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    Pöytäkirja 5/2021 

    Ammattikorkeakoulun hallitus 
 

Aika Sähköpostikokous avataan ma 17.5.2021 sähköpostin lähetyksellä ja kokous 

päättyy ke 19.5.2021 klo 12.00. 

Paikka Teams 

 

Päätöksentekijät 

Aaltonen Niko, puheenjohtaja 

Haapala Tero, jäsen 

Hannula Mika, jäsen 

Lahti Mari, jäsen 

Niemelä Jari, jäsen 

Paasio Heli, jäsen 

Ratilainen Niina, varapuheenjohtaja 

Salenius-Ranki Marja, jäsen 

Sundman Pekka, jäsen 

 

Muut osallistujat 

Taatila Vesa, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, esittelijä 

Savolainen Sami, palvelujohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy, sihteeri 

Lakka Ulla-Maija, talousjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

Soini Juhani, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu Oy 

 

1 § Kokouksen avaus 

 

Päätösesitys: Kokous pidetään sähköpostilla. Kokous avataan 
17.5.2021 ja päättyy 19.5.2021 klo 12.00. 
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Päätös: Esitys hyväksyttiin.  

 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätösesitys: Kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksen 
päättymiseen mennessä vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä on vastannut sähköpostiin. 

 

Päätös:  Kokous toteutui laillisena ja päätösvaltaisena. 

 

3 § Turun ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstöhallinnon 
järjestelmäkokonaisuuden ja palkanlaskentapalveluiden hankinta.  

 

Sopimus on määräaikaisena voimassa kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen sopimus 
jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tarjouspyynnön kohteena oli:  

• Turun ammattikorkeakoulun käyttöön tuleva uusi HR-tietojärjestelmä 
(kokonaisuus) SaaS -palveluna ja 

• palkanlaskentapalvelut (jatkuva palkkahallinto). 

• em. järjestelmien ja palvelujen toimivuuden edellyttämät integraatiot  

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy julkaisi tarjouspyynnöstä hankintailmoituksen 
Hilma tietojärjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi) 1.4.2021. 
Hankintapäätöksestä tullaan tekemään myös jälki-ilmoitus. 

 

Kilpailutuksessa käytettiin avointa menettelyä. 

 

Määräaikaan 5.5.2021 kello 12:00 mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) 
tarjoajaa: 

http://www.hankintailmoitukset.fi/
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• Administer Oy 

• Azets Insight Oy 

 

Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten 
perusteella. Todettiin, että tarjoajat täyttävät hankinnalle asetetut 
soveltuvuusvaatimukset.  

 

Molempien tarjoajien todettiin täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajien 
soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Lisäksi todettiin, että tarjoajien ESPD-
lomakkeella antamien tietojen perusteella niihin ei kohdistunut hankintalaissa 
tarkoitettua poissulkemisperustetta.  

 

Tarjoajien soveltuvuustarkistuksen jälkeen tarkistettiin tarjousten 
tarjouspyynnön mukaisuus. Tarkastuksen perusteella todettiin, että Azets 
Insight Oy:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Azets Insight Oy:lle on 
toimitettu tarkempi poissulkupäätös. 

 

Tarjousten vertailu 

 

Kun muita hyväksyttäviä tarjouksia ei määräaikaan mennessä saapunut, 
tarjousten vertailua ei tehty, ja Administer Oy valittiin Henkilöstöhallinnon 
järjestelmäkokonaisuuden ja palkanlaskentapalveluiden toimittajaksi. 

 

Tarjouksen vertailuhinta on 1 146 465,00 euroa (alv 0 %). 

 

 

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila: 

 

Päätösesitys: Hallitus päättää, että Turun ammattikorkeakoulu Oy:n 
henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus ja 
palkanlaskentapalvelut hankintaan Administer Oy:ltä. 
Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila valtuutetaan 
allekirjoittamaan sopimus palveluntuottajan kanssa.  
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Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta 
erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla 
allekirjoituksilla.  

 

Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 
päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Päätös voi muuttua markkinaoikeusvalituksen tai 
hankintaoikaisun johdosta. 

 

Päätös: Hallitus päätti, että Azets Insight Oy:n tarjous 
hylätään tarjouspyynnön vastaisena, ja että 

 

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n henkilöstöhallinnon 
järjestelmäkokonaisuus ja palkanlaskentapalvelut 
hankintaan Administer Oy:ltä. Rehtori-toimitusjohtaja 
Vesa Taatila valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus 
palveluntuottajan kanssa.  

 

Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta 
erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla 
allekirjoituksilla.  

 

Sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 
päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Päätös voi muuttua markkinaoikeusvalituksen tai 
hankintaoikaisun johdosta. 

 

 

4 § Kokouksen päättäminen 

 

 Päätösesitys: Kokous päättyy 19.5.2021 klo 12.00. 
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Päätös:  Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

 

Niko Aaltonen  Sami Savolainen 

puheenjohtaja  sihteeri 
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