
Liite 2

TILINTARKASTUSPALVELUT 2019-2022 SEKÄ OPTIONA 2023 JA 2024

Tarjoajista käytetyt lyhenteet:

BDO Audiator Oy BDO

KPMG Oy Ab KPMG

PwC Julkistarkastus Oy PwC

TARJOUSTEN VERTAILU TARJOUS PISTEET

Paino-

arvo Vertailuperusteet BDO KPMG PwC BDO KPMG PwC

HINTA

Lakisääteisen tilintarkastuksen tilivuosien 

2019-2022 yhteenlaskettu hinta

70 % Halvin tarjous saa 70 pistettä. Muut tarjoukset 

suhteutetaan halvimman tarjouksen antaneen 

saamaan pistemäärään laskukaavalla (pienin annettu 

arvo*maksimipisteet) / tarjottu arvo

710 030,00         468 400,00         840 300,00           46,18     70,00     39,02   

LAATU

Vastuunalainen tilintarkastaja

Vastuunalaisen tilintarkastajan JHTT-/JHT-

tutkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt 2 

vuotta ylittävä kokemus vähintään 100 000 

asukkaan kaupunkien päävastuullisena 

tilintarkastajana toimimisesta tai 

tarkastusaluevastuullisena tarkastajana 

toimimisesta.

10 % Vertailu tehdään siten, että vähintään 5 

minimivaatimuksen ylittävää kokemusvuotta 

omaavat saavat 10 pistettä. Muut tarjoukset 

suhteutetaan tähän laskukaavalla: Kokemusvuodet - 2 

vuotta = ylittävä kokemus. Ylittävä kokemus / 5 * 10 

(enintään 10 pistettä)

Vähintään 5 

minimivaa-

timuksen ylittävää 

kokemusvuotta

Vähintään 5 

minimivaa-

timuksen ylittävää 

kokemusvuotta

Vähintään 5 

minimivaa-

timuksen ylittävää 

kokemusvuotta

10,00 10,00 10,00

Vastuunalaisen tilintarkastajan kokemus 

kuntien tai kuntayhtymien 

konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta 

vuosina 2009-2018

5 % Vertailu tehdään siten, että lasketaan yhteen 

yhdisteltyjen yhteisöjen lukumäärällä kerrotut 

tarkastusvuodet. Eniten kokemusta omaava saa 5 

pistettä. Muut tarjoukset suhteutetaan tähän 

laskukaavalla: Yhdisteltyjen yhteisöjen lkm * 

tarkastusvuodet (kunkin kuntakonsernin/-yhtymän 

osalta) = tarjoajan kokemus yhteensä.Tarjoajan 

kokemus yhteensä / tarjoaja, jolla eniten kokemusta 

* 5

1377 847 276 5,00 3,08 1,00

Tarkastustiimi

Tarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen 

tilintarkastajien kokemus kuntien tai 

kuntayhtymien tilintarkastuksesta vuosina 

2009-2018 tarkastuspäivinä ilmaistuna 

vähimmäisvaatimukset ylittävin osin. (Koskee 

muita kuin vastuunalaista tilintarkastajaa.) 

Minimivaatimus: Yhdellä tarkastustiimiin 

kuuluvalla (muulla kuin vastuunalaisella 

tilintarkastajalla) hyväksytyllä tilintarkastajalla 

on oltava kokemusta suurten kaupunkien 

tilintarkastuksesta vähintään 100 päivää.)

10 % Tarjoaja, jonka tilintarkastustiimin hyväksytyillä 

tilintarkastajilla on tarkastuspäivien lukumäärällä 

mitattuna eniten vähimmäisvaatimuksen ylittävää 

kokemusta, saa 10 vertailupistettä. Muut tarjoukset 

suhteutetaan tähän laskukaavalla: (tarjoajan 

kokemuspäivät yhteensä-100 päivää) / (tarjoaja, jolla 

eniten kokemuspäiviä- 100 päivää) * 10

13530,1 

minimivaa-

timuksen ylittävää 

tarkastuspäivää

11811,8 

minimivaa-

timuksen ylittävää 

tarkastuspäivää

2914,8 minimivaa-

timuksen ylittävää 

tarkastuspäivää

10,00 8,73 2,15

Tarkastustiimiin kuuluvien hyväksyttyjen 

tilintarkastajien kokemus kuntien tai 

kuntayhtymien konsernitilinpäätöksen 

tarkastamisesta vuosina 2009-2018.

5 % Tarjoaja, jonka tilintarkastustiimin hyväksytyillä 

tilintarkastajilla on eniten kokemusta saa 5 

vertailupistettä. Muut tarjoukset suhteutetaan tähän. 

Vertailu tehdään siten, että lasketaan yhteen 

yhdisteltyjen yhteisöjen lukumäärällä kerrotut 

tarkastusvuodet. Laskukaava suhteuttamiselle: 

Yhdisteltyjen yhteisöjen lkm * tarkastusvuodet 

(tarkastajittain kunkin kuntakonsernin/-yhtymän 

osalta) = tarjoajan tarkastajien kokemus yhteensä. 

Tarjoajan tarkastajien kokemus yhteensä / tarjoaja, 

jolla eniten kokemusta * 5

13084 16503 2111 3,96 5,00 0,64

YHTEENSÄ 75,14 96,81 52,81

28.1.2019 Arto Ahlqvist

tarkastuspäällikkö


