














KESKI-UUDENMAAN VESI KUNTAYHTYMÄ JA KESKI-

UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 

2022—2025

BDO Audiator Oy   I  4.10.2021

Tarkla 3/19.10.2021  § 24         Liite 1



BDO AUDIATOR OY | TARJOUS

2

BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO Audiator Oy (Y-tunnus 0904285-6) 

ja BDO Consulting Oy (Y-tunnus 1101610-4) ovat BDO Oy:n tytäryhtiöitä. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten

verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

TARJOUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS-

PALVELUISTA 2022 - 2025

TILINTARKASTUSPALVELUT

Kiitämme tilaisuudesta tarjota teille 

tilintarkastuspalvelujamme.

Tarjouksemme kattaa organisaationne lakisääteisen 

tilintarkastuksen sekä mahdolliset muut 

tarjouspyynnössänne mainitut palvelut.

Uskomme, että asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä 

syvällinen julkishallinnon tuntemukseemme tuo 

organisaatiollenne lisäarvoa. 

Tarjoamme tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:tä. 

Ehdotamme tarjouspyynnössä mainittuihin tehtäviin 

seuraavia asiantuntijoitamme: 

 vastuunalainen tilintarkastaja JHT Mark Lassfolk

 vastuunalaisen tarkastajan varahenkilö HT, JHT 

Annika Sveholm

Tarpeen mukaan käytössänne on sekä koko Suomen 

BDO-konsernin henkilöstön että kansainvälisen 

verkostomme asiantuntijuus, jota voidaan hyödyntää 

toimeksiannossa suostumuksellanne.

Annamme mielellämme lisätietoa tarjouksestamme. 

Yhteyshenkilönä toimii aluejohtaja Eeva Koivula, puh. 

040 509 8569, eeva.koivula@bdo.fi. 

Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksianne ja 

että saamme jatkaa yhteistyötä kanssanne!

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2021 asti.

Yhteistyöterveisin,

BDO Audiator Oy

Taneli Mustonen

toimitusjohtaja

VAHVUUTEMME KUNTIEN TILINTARKASTUKSESSA

Meillä on kokemusta kuntien, kuntayhtymien ja 

kuntaomisteisten yhtiöiden tilintarkastuksesta ja muista 

talouden ja hallinnon asiantuntijapalveluista jo 

kymmenien vuosien ajalta. Asiantuntijamme ovat 

sitoutuneita auttamaan teitä tavoitteidenne 

saavuttamisessa, tarjoten samalla poikkeuksellisen 

hyvää asiakaspalvelua. 

Vahvuuksiimme lukeutuvat

 syvällinen julkissektorin asiantuntemus, joka 

perustuu pitkiin asiakassuhteisiin ja Suomen 

laajimpaan julkissektorin asiakaskuntaan

 asiantuntijoidemme kokemus, osaaminen ja työn 

laatu 

 kuntatalouden ja -hallinnon sekä niiden 

erityispiirteiden tuntemus

 asiakaskeskeinen lähestymistapa ― autamme 

asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa niin 

arjessa kuin muutostilanteissa

 monipuoliset neuvonanto- ja koulutuspalvelut

 erinomaisella tasolla oleva asiakastyytyväisyys. 

Keksi-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä ja 

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun Liikelaitoskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta

Kirkkotie 49 

04310 TUUSULA
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TIETOA BDO:STA

TOIMINTAPERIAATTEEMME

Meillä kaikki lähtee halusta auttaa. Haluamme auttaa 

asiakkaitamme siinä, mikä on heille tärkeää. Olemme 

tukena arjen haasteissa, autamme tavoitteiden 

saavuttamisessa, kannustamme katsomaan laajemmalle, 

tai kuljemme yhdessä kohti uutta. Sloganimme People 

helping people achieve their dreams kuvaa myös sitä, 

miten auttamalla toinen toistamme asiantuntijamme sekä 

auttavat asiakkaita että voivat saavuttaa omaan uraansa 

liittyvät tavoitteensa ja unelmansa. 

Toimintakulttuurimme perustuu läpinäkyvyydelle, 

vastuullisuudelle ja avoimuudelle. Muita keskeisiä 

periaatteitamme ovat tilintarkastuksen ja muiden 

palvelujemme sekä henkilökuntamme riippumattomuus, 

asiantuntijatyön korkea laatu ja poikkeuksellisen hyvä 

asiakaspalvelu. 

LIIKEVAIHTO SUOMESSA

€ 24,5 miljoonaa

VERKOSTON LIIKEVAIHTO

€ 8.5 miljardia

TOIMISTOA 
SUOMESSA 

1 617 
TOIMISTOA KAUTTA 
MAAILMAN

216
ASIANTUNTIJAA
SUOMESSA

88,120 ASIANTUNTIJAA GLOBAALISTI

167
MAATA

15

TAUSTAMME

Suomessa vuodesta 1992 toiminut BDO on kotimaisen

henkilökuntansa omistama yritys. Tarjoamme 

laadukkaita tilintarkastus-, vero-, laki- ja 

neuvonantopalveluja yrityksille, julkissektorin 

organisaatioille ja muille yhteisöille. 

BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusta ja muita 

talouden asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio 

sekä Suomessa että kansainvälisesti. Palvelemme 

asiakkaitamme kansainvälisesti yli 88 000 

asiantuntijamme voimin 167 maassa. 
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JULKISSEKTORIN VAHVA ASIANTUNTIJA

Julkishallinnon ja -talouden asiantuntijapalveluiden 

tuottajana olemme Suomen johtavia organisaatioita. 

BDO:n julkishallinnon tilintarkastuksesta vastaa BDO 

Audiator Oy, joka on vuonna 1992 perustettu 

tilintarkastusyhteisö (aiemmin JHTT-yhteisö).  

Henkilöstöllämme on vankkaa kokemusta ja ymmärrystä 

mm. kuntien ja kuntayhtymien, ministeriöiden, 

yliopistojen ja seurakuntien toiminnasta ja 

erityispiirteistä. 

Suomen BDO:lla työskentelee noin 210 asiantuntijaa, 

joista auktorisoituja tilintarkastajia on noin 70. Moni 

tilintarkastajistamme on suorittanut kaksi 

auktorisointitutkintoa. Palvelemme asiakkaitamme 

joustavasti ja paikallisesti ympäri maan, 15 

aluetoimistostamme käsin. 

Tarjoamme laajan valikoiman erityisosaamista kuntien 

tarpeisiin. Autamme kuntia ja kuntakonserneja 

saavuttamaan tavoitteitaan mm. talouden 

suunnitelmallisuuden ja kestävyyden, vaatimusten 

mukaisen toiminnan varmistamisen, pääomien hallinnan 

ja palvelutuotannon osa-alueilla. 

Asiantuntijamme voivat olla apunanne esimerkiksi 

hankkeisiin, verotukseen, tietojärjestelmiin, 

yhtiöittämiseen, rahoitukseen sekä riskienhallintaan ja 

sisäiseen valvontaan liittyvissä kysymyksissä. 

Tarjoamme lisäksi asiakkaamme tarpeisiin räätälöityä 

koulutusta. Palvelutarjontamme on suunniteltu 

tukemaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. 

Asiantuntijoidemme 

auktorisoinnit

Lukumäärä

JHT/JHTT 50

KHT 35

HT 25

CIA, CISA, CGAP, 

CCSA, CFE, CRMA
20

ALUETOIMISTOMME SUOMESSA

Helsinki

Turku

Tampere

Oulu

Lappeenranta

Jyväskylä

Rovaniemi

Joensuu

Seinäjoki

Pori

Rauma

Tammisaari

Forssa

Vaasa

Maarianhamina
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POIKKEUKSELLISEN HYVÄ ASIAKASPALVELU

BDO:laiset kautta maailman ovat sitoutuneet 

tarjoamaan asiakkaillemme poikkeuksellisen hyvää 

asiakaspalvelua. Haluamme auttaa asiakkaitamme 

saavuttamaan tavoitteensa. Tavoitteenamme on 

rakentaa pitkäkestoisia asiakassuhteita. Valitsemme 

jokaiseen asiakastoimeksiantoon aina sopivimman 

tiimin. Lisäksi asiantuntijamme kehittävät jatkuvasti 

omaa osaamistaan sekä auttavat toinen toistaan 

varmistaen, että asiakas saa parhaan osaamisen 

käyttöönsä.  

TYYTYVÄISET ASIAKKAAT

Asiakkaiden kuuleminen on meille tärkeää. Keräämme 

asiakkailtamme säännöllisesti palautetta ja käytämme 

sitä toimintamme kehittämisen pohjana. 

Asiakastyytyväisyysmittausten tulokset kertovat 

asiakkaiden luottamuksesta meihin. Vuosittain 

toteutettavassa, laajassa asiakastyytyväisyys-

kyselyssämme* asiakkaistamme 90% arvioi palvelumme 

joko erinomaiseksi tai hyväksi. Nettosuositteluindeksiksi 

(Net Promoter Score) kunta-asiakkaamme ovat antaneet 

meille 74*, mikä on erinomainen tulos. Tulokset ovat 

samansuuntaisia muidenkin asiakasryhmiemme 

keskuudessa. 

*BDO:n asiakastyytyväisyystutkimus 6/2020

ASIAKKAILTA SAATUA PALAUTETTA: 

”Olemme käyttäneet tilintarkastuksen lisäksi 

aiemmin myös talouden erityisasiantuntemustanne 

ja olemme aina olleet erittäin tyytyväisiä työn 

tuloksiin.”

”Aina on toiminut yhteistyö hyvässä hengessä ja on 

voinut keskustella asioista niiden oikeilla nimillä.”

Nettosuositteluindeksi (NPS, Net Promoter Score)* 

Miten kunta-

asiakkaamme 

arvioivat 

onnistumistamme 

asteikolla 1-5 

(1 = täysin eri 

mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä)*
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TARKASTUKSEN TOTEUTTAMISTAPA, LAAJUUS JA HINTA

TOTEUTUS TAUSTAOLETUKSET

Suoritamme tilintarkastuksen hyvää tilintarkastustapaa 

noudattaen. 

Tarkempi kuvaus tarkastuksen toteuttamistavasta, 

raportoinnista ja laadunvarmistuksesta löytyy 

tarjouksen liitteestä 1. 

Tilintarkastuspalkkio perustuu toimeksiannossa tehdyn 

työn määrään. 

Tilintarkastuksen laajuuden arviointi perustuu mm. 

tarjouspyynnössä ilmoitettuun tietoon, tällä hetkellä 

käytössämme oleviin tietoihin kuntayhtymien 

taloudesta ja toiminnasta sekä taustaoletuksissa 

kuvattuihin toimeksiannon asianmukaisen suorittamisen 

kannalta olennaisiin seikkoihin.

 Organisaatioissa ja toiminnassa ei tapahdu 

olennaisia muutoksia.

 Kirjanpito ja raportointi on hoidettu asianmukaisesti 

ja talouden järjestelmät toimivat luotettavasti 

ilman olennaisia häiriöitä ja muutoksia.

 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja 

konsernivalvonta on ohjeistettu asianmukaisesti.

 Tilinpäätös liitteineen on valmis sovittuna 

tarkastusajankohtana.

 Lisätietoja antavat henkilöt ovat tarvittaessa 

tavoitettavissa tarkastuksen aikana.

 Tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat ovat 

tarkastajan käytössä sovittuina tarkastuspäivinä.

KUNTAYHTYMIEN LAKISÄÄTEINEN TILINTARKASTUS

Kuntalain mukaisen tilintarkastuksen laajuus, josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, 

on kuusi (6) tarkastuspäivää vuodessa. Päivät jakautuvat tasan kuntayhtymien kesken. 

• Tehtävän suorittaa kokonaisuudessaan vastuunalainen JHT-tilintarkastaja.

• Laskutuksessa sovellettava tarkastuspäivän hinta on 595 € (ALV 0%)/tarkastuspäivä sisältäen kaikki matka- ja 

muut kustannukset.

• Lisätarkastuspäivän hinta on 750 € (alv 0%) / tarkastuspäivä sisältäen matka ja muut kustannukset 

KUNTALAIN MUKAISEN TILINTARKASTUKSEN KOKONAISHINTA

Lakisääteisen tilintarkastuksen vuosihinta tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa suoritettuna (6 pv/vuosi) sekä 

sopimuskauden kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset on esitetty alla.

TEHTÄVÄ 2022 2023 2024 2025

Lakisääteinen tilintarkastus 3.570 € 3.570 € 3.570 € 3.570 €

SOPIMUSKAUDEN KOKONAISHINTA 2022-2025 14.280 €
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TARKASTUKSEN TOTEUTTAMISTAPA, LAAJUUS JA HINTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERITEHTÄVÄT

Molemmat tarkastuslautakunnat pitää yleensä kaksi kokousta vuodessa. Kokousten ja arviointikertomuksen 

valmistelun sihteeritehtävien laajuus josta tarjous pyydetään ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan, on 

yhteensä 20 työtuntia vuodessa. Sihteeritehtäviin kuuluu pöytäkirjan pitäminen, kokouskutsun lähettäminen ja

arviointikertomuksen kokoaminen.

• Laskutuksessa sovellettava tuntihinta on 81 €/tunti (alv 0%) sisältäen kaikki matka- ja muut kustannukset.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVIEN KOKONAISHINTA

Tarkastuslautakunnan tehtävien vuosihinta tarjouspyynnössä esitetyssä laajuudessa suoritettuna (20 työtuntia) ja 

toimikautta vastaava kokonaishinta sisältäen matka- ja muut kustannukset on esitetty alla.

MUUT EHDOT

• Muista kuin tarjouspyynnössä mainituista lisäpalveluista sovitaan erikseen.

• Tarkastuspäivien ja -tuntien yksikköhinnat ovat kiinteät kahden ensimmäisen vuoden ajan. Toimittajalla on sen 

jälkeen oikeus esittää hinnan tarkistusta neuvoteltuaan siitä tilaajan kanssa. Toimittajan on osoitettava 

hintojen korotusperusteet ja niiden vaikutus kokonaishintaan. Mahdolliset hinnan tarkistukset tulevat voimaan 

tilaajan hyväksymisellä.

• Vuosittaisten tarkastuspäivien määrää voidaan tarkentaa tarkastussuunnitelmaa tehtäessä. Tilinpäätöksen 

laadinnan yhteydessä pyydetään vuosittain johdon vahvistuskirje. 

• Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella. 

Maksuehto 14 päivää netto. Viivästymisajalta veloitetaan korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus tapahtuu 

ensisijaisesti sähköisesti verkkolaskuna. Noudatamme tarkastustoiminnassa JYSE 2014 palveluehtoja (4/2017 

päivitysversio).

TEHTÄVÄ 2022 2023 2024 2025

Tarkastuslautakunnan tehtävät 1.620 € 1.620 € 1.620 € 1.620 €

SOPIMUSKAUDEN KOKONAISHINTA 2022-2025 6.480 €
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