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Kokousaika

4.5.2017 klo 22:15 – 7.5.2017 klo 22:40

Kokouspaikka

Sähköpostikokous
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Osallistujat:
Ilola Siv, puh.joht.
Lehti Timo, varapuheenjohtaja
Breilin Mikko
Leivonen Sanna
Lehtimäki Jarno
Maarit Haapanen
Marja Astola-Turpeinen
Ari Aalto
Asko Määttänen

5.5.2017
5.5.2017
5.5.2017
7.5.2017
5.5.2017
5.5.2017
5.5.2017
5.5.2017
7.5.2017

Muut kokoukseen osallistujat:
Olli-Pekka Juhantila
Saija Välikangas

4.5.2017 klo 22:15 – 7.5.2017 klo 22:40 esittelijä
4.5.2017 klo 22:15 – 7.5.2017 klo 22:40 pöytäkirjanpitäjä

Poissa:
Ruska Antti
Hellsberg Ralf
Nikkanen Saku

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

21:04
7:33
20:59
11:26
10:26
11:26
10:16
10:51
22:40

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

__________________
Siv Ilola

__________________
Saija Välikangas

Käsitellyt asiat 71 – 73
Pöytäkirjantarkastus
16.5.2017
__________________
Timo Lehti

16.5.2017
__________________
Mikko Breilin

16.5.2017
__________________
Sanna Leivonen

16.5.2017
__________________
Marja Astola-Turpeinen

16.5.2017
__________________
Ari Aalto

16.5.2017
__________________
Asko Määttänen

16.5.2017
__________________
Maarit Haapanen

16.5.2017
___________________
Jarno Lehtimäki

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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71 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hall. 4.5.2017 – 9.5.2017

Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun vähintään puolet
kuntayhtymän hallituksen jäsenistä ovat osallistuneet kokoukseen
esityslistalla mainittuna aikavälinä. Kokoukseen osallistutaan vastaamalla
4.5.2017 klo 22:00 lähetettyyn sähköpostiin sähköpostiviestissä mainittuja
ohjeita noudattaen.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaa kokouksen sihteeri.
Päätös

Hyväksyttiin

72 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Hall. 4.5.2017 – 9.5.2017

Ehdotus
Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostilla kokouksen päätyttyä 9.5.
klo 9:00. Kaikki kokoukseen osallistuneet allekirjoittavat pöytäkirjan
hallituksen kokouksessa 16.5. Allekirjoitusajankohta ei vaikuta päätösten
toimeenpanoon.
Päätös

Hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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73 § HANKINTAPÄÄTÖS TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTELMÄÄ
KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA (JULKINEN PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN)
Hall. 4.5.2017 – 9.5.2017

Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää tehdä hankinnan tarjouskilpailun voittaneelta Abilita Oy Ab:lta.
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. EUkynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä
aikaisintaan hankintalain (348/2007) mukaan 21 päivän kuluttua siitä, kun
tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja
valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Perustelut
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena oli talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä
Salon seudun koulutuskuntayhtymälle (jäljempänä
hankintayksikkö) ja samaan konserniin kuuluville yksiköille SaaSpalveluna toteutettuna.
Hankintamenettely
Hankinta kilpailutettiin hankintalain (348/2007) mukaisesti.
Hankinta-menettelynä oli neuvottelumenettely.
Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä, koska
hankinnan määrittely riittävällä tarkkuudella ei ollut mahdollista
ilman toimittajien kanssa käytävää neuvottelua.
Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilmailmoituskanavassa 7.12.2016.
Ehdokkaiden soveltuvuuden arviointi ja ehdokkaiden valinta
Hankintailmoituksessa asetettuun määräaikaan 13.1.2017 klo 12
mennessä hankintayksikölle saapuivat seuraavien ehdokkaiden
osallistumishakemukset (aakkosjärjestyksessä):

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Abilita Oy Ab
Accountor Software Oy, Tikon Oy ja Accountor HR Solutions
Oy ryhmittymänä (“Accountor-ryhmittymä”)
Aditro Public Oy, Aditro Enterprise Oy ja Aditro Shared
Services Oy ryhmittymänä (”Aditro-ryhmittymä”)
CGI Suomi Oy
KuntaPro Oy

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty
hankintailmoituksessa. Hankintayksikkö antoi lisäksi tiedoksi
yhden täsmentävän lisäkirjelmän 16.12.2016 ehdokkaiden
esittämiin osallistumishakemukseen liittyviin kysymyksiin.
Kaikki ehdokkaat täyttivät hankintailmoituksessa asetetut
ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset ja hyväksyttiin
mukaan neuvotteluihin.
Neuvottelumenettelyn kulku
Neuvottelukutsu lähetettiin valituille tarjoajille 17.1.2017.
Neuvottelut käytiin kahdessa kierroksessa siten, että kunkin
tarjoajan kanssa käytiin kaksi neuvottelua.
Tarjouspyyntö
Neuvottelujen päätyttyä kaikille tarjoajille toimitettiin
tarjouspyyntö 7.4.2017.
Tarjouspyynnössä asetettiin tarjousten toimittamisen määräajaksi
27.4.2017 klo 16.00.
Tarjouspyynnön toimittamisen jälkeen hankintayksikkö antoi
tiedoksi yhden täsmentävän lisäkirjelmän 19.4.2017 tarjoajien
esittämiin tar-jouspyyntöön liittyviin kysymyksiin. Samassa
yhteydessä hankintayk-sikkö toimitti päivitetyn tarjouspyynnön ja
liitteen 1.
Saadut tarjoukset
Asetettuun määräaikaan mennessä 27.4.2017 klo 16.00
tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat (aakkosjärjestyksessä):
 Abilita Oy Ab
 Aditro-ryhmittymä
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tarjousten tarkastamisessa todettiin, ettei kumpikaan saatu
tarjous vastannut hankintayksikön asettamia tarjouspyynnön
vaatimuksia. Hankintayksikkö päätti tämän vuoksi lähettää
molemmille tarjoajille yksilöidyn täsmennyspyynnön puutteiden
korjaamiseksi.
Molemmat tarjoajat vastasivat hankintayksikön lähettämään
täsmennyspyyntöön. Tarjoajien antamien vastausten perusteella
tarjousten puutteet korjattiin ja molemmat tarjoukset todettiin
tarjouspyynnön mukaisiksi. Molemmat tarjoukset hyväksyttiin
tarjousten vertailuun.
Tarjousten vertailu
Hankinnan valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet kuvattiin
tarjouspyynnön kohdassa 8.
Hintavertailu 40 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu suoritetaan
seuraavasti. Hintavertailussa huomioidaan tarjottu hinta
käyttöönottoprojekteille, palvelumaksuille sekä lisäpalveluille.
Näiden kokonaisuuksien yhteishintaa käytettiin tarjouksen
vertailuhintana.
Halvin vertailuhinta sai 40 pistettä. Muut hinnat pisteytettiin
kaavalla: (halvin vertailuhinta / vertailtava vertailuhinta) x 40
pistettä.
Hintavertailun lopputulos on seuraava:
TARJOAJA
Abilita Oy Ab
Aditro-ryhmittymä

VERTAILUHINTA
473 775,00 €
619 730,00 €

PISTEET
40
30,57944589

Laatuvertailu 60 %
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu kunkin vertailuperusteen
painoarvot ja pisteytykset. Laatua vertailtiin seuraavilla
vertailuperusteilla:
 Yleiset ominaisuudet 5 %
 Henkilöstöhallinnon ominaisuudet 25 %
 Taloushallinnon ominaisuudet 35 %

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Jokaisen em. vertailuperusteen osalta vertailtiin yksittäisten
ominaisuuksien täyttymistä. Yksittäiset ominaisuudet pisteytettiin
skaalalla 1-3. Yksittäisten ominaisuuksien täyttymisen perusteella
jokaiselle vertailuperusteelle laskettiin ”raakapisteet”.
Vertailuperusteiden vertailupisteet muodostettiin seuraavilla
kaavoilla:
 Yleiset ominaisuudet = (raakapisteet / 5) x 5
 Henkilöstöhallinnon ominaisuudet = (raakapisteet / 41) x 25
 Taloushallinnon ominaisuudet = (raakapisteet / 41) x 30

Laatuvertailun lopputulos on seuraava:
TARJOAJA

HENKILÖSTÖHALLINNON
OMINAISUUDET
Abilita Oy Ab 22,56097561
Aditroryhmittymä 17,68292683

TALOUSHALLINNON
OMINAISUUDET
30

LAATUPISTEET
YHTEENSÄ
57,56097561

17,56097561

40,24390244

Hankintayksikkö on antanut pisteet tarjousten mukaisesti ilman,
että pisteitä on vähennetty ilmoitetusta. Molemmat tarjoajat ovat
ilmoittaneet, että laatuvertailua koskeva liite on
kokonaisuudessaan salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20
kohta), joten päätöksessä ei ole mahdollista tämän tarkemmin
kuvata pisteytettäviä ominaisuuksia.
Yhteenveto
Tarjouskilpailussa vertaillut tarjoukset sijoittuivat paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:
TARJOAJA

HINTAPISTEET

LAATUPISTEET

Abilita
Oy Ab
40
57,56097561
Aditroryhmittymä 30,57944589 40,24390244

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Taustatiedot
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitus on myöntänyt kilpailutusluvan
15.11.2016 (hall. 15.11.2016/4/§152) talous- ja henkilöstöhallinnon
järjestelmän hankintaan. Hankinta on otettu huomioon koulutuskuntayhtymän
valtuuston marraskuussa hyväksymässä (valt. 23.11.2016/3/§28) toiminta- ja
taloussuunnitelmassa vuosille 2017-2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi 7.5.2017 klo 22:40.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS
Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälä

4.5.-7.5.2017

Sivu

Liite

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

71, 72
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

73
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu-vaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
mus-viranViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
omainen ja –
aika

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus
Taitajankatu 6
24240 SALO
73
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuVaatimuksen
Sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN
Viranomainen ja –aika

Markkinaoikeus
Pl 118
00131 Helsinki
Pykälät

73
Valituskielto

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hallintolainkäyttölain
(586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3
mom.).
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
omainen ja vali- hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos oikaisuvaatimus on hylätty tai jätetty tutkitusaika
matta, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin van se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo
Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22
20801 TURKU

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

ValitusasiaKirjojen
Toimittaminen

Lisätietoja

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinlain 5
§:ssä mainitussa asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu valituskirjelmäkohtainen.

1

)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

