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Tarjouspyyntö asiantuntijapalvelujen hankinnasta/Enontekiö Sähkö Oy:n myynnin valmistelu ja optio 
neuvonannosta yhtiön mahdollisessa myynnissä  
 

Enontekiön Sähkö Oy on Enontekiön kunnan alueella toimiva verkkoyhtiö, jonka tehtävänä 
on sähkönsiirto loppuasiakkaalle jakelualueellaan.  Enontekiön kunta omistaa yhtiön koko-
naan. Yhtiöllä on noin 1840 asiakasta, noin 800 kilometriä verkkoa ja 5 kpl sähköasemia. Yh-
tiön liikevaihto oli vuonna 2018 1.56 miljoonaa euroa ja tulos 74 tuhatta euroa. Yhtiöllä on 
vuoden 2019 lopussa toimitusjohtajan lisäksi kuusi työntekijää palveluksessa. 
 
Enontekiön sähkönjakeluverkon keski-ikä on n. 30 vuotta ja vanhimmat osat on rakennettu 
1950-luvulla. Verkosto on osiltaan tulossa käyttöikänsä päähän lähivuosina, minkä vuoksi 
verkostoon tarvitaan investointeja seuraavien vuosien aikana noin 850 000 euroa vuodessa.  
Yhtiö ei ole pystynyt riittävästi varautumaan investointien toteuttamiseen. 
Enontekiön Sähkö Oy on uudistanut vuosina 2015-2016 sähkölinjan (Karesuvanto-Kilpisjärvi). 
Investointiin saatiin valtion tukea. Enontekiön Sähkö Oy:n verkon arvonmääritys on tehty 
vuonna 2019 ulkopuolinen konsultin toimesta.  
 
Eduskunta on hyväksynyt Energiapolitiikka kohdassa valtiontuki sähköhuollon varmista-
miseksi (arviomääräraha). Valtuuden mukaan voidaan sitoutua enintään 7 000 000 eurolla 
Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvausinvestointien tukemi-
seen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö 
Oy:tä. 
 

Hankinnan kohde 
 

Pyydämme tarjousta selvitystyöstä, jonka lopputuloksena Enontekiön kunnalla on hyvä käsi-
tys Enontekiön Sähkö Oy:n tämän hetken arvosta kokonaisuudessaan, jos se päätettäisiin 
myydä. Asiantuntijatyö sisältää työsuunnitelman Enontekiön Sähkö Oy:n myymiseksi sekä 
optiona neuvonantoa yrityksen mahdollisen myynnin loppuun saattamisesta seuraavasti: 
 
Asiantuntijatyö käsittää seuraavat asiat: 

 Yhtiön arvonmääritys (2 puolueetonta arviota, kilpailutetaan konsultin toimesta) 
 Alustava selvitys mahdollisista ostajatahoista 
 Kilpailutuksen ja omistusjärjestelyn toteutustapa 
 Järjestelyn vaikutusten arviointi (kunta ja yhtiö) 
 Riskianalyysi 
 Yritysjärjestelyn aikataulutus 

Optio /Neuvonanto transaktiossa: 

 Sijoitusmuistion / muun tarvittavan materiaalin laadinta kilpailutusprosessia varten 
 Ostajatahon kilpailutus (3-4 tahoa) 
 Neuvonanto jatkoneuvotteluissa, lopullisten kauppaehtojen laadinnassa sekä kokonai-

suutena yhtiön mahdollisen myynnin loppuun saattamisessa. 



 

 

 
 
Pyydämme tarjouksessa erittelemään toimeksiannon toteutuksen osa‐alueet sekä tuntiveloi‐
tuspohjaisen arvion toimeksiannon kokonaishinnasta erikseen esiselvityksen ja option osuu-
desta.  

 
Yhteydenpitovelvollisuus ja raportointi 
 

Valitun konsultin tulee pitää yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriöön ja Enontekiön kuntaan 
koko myyntiprosessin ajan. Kaikissa vaiheissa tulee huomioida valtion tuen edellyttämät 
asiat.  
 
Toimittaja informoi työn etenemisestä tilaajalle toteutusaikana ja toimittaa sekä esittää tilaa-
jalle vähintään yhden väliraportin ja loppuraportin (julkinen). 

 
Kelpoisuusvaatimus 
 

Enontekiön kunta edellyttää tarjoajalta sähkömarkkina-alan tuntemusta ja kokemusta sähkö-
markkina-alan vastaavista järjestelyistä.  
 

Vaadittavat selvitykset ym.  
 
Tarjouksessa tulee esittää kuvaus prosessista, kuinka aiotte selvitystyön tehdä, asiantunte-
muksenne ja minkälainen aikataulu sille on varattava. Samoin tarjouksessa tulee nimetä ne 
henkilöt, jotka on tarjoajan puolelta kohdistettu tähän toimeksiantoon.  Tarjoukseen tulee 
liittää selvitys palvelun tarjoajan aikaisemmasta kokemuksesta vastaavista asiantuntijapalve-
luista sekä referenssit. 
 
Tarjotun selvitystyön hinnoittelu tulee olla selkeä ilman kytköstä mahdolliseen jatkoproses-
siin, vaikka selvittäjän toivotaankin esittävän selkeästi omat suosituksensa jatkotoimenpi-
teiksi. 
 
Kaikissa vaiheissa on huomioitava mm. sähkömarkkinalain vaatimukset ja ko. valtiontukimää-
räykset ja –säännökset sekä näiden edellyttämät toimet myyntiprosessissa mm. riippumaton, 
puolueeton arvio (2 kpl) myynnin kohteen arvosta, julkinen kilpailutus, markkinaperusteinen 
hinta (ei sisälly kiellettyä valtiontukea). 
 
Tarjoajan tulee antaa tarjouksessa seuraavat selvitykset: 

 työsuunnitelma ja kuvaus selvityksen toteutuksesta 
 refefenssit henkilö kuin yhtiötasolla vastaavista projekteista  
 paikallinen ydintiimi ja sen tuntemus markkinasta/sijoittajista ja kokemus vastaavista jär-

jestelyistä  
 asiantuntijapalvelujen rajaaminen/kuvaaminen (projektijohto ja taloudellinen neuvon-

anto, juridinen neuvonanto ja muut mahdolliset palvelut) kuvatussa järjestelyprosessissa 
vaiheittain (valmistautuminen, kontaktointi/markkinointi, alustavat neuvottelut ja vali-
tun 1-3 tahon kanssa kaupan lopullisten ehtojen neuvottelu) ja aikataulutus. 

 

 



 

 

 

Hinta 
 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa arvonlisäveroton hinta erikseen asiantuntijatyön (projektin vai-
heittain yksiselitteisesti kaikkien tarjottujen palvelujen osalta) ja option (neuvonanto 
transaktiossa) osuudesta sekä kokonaishinta. Veron osuus tulee merkitä erikseen.  
Muulla tavoin ilmoitettua hintaa ei oteta huomioon. Hinnan varaumia ei hyväksytä.  
Purkutilaisuus ja lisäksi yksi tilaajan koolle kutsuma neuvottelu Enontekiöllä tulee sisältyä 
tarjoukseen. 

 
Hankintamuoto 
 

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä/HILMA. 
 
Tarjousten käsittely, tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 

 
Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu. 
 
Arviointi -ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajan  
edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen  
vaatimusten mukaisesti. 
 
Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai  
tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan osaamiseen liittyviä, taloudellisia tai  
muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen taikka  
lakisääteisten maksujen suorittamisen eikä siten täytä palveluntuottajalle asetettavia kelpoi-
suusehtoja. 
 
Tarjouksen tulee sisältää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tarjoajan on liitettävä tar-
joukseensa seuraavat asiakirjat: 
- verovelkatodistus 
- ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
- ennakkoperintärekisteri-ilmoitus  
- rekisteröinti-ilmoitus arvonlisäverovelvolliseksi merkinnästä 
 
Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä  
laskien.  
 
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja niissä mainittuja vaatimuksia.  
 
Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä tai on tehty 
muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Toimitusaika  
 

Asiantuntijatyö voidaan käynnistää heti, kun Enontekiön kunta on tehnyt hankintapäätöksen.  
Tavoiteaikataulu on, että asiantuntijatyön toimitusaika on 23.3.2020 ja lopullisen työn toimi-
tusaika on 24.4.2020, elleivät toimittaja ja tilaaja yksimielisesti päätä myöhemmästä toimi-
tusajasta. 

 
 
Tarjouksen valintaperusteet  

 
Kelpoisuusvaatimus ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. 
 
Arviointiperusteet kokonaistaloudelliselle edullisuudelle ovat: 
 
Hinta 50 pistettä: 
Edullisin tarjous saa 50 pistettä ja muut tarjoukset pisteytetään suhteessa edullisimpaan tar-
joukseen. Pisteytys lasketaan kaavalla: 50*(a/b) 
Kaavassa a on edullisin tarjous ja b on kalliimpi suhteutettava tarjous.  
 
Laatu 50 pistettä: 
Työsuunnitelman sisältö 50 pistettä 

 Kuvaus työntoteutuksesta ja selvityksen sisällöstä 

 toimeksiantoon nimetty ydintiimi ja sen tuntemus ao. markkinasta/sijoittajista ja ko-
kemus vastaavista järjestelyistä  

Pisteytys 

 parhaat sisältöpisteet: 50 p 

 toiseksi parhaat sisältöpisteet: 40 p 

 kolmanneksi parhaat sisältöpisteet: 30 p 

 neljänneksi parhaat sisältöpisteet: 20 p 

 muut: 0 p 
 
Tarjous voi saada maksimissaan 100 pistettä. 
 
Tarjotun palvelun tulee olla tarjouspyynnön mukainen ja siihen tulee sisällyttää työsuunni-
telma ja muut vaaditut selvitykset. 

 
Tarjousasiakirjojen julkisuus 

 
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan  
julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos toimittaja katsoo, että joku osa  
tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä  
erikseen mainita tarjouksessa 

 
Tarjouksen voimassaolo 

 
Annettu tarjous tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjouksen viimeisestä  
vastaanottamispäivästä. 
 

 
 



 

 

 
Maksuehto 

Tilaaja maksaa tehdystä työstä jälkikäteen laskua vastaan. Maksuehto on 14 päivää  
netto. 
 

Tarjouksen jättäminen 
 

Sitova tarjous tulee toimittaa kirjallisena 9.3.2020 klo 15.00 mennessä seuraavaan  
osoitteeseen: Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Merkintä kuoreen ”Asian-
tuntijapalvelut/tarjous”  
 

Sopimus 
Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus tarkentavien neuvottelujen jälkeen. So-
pimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja päättyy ky-
seessä olevan palvelun tultua loppuun suoritetuksi. 
 
Yleisten kaupallisten sopimusehtojen osalta noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopi-
musehtoja.  

 
 
Muut tarjousta koskevat asiat  
 

Enontekiön kunta pidättää itselleen oikeuden keskeyttää hankinta ja olla hyväksymättä mi-
tään annetuista tarjouksista. Palvelun tuottajalla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen pyytäjältä 
korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyvistä kustannuksista. Palvelun siirtäminen, 
peruuntuminen ja hankkimatta jättäminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta ostajalle. 
 
Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puut-
teelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä 
tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  
 
 

Lisätietoja 
Lisätietoja antaa: 
Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja, sähköposti jari.rantapelkonen@enontekio.fi,  gsm 0400 
694 945 
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