
13.9.2021 
   

  

TARJOUSPYYNTÖ KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSHALLINNON PALVELUISTA 

 

 

1.  HANKINTAYKSIKKÖ  

  
Kuhmoisten kunta, 0176357-9 

 Toritie 34 A  
17800 Kuhmoinen 

  

2.  HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS   

 

Kuhmoisten kunta ostaa toteutettavan kilpailutuksen perusteella 1.1.2022 alkaen pal-
veluna ratkaisun, jossa palveluntuottaja tarjoaa Kuhmoisten kunnalle kokonaisvaltai-
sesti seuraavat taloushallinnon palvelut: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, rahava-
rojen seuranta, raportointi, talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta (sis. konsernitilin-
päätös), tarvittavat ohjelmistot ja kirjanpidollinen neuvonta sekä ohjelmistojen käyttö-
opastus. Palveluntuottajalta hankitaan tarvittaessa myös konsultaatiota ja asiantunti-
jatyötä. 
 
Kilpailun kohteena olevaan palvelukokonaisuuteen ei sisälly palkkahallinnon palvelut. 
Kuhmoisten kunta ostaa palkkahallinnon palvelut Jämsän kaupungilta. Sopimus on 
toistaiseksi voimassa oleva, eikä sitä ole tarkoitus irtisanoa. Jämsän kaupungilla ja 
Kuhmoisten kunnalla on käytössään CGI:n HR Po (Populus) – henkilöstöhallinnon 
järjestelmä. Hankittavaan palvelukokonaisuuteen kuuluu tarjotun ohjelmiston integ-
rointi CGI:n HR Po-ohjelmaan.  
 
Lisäksi hankittavaan palvelukokonaisuuteen kuuluu tarjotun ohjelmiston integroimi-
nen vesi- ja kaukolämpökantaan (CGI), jätehuollon laskutusjärjestelmä Vingoon ja 
varhaiskasvatuksen Daisy-järjestelmään. 
  
 Kuhmoisten kunnalla on käytössään CGI:n Pro Economica Premium -taloushallinnon 
järjestelmä ja arvostamme mahdollisuutta käytössämme olevan järjestelmän hyödyn-
tämiseksi myös tulevassa palvelutuotannossa. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Kuhmoisten kunnan ostolaskujen lukumäärä oli 4585 
kpl ja myyntilaskujen lukumäärä 3810 kpl. Kirjanpidossa olevien tositteiden määrä oli 
n. 10.000 kpl. 
 

3. TARJOUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT JA PISTEYTYS 

 

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin.  
 
Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikri-
teerit) ja prosentuaalisin painoarvoin: 

 
o Kokonaishinta sopimuskaudelle 60 %(=60 pistettä) 
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Laskentakaava: maksimipisteet (60) x halvin hinta/ao.tarjouksen hinta 
 

o Toimittajan riittävä resurssointi tilaajalle tuotettavaan kirjanpidolliseen neu-
vontaan ja ohjelmistojen käyttöopastukseen, ongelmatilanteissa tilaaja saa 
neuvontaa nopeasti. Edellä mainittujen kohtien osalta toimittaja on nimen-
nyt vastuuhenkilön 10% (=10 pistettä) 
     

o Toimittajan käytössä on CGI:n Pro Economica Premium -taloushallinnon 
järjestelmä 10 % (=10 pistettä) 
 

o Vastuunjakotaulukossa hyväksyttyjen tehtävien osuus taulukossa lueteltu-
jen tehtävien kokonaismäärästä 20 % (=20 pistettä) 
▪ 90-100 %: 20 p 
▪ 60-89 %: 10 p 
▪ 40-59 %: 4 p 
▪ 0-39 %: 0 p  

 
Maksimipisteet yhteensä 100 pistettä 
 

4.  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

 

Sopimus laaditaan toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus voidaan irtisanoa 
6 kuukauden irtisanomisajalla. 
 

5. MUUT SOPIMUSEHDOT 

 

Palvelun hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.  
 

Toimittajalla on sen jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan sii-
tä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava hintojen korotusperusteet ja nii-
den vaikutus kokonaishintaan. Hintaa voidaan korottaa vain, jos muutos kus-
tannuskehityksessä on olennainen. 
 

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Pirkanmaan käräjä-
oikeudessa. 
 

6. TARJOUKSEN SISÄLTÖÄ JA ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 

 

Tarjous on annettava tarjouspyynnön kohdan 3 mukaisista palveluista. Tar-
jouspyynnön liitteenä 1 oleva vastuunjakotaulukko tulee täyttää. Hinnat on il-
moitettava arvonlisäverottomina.  
 
Tarjouksen tulee olla voimassa 30.11.2021 asti. 
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7. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

 

Tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 4.10.2021 klo 
15.00 mennessä suljettuna kirjeenä tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaa-
mo@kuhmoinen.fi. Kuoren päälle merkintä tai sähköpostin nimenä: ”Talous-
hallinnon palveluiden kilpailutus”. 
 
Osoite:  Kuhmoisten kunta/Taloushallinnon palveluiden kilpailutus 

  Toritie 34 A  
  17800 Kuhmoinen 
 
8.  LISÄTIEDOT 
 
 Hallintojohtaja Sanna Luukkanen  

p. 040 091 5660, sanna.luukkanen@kuhmoinen.fi 
 

 Taloussihteeri Reetta Talja  
p. 040 749 9530, reetta.talja@kuhmoinen.fi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET  1. Vastuunjakotaulukko 
    

mailto:sanna.luukkanen@kuhmoinen.fi
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