilintarkastuksen ulkopuolelle luettavaa tarkastus- 

ja asiantuntijapalvelua. Tällaisia palveluja voivat olla esim. 

erilaiset arvonlisävero- ja sopimustarkastuspalvelut sekä 

koulutuspalvelut. Kyseisten erityistoimeksiantojen hinnat eivät 

vaikuta valintapäätökseen, mutta kyseisiä palveluja saatetaan 

sopimuskauden kuluessa ostaa valitulta tarkastuspalvelujen 

tarjoajalta. Tällaisista toimeksiannoista sovitaan erikseen. 

 

 

3.5. Tilintarkastajien käytettävissä olevat palvelut 
tarkastettavassa kohteessa 

 

Tilintarkastajalla on käytettävissä kunnan tiloissa työtila, 

liityntämahdollisuus kunnan verkkoon ja kopiointipalvelut sekä 

tulostusmahdollisuus. 

 

Kunnan tarkastustoimintaan ei ole erikseen osoitettu 

henkilökuntaa. Tarkastajalla on käytettävissään normaali 

kuntaorganisaatio. 

Tarkastuslautakunnan sihteeriä avustaa kunnan nimeämä henkilö 

mm. kokouskutsujen ja esityslitojen postituksessa sekä 

pöytäkirjasta annettavien kopioiden toimittamisessa. 

 

 

4. Tarjousten valintaperuste ja arviointikriteerit 
 

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein 

(arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin (maksimi 100 

pistettä): 

 

Hinta 50 % 

- kokonaishinta sopimuskaudelle 2019-2022 sisältäen 

tarkastuksen, lautakunnan asiantuntijatehtävät ja sihteerin 

tehtävät, erityistehtävien/hankkeiden tarkastuspalvelut max. 

50 pistettä. Halvin tarjoaja saa täydet, painoarvon mukaiset 

hintapisteet (50 pistettä). 

Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla:  

maksimipisteet x halvin hinta/asianomaisen tarjouksen hinta 

 

Laatu yhteensä 50 % 

- vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kunnan 

lakisääteisestä tarkastuksesta max. 20 pistettä (vastuullinen 

JHTT työn osuus 100 % = 20 p., 90 % = 15 p. ja 80 % = 10 p., 

alle 80 % = 0 p.) 

- vastuullisen tilintarkastajan kokemus kuntien 

tilintarkastuksesta (vastuullisena tilintarkastajana) max 20 

pistettä (yli 10 vuotta = 20 p., 7-9 vuotta = 15 p., 2-6 

vuotta = 10 p., 1-2 vuotta = 5 p., alle 1v. = 0 p.) 



- vastuullisen tilintarkastajan kokemus yhtiöiden/yhteisöjen 

tilintarkastuksesta max. 10 pistettä (yli 5 vuotta 10 

pistettä, 1-5 vuotta 5 pistettä, alle 1 vuotta 0 pistettä). 

 

Tarkastuskohteessa tehtävä työn määrä kunnan tarkastuksessa on 

vähintään 50 %. 

Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 

5. Päätöksestä tiedottaminen ja sopimuksen tekeminen 
 

Hankintapäätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille. 

Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla vaan 

edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. 

 

 

6. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo 
 

Sopimus ilman eri irtisanomista koskee 2019-2022 tarkastusta. 

Lisäksi tarjoukseen sisältyy optio tilikausien 2023-2024 

tarkastuksesta, jonka käyttöönotosta päätetään viimeistään 

30.6.2022. 

 

 

7. Hintojen tarkistaminen sekä laskutus- ja maksuehdot 
 

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen 

hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti. 

 

 

7.1. Hintojen tarkistaminen 
 

Kunnan ja kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastuksen ym. (kohdat 

3.2., 3.2., 3.3. ja 3.4.) yhteenlaskettu koko sopimuskauden hinta 

sekä muiden tarkastus- ja asiantuntijapalveluiden päivähinta ovat 

kiinteät koko sopimuskauden ajan. 

Mikäli optio tilikausien 2023 ja 2024 tarkastuksesta päätetään 

ottaa käyttöön, neuvotellaan hinnat sopimuskumppaneiden välisessä 

neuvottelussa. 

 

 

7.2. Laskutus ja maksuehdot 
 

Laskutus tehdyn työn perusteella, Laskutus ensisijaisesti 

sähköisenä verkkolaskuna. Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko 

korkolain mukaan. 

 

 

8. Muut sopimusehdot 
 

 

8.1. Osapuolten sitoutuminen 



 

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana 

tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esim. olennaisten 

organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan 

sopijaosapuolille. 

 

Kuntalain 72 §:ssä tarkoitettu vastuullinen tilintarkastaja tulee 

ilmoittaa sitovasti tarjouksessa. JHTT-yhteisö voi perustellusta 

syystä muuttaa sopimuskauden kuluessa määräystään vastuullisesta 

tilintarkastajasta. Muutoksesta on neuvoteltava etukäteen 

tarkastuslautakunnan kanssa ja uusi JHTT-tarkastaja nimetään 

yhteisymmärryksessä tarkastuslautakunnan kanssa. 

 

Muut ehdot 

 

Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen 

käsittelijänä kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön 

velvoitteita. Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin 

voimassaolevan henkilötietolain säädännön vaatimusten mukainen 

ottaen huomioon tietojärjestelmien oletusarvoisen ja 

sisäänrakennetun tietosuojan. Toimittaja huolehtii käsittelemänsä 

tietojen asianmukaisesta suojaamisesta varmistaakseen tilaajan 

aineiston luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. 

 

 

8.2. Sopimuksen tarkistaminen 
 

Sopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään 

ratkaisemaan ensisijaisesti sopimuskumppanien välisin 

neuvotteluin. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, sopimusta 

koskevat erimielisyydet käsitellään Lapin käräjäoikeudessa. 

 

Sopimus voidaan irtisanoa6 kuukauden irtisanomisajalla. 

 

 

8.3. Alihankinta 
 

Tarkastuspalvelua tai muuta tarjouspyynnön mukaista 

asiantuntijapalvelua ei voi suorittaa alihankintana. 

 

 

9. Tarjouksen sisältöä ja esittämistä koskevat vaatimukset 
 

Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3. mukaisista 

tarkastuspalveluista ja pyynnössä esitetyssä laajuudessa. Hinnat 

on ilmoitettava arvonlisäverottomina. 

 

 

Tarjouksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 

 



- kokonaishinta kohdissa 3.2., 3.2., 3.3. ja 3.4. esitetyille 

tehtäville 2019-2022. Kokonaishintaan tulee sisältyä matka- 

ja muut kustannukset 

- laskutuksessa sovellettava kunnan tarkastuspäivän hinta 

sisältäen matka- ja muut kustannukset, joihin tarjottu 

kokonaishinta perustuu 

- laskutuksessa sovellettava kunnan tytäryhtiöiden 

tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, 

joihin tarjottu kokonaishinta perustuu, 

- lisätarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut 

kustannukset 

- laskutuksessa sovellettava erityistehtävien tai –hankkeiden 

tarkastuspäivän hinta sisältäen matka- ja muut kustannukset, 

joihin tarjottu kokonaishinta perustuu 

- muiden mahdollisten tarkastus- ja asiantuntijapalveluiden 

päivähinta, sisältäen matkakulut ja muut mahdolliset 

kustannukset 

- tiedot vastuullisen tilintarkastajan auktorisoinnista sekä 

muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja työkokemuksesta 

(CV ja referanssit) 

- tiedot avustavina toimivien tarkastajien auktorisoinnista 

sekä muusta tehtävään liittyvästä pätevyydestä ja 

työkokemuksesta (CV ja referanssit) 

- vastuullisen JHTT-tarkastajan työn osuus kunnan 

lakisääteisestä tarkastuksesta (ilmoitettava 10 % 

tarkkuudella) 

- selvitys siitä, kuinka suuri osuus (%) kunnan tarkastustyöstä 

(vähintään) suoritetaan tarkastuskohteessa 

- tarjoajan laadunvalvontajärjestelmä, toimintaan liittyvä 

kehitystyö sekä kuvaus tilintarkastusjärjestelmästä 

- selvitys vastuullisen tilintarkastajan osallistumisesta JHTT-

lautakunnan valvomaan laadunvarmistukseen 

- selvitys vastuullisen tilintarkastajan kokemuksesta kuntien 

tilintarkastuksesta vastuullisena tilintarkastaja (mm. 

vuosien määrä) 

- selvitys vastuullisen tilintarkastajan kokemuksesta 

yhtiöiden/yhteisöjen tilintarkastuksesta (mm. vuosien määrä) 

- yleispiirteinen tarkastussuunnitelma neljälle vuodelle 

 

Tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviin liittyvät ilmoitettavat 

tiedot: 

- tarkastuslautakunnan toimikautta 2019-2022 vastaavien 

sihteeritehtävien kokonaishinta sisältäen matka- ja muut 

kustannukset 

- sihteeritehtävien päivähinta sisältäen matka- ja muut 

kustannukset, johon tarjottu kokonaishinta perustuu. 

 

Lisäksi tarjoaja voi esittää oman arvionsa tarkastuspäivien ja 

sihteeritehtävien työmäärän tarpeesta, mikäli se perustellusta 

syystä poikkeaa arvioistamme. Tätä ei huomioida 

tarjousvertailussa. 



 

Tarjousten liitteenä tulee olla seuraavat asiakirjat: 

- tilaajavastuulain mukaiset tiedot rekisteröinnistä kauppa-, 

ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin 

- JHTT-yhteisön tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä 

toimikaudelta 

- alle kahden kuukauden vanha verojäämätodistus 

- alle kahden kuukauden vanha selvitys työeläkemaksuista 

- selvitys yhteisön vastuuvakuutuksesta 

- kuvaus tilintarkastusyhteisön laadunvarmistusjärjestelmästä 

 

Tarjouksen voimassaolo 

 

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2019 asti. 

 

 

10. Hylkäämisperusteet 

 

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät 

täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos 

tarjous saapuu myöhästyneenä. 

 

Tarkastuslautakunnalla ja valtuustolla on oikeus hylätä kaikki 

tämän tarjouspyynnön perusteella annettavat tarjoukset ja määrätä 

asia uudelleen valmisteltavaksi. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta 

oikeutta korvaukseen. 

 

 

11. Asiakirjojen julkisuus 

 

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen 

toiminnan julkisuudesta (621/1999). 

 

Mahdolliset liikesalaisuudet on esitettävä erillisellä liitteellä, 

jonka jokainen sivu sisältä maininnan ”LUOTTAMUKSELLINEN”. Ellei 

näin menetellä, tulkitaan, ettei tarjous sisällä salassa 

pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjouksen hintaa 

koskevat tiedot ovat julkisia. 

 

 

12. Tarjousten jättäminen 

 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina 

tarkastuslautakunnalle 5.8.2019 klo 15.00 mennessä suljettuna 

kirjeenä. Kuoren päälle merkintä ”Tarjous tarkastuspalveluista”. 

Myöhästynyttä tarjousta ei oteta huomioon, vaan se palautetaan 

avaamattomana lähettäjälle. Tarjoukset lähetetään osoitteeseen: 

 

Enontekiön kunta/Tarkastuslautakunta 

Ounastie 165 



99400 Enontekiö 

 

13. Lisätiedot 

 

Lisätietoja JHTT-tarkastuspalvelujen hankinnasta antavat 

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Birgitta Eira, sähköposti 

birgitta.eira@enontekio.fi 

Perustietoa kunnan toiminnasta ja taloudesta antaa kunnanjohtaja 

Jari Rantapelkonen, puh. 0400-694945, sähköposti 

jari.rantapelkonen@enontekio.fi, tai hallintojohtaja Leni 

Karisaari, puh. 040-7396062, sähköposti 

leni.karisaari@enontekio.fi 

 

 

ENONTEKIÖN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

Enontekiöllä 24.6.2019 

 

 

Birgitta Eira 

__________________________________  

Birgitta Eira 

puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjouspyynnön liitteet 

Liite 1, kunnan organisaatiokaavio 2019 

Liite 2, konsernirakenne 

Liite 3, hallintosääntö 
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