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Jokioisten kunnan lausunto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymän talousarvioon 2021 ja taloussuunnitelmaan 2022–2023 
 
Kh § 62 
4.5.2020 Jokioisten kunta esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 

Sairaanhoitopiirin esittämät toimenpide-ehdotukset yhteisiksi toi-
menpiteiksi vuodelle 2021 ovat kannatettavat. Potilaspolkujen ke-
hittäminen erityisesti organisaation rajat ylittävissä tilanteissa on 
ensiarvoisen tärkeää asiakkaan ja potilaan turvallisen hoidon ta-
kaamiseksi.  
 
Sähköisten palvelujen laaja käyttöönotto tehostaa toimintaa mer-
kittävästi, näitä kehittämällä on mahdollista saada merkittäviä 
tuottavuushyötyjä. Tietoon perustuva johtaminen on välttämättö-
myys, oikean ja ajantasaisen tiedon merkitys korostuu entisestään 
talouden kiristyessä.  
 
Vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämisen tulee olla tavoitteel-
lista, asetettu tavoite olla näiden osalta valtakunnan parhaan 
kymmenyksen joukossa on hyvä.  
 
Seudullisten toimenpiteiden osalta kaikki yhteistyön kehittämiseen 
ja organisaatiorajapintojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet 
ovat kannatettavia.  
 
Myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
parantaminen antaa mahdollisuuden kokonaistaloudellisesti jär-
kevien palvelukokonaisuuksien luomiseen. Erikoissairaanhoidon 
ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittämiseen on entistä 
määrätietoisemmin kytkettävä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-
toimi, erityisesti tämän kytköksen merkitys korostuu vanhuspalve-
luissa, joissa on hyvin paljon terveyden- ja sosiaalihuollon raja-
pinnassa olevia kysymyksiä. 

  
Tuotantoennusteiden mukainen suoritteiden kolmen vuoden kas-
vun euromääräinen vaikutus on Jokioisten osalta 6,9 %. Kasvuar-
vio perustuu ikärakenteen ja eri sairaustyyppien muutokseen, yh-
distettynä muihin kustannuksia nostaviin tekijöihin rasite kuntata-
loudelle on merkittävä.  
 
Jotta ikärakenteen muutoksesta aiheutuvaa palvelukysynnän kas-
vua voidaan hallita, on määrätietoisesti kehitettävä uusia hoitojär- 
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jestelyjä, näistä erityisesti sähköisten palvelujen ja teknologian 
hyödyntäminen voivat vähentää kustannusten nousupainetta. 
 
Myös työnjaon kehittäminen eri toimijoiden välillä vähentää pääl-
lekkäisiä toimintoja, mikä osaltaan auttaa kustannusten nousun 
hillinnässä.  
 
Kuntien kannalta oleellista on saada karkeat laskelmat arvioidusta 
tulevaisuuden sairaalateknologian ja lääkekustannusten kehityk-
sestä. 

 
Merkittävin Kanta-Hämeen erikoissairaanhoidon tuleviin kustan-
nuksiin vaikuttava tekijä on Assi-sairaala. Korona-pandemian 
vuoksi Assin vaihtoehtojen tarkastelu on vielä kesken, koska 
maakunnalliset työpajat on jouduttu siirtämään syksyyn. Korona-
pandemian talousvaikutukset kuntatalouteen ovat joka tapauk-
sessa erittäin merkittävät, minkä vuoksi on hyvin tarkasti selvitet-
tävä kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot uusirakentamiselle. Sel-
vitettäviä asioita ovat ainakin investoinnin siirtäminen ja toteutta-
minen kevennetyllä mallilla. Lisäksi tulee määritellä Forssan sai-
raalan palvelutuotannon profiili Kanta-Hämeen kokonaispalvelu-
tuotannon osana, vastaava määrittely on syytä tehdä myös Riihi-
mäen sairaalan osalta. 

 
Sairaanhoitopiirissä ei ole laadittu lakisääteistä terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmaa valtuustokausittain, kuten lainsäädän-
nössä edellytetään. Järjestämissuunnitelmassa sovitaan erikois-
sairaanhoidon järjestelyistä sairaanhoitopiirin alueella. Samassa 
suunnitelmassa sovitaan erikoissairaanhoidon palveluverkosta 
sekä työnjaosta eri sairaaloiden välillä. 
 
Suunnitelma tulisi laatia yhdessä kuntien kanssa ja se hyväksy-
tään sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa määräenemmistöllä. 
Soteuudistukseen tähtäävät hankkeet eivät ole poistaneet järjes-
tämissuunnitelman laatimisvelvoitetta. Järjestämissuunnitelman 
laadinta on nähtävä vuorovaikutteisena prosessina, jossa kunnat 
ja sairaanhoitopiiri keskustelevat ja sopivat yhdessä miten eri-
koissairaanhoito järjestetään. Nyt kun em. suunnitelmaa ei ole 
laadittu on samalla menetetty em. yhteisen sopimisen mahdolli-
suus eikä maakunnassa ole yhteisesti jaettua näkemystä. 
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Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille vuoden 2021 talousarviosta ja 
vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Välirahoitus Museorautatieyhdistyksen hankkeeseen 
 
Kh § 63 
4.5.2020 Jokioisten museorautatie on valtakunnallisesti tunnettu, tunnustet-

tu ja merkittävä tekninen sekä kulttuurihistoriallinen muistomerkki. 
Ainoa nykypäiviin asti säilynyt ja yhä käytössä oleva kapearaitei-
nen rautatie Suomessa. Yksi Lounais-Hämeen tärkeimpiä matkai-
lunähtävyyksiä. 

 
Museorautatieyhdistys on tänä vuonna jatkamassa museoradan 
korjaustöitä. Tämänvuotisen ratahankkeen kustannusarvio on 
40 000,00 euroa. Museovirasto on myöntänyt hankkeelle 
30 000,00 euron avustuksen. Avustus maksetaan joulukuussa 
töiden valmistuttua. 
 
Vallitsevasta koronatilanteesta ja sen aiheuttamista rajoituksista 
johtuen Museorautatieyhdistys menettää merkittävästi kevään ti-
lausliikenteen tuloja ja ainakin alkukesän osalta myös aikataulun 
mukainen liikenne on epävarmaa. Näin ollen ratatöiden välirahoi-
tus liikennetuloilla on vaikeaa. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Museorautatieyhdistys ry:lle väli-
rahoituksena Jokioinen-Humppila välisen junaradan kunnostami-
seen 40 000,00 euroa 0,00 % korolla siten, että lyhytaikainen lai-
na tulee maksaa takaisin heti Museoviraston avustuksen maksa-
tuksen jälkeen, viimeistään 30.12.2020. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Tietojärjestelmäpäivitys 
 
Kh § 64 
4.5.2020 CGI Suomi Oyj on tehnyt tarjouksen Jokioisten kunnalle CGI HR-

palkat -perheen tuotteen (Pegasos) päivittämisestä CGI HR Po-
versioon. Vanhan version käyttö päättyy 4.12.2020. CGI HR Po 
tarjoaa modernin palkkahallintojärjestelmän. Kyseessä on toimi-
alariippumaton järjestelmä, joka joustaa muuttuvissa tilanteissa ja 
tarpeissa. Versiopäivitys tarjoaa hyvän työkalun HR:n kehittämi-
seen. Se vähentää manuaalista työtä ja automatisoi prosesseja. 

 
Päivitys koskee Jokioisten kuntaa siten, että mukana ovat myös 
Humppila ja Ypäjä lisätalousyksikköinä. Versiopäivitys ei muuta 
vuotuisia kiinteistä ylläpitomaksuja. Uuden version ja päivityspro-
jektin eri osioiden hinta on 37 760,00 euroa. CGI HR Po kytkeytyy 
suoraan kunnan muihin järjestelmiin, mm kirjanpitoon, työaika-
suunnitteluun, varhaiskasvatukseen ja kansalaisopistoon. 
 
Jotta päivitysprojekti saadaan toteutettua hallitusti ja jotta se val-
mistuu ennen vanhan version toiminnan päättymistä, pitää päivi-
tysprojekti käynnistää toukokuussa. 
 
Nyt tehtävä ohjelmistopäätös tarkoittaa sitä, että kaikilla seudun 
julkisen hallinnon toimijoilla (mukaan lukien Someron kaupunki) 
Tammelaa lukuunottamatta on sama ohjelmistoympäristö. 
 
Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa tai tulee tuottamaan palkan-
laskupalvelut Forssan kaupunkikonsernille ja Someron kaupungil-
le. Loikusta tuleekin muodostumaan merkittävä toimija tässä asi-
assa. Kun Jokioisten palkkahallinnossa tulee eläketapahtumia, 
neuvotellaan Loikun kanssa palkanlaskentapalvelujen yhdistämi-
sestä ensisijaisena vaihtoehtona uuden resurssin palkkaamiselle 
kunnan palvelukseen.  

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä HR:n versiopäivityksen CGI:n 

tarjouksen T10132011 mukaisesti. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 4/2020. 
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Jokioisten kunnan väestötietojen käyttöoikeuden myöntäminen 
 
Kh § 65 
4.5.2020 Kuntien (Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä) rakennusvalvon-

nan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevan sopimuksen 
12. kohdan mukaan kunnat laativat erillisesti kirjallisen henkilötie-
tojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Lisäksi Väestörekisterikes-
kukseen tulee olla yhteydessä.  

 
Väestötietolain mukaisen tietoluvan perusteella kunta ei saa luo-
vuttaa väestötietoja kuntahallinnon ulkopuolelle, myöskään toisel-
le kunnalle. Tässä vaiheessa operatiivista toimintaa varten tarvi-
taan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtä-
vien hoitamista varten kunkin kunnan väestöoikeudet. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä on otettava huomioon kulloinenkin 
asiaa koskeva sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö ja niihin liit-
tyvät asetukset. 
 
Väestöoikeudet tulee myöntää edellä todetun mukaisesti raken-
nustarkastaja Raimo Huotelinille, ympäristötarkastaja Marika 
Sarkkiselle ja tarkastusinsinööri Jari Salmistolle. 
 

Ehdotus Jokioisten kunta antaa Forssan kaupungin palveluksessa oleville, 
edellä mainituille henkilöille, kunnan laajat väestöoikeudet Trimble 
Locus-kuntarekisteriohjelmaan rakennusvalvonnan ja ympäristö-
suojelun viranomaistehtävien hoitoa varten.  

 
Viranhaltijoiden/työntekijöiden väestötietojen käsittelyoikeus alkaa 
viran toimituksen aloituspäivästä ja se päättyy kunnan kirjallisesta 
ilmoituksesta tai viranhaltijan/ työntekijän siirtyessä muihin tehtä-
viin taikka erotessa tai irtisanoutuessa virastaan/toimestaan.  
 
Kunnan väestötietojen käyttö ja käsittelyt Forssan kaupungin tie-
toverkossa perustuu kuntien väliseen sopimukseen, jossa Jokiois-
ten, Tammelan ja Ypäjän kuntien rakennusvalvonnan ja ympäris-
tösuojelun tehtävien hoito on siirretty Forssan kaupungin hoidet-
tavaksi vuoden 2019 alusta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Toimen täyttölupa (määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja) 

Kh § 66 
4.5.2020 Mäntypuiston päiväkodissa työskentelee tällä hetkellä kaksi var-

haiskasvatuksen opettajaa sekä 6 lastenhoitajaa. Mäntypuiston 
päiväkodissa on kaksi hoito- ja opetusryhmää. Molemmissa ryh-
missä työskentelee vain yksi varhaiskasvatuksen opettaja, joista 
toinen toimii perustyönsä lisäksi myös Mäntypuiston päiväkodin 
vastaavana varhaiskasvatuksen opettajana.  

 
Mäntypuiston päiväkodissa on aiemmin työskennellyt 3–4 var-
haiskasvatuksen opettajaa, mutta eri syistä määrä on vähentynyt 
kahteen. Opettajia on siirtynyt vuosien saatossa Mäntypuistosta 
Teerimäen päiväkotiin / Miinan koululle ja kaikkiin avoinna olleisiin 
varhaiskasvatuksen opettajan paikkoihin ei ole tullut hakemuksia.  
 
Avoimiksi tulleisiin varhaiskasvatuksen opettajien toimiin on pal-
kattu lastenhoitajia. Tavoite on, että Mäntypuiston päiväkodissa 
työskentelisi jatkossa ainakin kolme varhaiskasvatuksen opetta-
jaa.  
 
Sivistystoimenjohtaja esittää, että yksi varhaiskasvatuksen opetta-
jan toimi täytetään määräajaksi lukuvuodeksi 2020–2021 Mänty-
puiston päiväkotiin. Mikäli varhaiskasvatuksen opettaja saadaan 
rekrytoitua, niin yksi määräaikaisen päivähoitajan toimi jätetään 
täyttämättä.  
 
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen määräaikaisuuden perus-
teena on kunnan varhaiskasvatuksen rakenteiden tarkastelu liitty-
en laskevaan lapsimäärään.  

Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää varhaiskasvatuksen opettajan 
toimen määräaikaisen täyttöluvan lukuvuodeksi 2020–2021. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 67 
4.5.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö: 

- Sähköposti 17.4.2020: Kuuleminen / Päätösluonnos valmius-
lain (1552/2011) 86 §:n mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin 
ryhtymisestä. 

- 20.4.2020 saapunut ohje: Toimenpiteet sosiaali- ja terveyden-
huollon toimintakyvyn lisäämiseksi ennen valmiuslain työvel-
voitteen käyttöön ottoa COVID-19 pandemian aikana. 

 
 Hämeen liiton 15.4.2020 saapunut viesti ”Nostetaan yhdessä 

esiin hämäläistä puhtautta ja onnellisuutta!” Poikkeukselliset olot 
saavat meidät arvostamaan puhdasta luontoa ja paikallisia palve-
luja aivan uudella tavalla. Poikkeustilan aiheuttamat vaikutukset 
maakuntamme matkailuun ovat suuret. Yritykset tarvitsevat nyt 
erityistä tukea monessa muodossa. 

 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kirje 14.4.2020 ”Kuntien ehdo-

tukset sairaanhoitopiirin talousarvioon 2021 ja taloussuunnitel-
maan 2021–2024”. 

 
 Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tuloslaskelma 1–3/2020. 
 
 Metsähallituksen 2.4.2020 päivätty tutkimuslupa liikkumiseen ja 

rengastukseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueil-
le ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. 

 
 Jokioisten kunnan ja Kesko Oyj:n välinen asiakaskohtainen sopi-

mus, jolla ne sopivat Kesko Oyj:n ja Hanselin välillä tehdyn puite-
sopimuksen (elintarvikkeet ja non-food tuotteet) mukaisten tuot-
teiden hankinnasta koko Jokioisten kunnan organisaatiossa. 

 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdo-

tuksen. 
 

Lisäksi keskusteltiin Miinan koulun asuntolan purkamisesta ja to-
dettiin, että asiaan palataan iltakoulussa 1.6.2020 ja sen jälkeen 
päätetään siitä, miten asiassa edetään. Ennen iltakoulua asiassa 
ei tehdä toimenpiteitä. 
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Yhtymäkokousedustajien valinta 
 
Kh § 52 
20.4.2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on 30.3.2020 pyytänyt 

kuntaa nimeämään enintään 3 edustajaa yhtymäkokoukseensa. 
Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi 10.6.2020 Forssan sai-
raalassa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä Jokioisten kunnan edustajiksi 

FSHKY:n yhtymäkokoukseen 10.6.2020 Jorma Hacklinin, Sirpa 
Larkon ja Pauli Myllyojan. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
 
Kh § 68 
4.5.2020 Sirpa Larko on asiaa koskevan päätöksen jälkeen ilmoittanut, että 

hän on estynyt toimimaan yhtymäkokousedustajana 10.6.2020. 
  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita uuden yhtymäkokousedustajan Sir-

pa Larkon tilalle. 
 
Päätös Kunnanhallitus valitsi uudeksi yhtymäkokousedustajaksi yksimieli-

sesti Kirsi Räisäsen. 
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Kesäleiritoiminnan peruminen alkavalta kesältä 
 
Kh § 69 
4.5.2020 Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen useat kunnat ovat pe-

runeet alkavan kesän leiritoiminnan. Leirikeskusten hygieniaolo-
suhteet vaihtelevat suuresti eri kunnissa. Pikku-Liesjärven leiri-
keskuksen hygieniaolot eivät nykyisessä tautitilanteessa leiritoi-
mintaa. 

 
 Suoritetussa kartoituksessa saatiin kunnista seuraavia tietoja: 

Valkeakoski, Nousiainen, Loimaa. Koski TL, Marttila, Kokemäki, 
Muurame: kaikki leirit peruttu. Hattula suunnittelee siirtoa heinä-
kuun loppuun. 
Lounais-Suomen Liikunta ja urheilu ry: Kaikki kesän leirit peruttu 

 
Forssan seudulla Forssan kaupunki ja Tammela odottavat maan 
hallituksen ohjeita. 

 
Korvaavana toimintana pidetään yllä digitaalista nuoriso- ja eri-
tyisnuorisotyötä. Jos nuorisotoimen perustyöhön päästään takai-
sin käsiksi, teemme todennäköisesti nuorisotilatyötä, pienryhmä-
toimintaa ja paikallisia kesäaktiviteetteja, paikkoina mm. Nuokkari, 
koulujen pihat / salit, urheilukenttä, frisbeegolfrata, Elonkierto, 
Rehtijärvi, pyöräretket tms. nuoriso-ohjaajien yhteisen suunnitte-
lun pohjalta. Myös osittainen seutukunnallinen yhteistyö on mah-
dollista. 

  
Yhtenä vaihtoehtona on leirien siirtäminen heinäkuun loppuun, 
esim. viikot 29–30 (13.7.–17.7. ja 20.–24.7.). Hankaluutena tosin 
keittiöhenkilökunnan ja ohjaajien rekrytointi sekä ajankohdan 
varmistuminen (edelleen turvallisuuskysymykset). 

  
Kesän ajan työvoimaresurssimme ovat hyvät, Sanni Ristolaisen 
lisäksi Henriikka Korteniemi palaa Paanalta nuorisotoimeen ke-
säksi, ja määräaikaisen Sanna Ståhlströmin työsuhde jatkuu ole-
tettujen leirien vuoksi juhannukseen saakka. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kaikki Jokioisten kunnan kesäleirit 

perutaan alkavalta kesältä.  Nuoristoimi ja liikuntatoimi järjestävät 
lapsille ja nuorille korvaavaa toimintaa tautitilanteen sallimissa ra-
joissa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 4.5.2020 126 8 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Vuokranmaksun helpottaminen    
 
Kh § 70 
4.5.2020 Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  4.5.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 62, 67 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 63–66, 68–70 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 63–66, 68–70 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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VASTAANOTTAJA(T) 

Mika Rantala 

mika.rantala@jokioinen.fi 

 

CGI HRPe versiopäivitys 
Tarjoamme teille CGI HRpe-järjestelmän versiopäivitystä CGI HRpo -järjestelmään. 

 

CGI HRpo palkkajärjestelmää, jossa on monipuoliset palvelut palkka- ja henkilöstöhallinnon 

toteuttamiseksi. CGI:llä on vahva kokemus ja osaaminen julkishallinnon henkilöstöhallinnon järjestelmien 

ja palveluiden toimittajana. Olemme toimittaneet useita henkilöstöhallinnon ratkaisuja kunnille, 

kaupungeille sekä muille julkishallinnon yhteisöille. 

  

 

 

TARJOUKSEMME YHTEYSHENKILÖ 

Ida-Maija Kanerva 

0404171821 

ida-maija.kanerva@cgi.com 

CGI Suomi Oy 

Karvaamokuja 2, 00380 Helsinki 

 

 

 

     

 

Saku Lähteenmäki    Janne Tuominen 

 

Liiketoiminnan johtaja    Johtaja 
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Tiivistelmä  
 

Tausta 

 

Teille tarjotaan käytössänne olevan CGI HR Palkat -perheen tuotteen päivittämistä CGI HR Po -versioon, 

jota kehitetään jatkuvalla asiakaslähtöisellä kehitystyöllä. CGI HR Palkat perheen tuote CGI HR Po 

tarjoaa asiakkaalleen modernin palkkahallinnonjärjestelmän, joka kattaa kunta-asiakkaille tärkeitä 

ominaisuuksia ratkaisukuvauksessa kuvatuin tavoin.  

 

Palkkajärjestelmä tarjoaa asiakkaalleen monenlaisia etuja. Kyseessä on toimialariippumaton järjestelmä, 

joka joustaa asiakkaiden muuttuvissa tilanteissa. Järjestelmästä on otettavissa käyttöön valmiita 

liittymärajapintoja sekä toiminnallisuuksia esimerkiksi HR:n kehittämiseen. 

 

Tehokkuus 

CGI HRpo vähentää manuaalista työtä automatisoimalla prosesseja. Yksinkertaisen käyttöliittymän avulla 

palkanlaskennan toimenpiteet voidaan hoitaa ketterästi. 

 

Työhyvinvointi 

CGI HR po tuotteen ominaisuudet antavat asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa työntekijöiden 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.  

 

Asiakkailta käyttöönotto vaatii 

 

Tätä varten asiakkaalta odotetaan 

 Päivitetyn ohjelmiston käyttöönottoa 

 Sitoutumista aikatauluihin 

 Osallistumista koulutukseen 

 Osallistumista projektiin 

 

 

Miksi CGI? 

 

CGI:n globaali arvolupaus on toimittaa projektit sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti (Suomessa koko 

IT-toimialan keskiarvo on noin 50 %). Tämän lupauksen lunastamiseksi CGI on investoinut vahvasti ISO-

sertifioidun johtamis- ja toimitusmallinsa, Management Foundationin, jatkuvaan kehittämiseen.  

Palvelutuotannossa toimintamme perustuu vahvaan paikalliseen läsnäoloon ja vastuunkantoon sekä 

globaalien nearshore- ja offshore osaamiskeskustemme hyödyntämiseen. Riippumattomana palvelutalona 

pystymme toteuttamaan ratkaisut asiakaskohtaisesti soveltuvimmalla teknologialla. Vahva läsnäolomme 
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kaikilla toimialoilla eri puolilla maailmaa varmistaa kykymme tuottaa asiakkaidemme liiketoiminnalle 

lisäarvoa innovatioita ja parhaita käytäntöjä välittämällä.  
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1 Pe-Po versiopäivitys 
 

Tällä hetkellä käytössänne oleva CGI HR Palkat -perheen tuote CGI HR pe:n nykyversio on tullut 

elinkaarensa päähän, joten tarjoamme teille ratkaisuksi päivitystä CGI HR Palkat -perheen CGI HR Po -

versioon. Tarjoamamme uusi versio on kokonaisvaltainen palkkahallinnon järjestelmä. Kyseessä on 

nykyaikainen ja moderni ratkaisu. 

 

CGI HR Po:n palkanlaskennan ominaisuudet on kuvattu tarjouksen liitteenä 1 olevassa tuotekuvaukssa. 

Versiopäivitys koskee CGI HR Po:n palkanlaskennan ominaisuuksien käyttöönottoa. CGI HR Po:ssa on 

myös muita tuotekuvauksessa kuvattuja ominaisuuksia, jotka voidaan ottaa myöhemmin käyttöön 

erikseen niin sovittaessa.  
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2 Toiminta projektin käyttöönoton jälkeen 
 

Käyttöönotto kattaa perustoiminnallisuudet palkanmaksua varten. CGI HR po –tuotetta on mahdollisuus 

myöhemmin erikseen sovittaessa laajentaa erilaisilla HR lisäpalveluilla. 
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3 Hinnoittelu ja päivitysprojektin aloitus  
 

Alla on kuvattu käyttöönoton erikoishinnoittelu CGI HRpo tuotteeseen. Erikoishinnoittelu koskee 

palkanlaskentaa sekä siihen liittyviä CGI HR po:n perusliittymiä (kirjanpito-, pankki- ja tulorekisteriliittymä). 

Hinnoitteluun on laskettu myös liittymät Titania, Proeconomica, Lomitusnet, Hellewi ja Proconsona. 

Tämän lisäksi hinnoittelussa on huomioitu Matkojen hallinta. Tiedonsiirronpalveluiden avaukset ja 

palvelumaksut (esim. SiiriNet) hinnoitellaan erikseen. Versiopäivitys ei aiheuta muutoksia vuotuisiin 

kiinteisiin ylläpitomaksuihin (Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.) 

 

Oletuksena tarjouksella on, että Ypäjä ja Humppila käsitellään lisätalousyksikköinä, jolloin käytössä on 

yksi Jokioisten kanta ja samat parametroinnit kaikille. 

 

Jokioisten kunta 

Ypäjä 

Humppila 

  

Työmääräarvio on optioineen 64 htp ja hinta yhden työpäivän osalta on 640 €. 

 

Käyttöönotto 

Asennukset ja tl-avaukset 

Projektin hallinta 

Määrittelyt 

Toteutus 

Koulutus (ryhmäkoulutus) 

Käyttöönoton tuki 

Henkilön perustiedot konversio 

Liittymät (Kirjanpito, pankki- ja tulorekisteriliittymä) 

Liittymät (Titania, Proeconomica, Lomitusnet, Hellewi, Proconsona) 

2 lisätalousyksikköä 

Yhteensä 37760 € 

 

Optio 

Webtallennus 

Yhteensä 3200 € 

 

Työmäärä on arvio ja laskutus tapahtuu toteutuneen mukaisesti. 

Lisäkoulutukset voidaan tehdä lisätilauksesta. 
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Koulutus tullaan toteuttamaan yhteiskoulutuksena CGI:n ilmoittamana aikana ja järjestämässä paikassa.  

Määrittely tullaan toteuttamaan CGI:n ilmoittamana aikana ja järjestämässä paikassa. 
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4 Kaupalliset ehdot 

4.1 Tarjouksen voimassaolo 

Tarjouksemme on voimassa 31.05.2020 saakka.  

4.2 Toimitusaikataulu 

Toimituksen tarkempaan aikatauluun ja toimituspäivään vaikuttavat muiden CGI:n asiakkaiden kanssa 

mahdollisesti jo sovitut toimitusten aikataulut. Tästä syystä tarkemmasta aikataulusta ja toimituspäivästä 

sovitaan versiopäivityssopimuksen tekemisen yhteydessä. CGI:n tavoitteena on, että toimitus pystyttäisiin 

tekemään viimeistään syyskuussa 2020, mutta tätä ei pystytä takaamaan ennen 

versiopäivityssopimuksen allekirjoittamista. 

4.3 Verollisuus  

Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset 

maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien 

säännösten mukaisesti. jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste 

muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti. 

4.4 Maksuehto  

Pääsääntöisesti maksuehto on 14 pv netto toimituspäivästä tai laskun päivämäärästä sen mukaan, kumpi 

näistä on myöhäisempi. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Mahdolliseen toimitukseen kuulumattomista tehtävistä laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen 

mukaisesti toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin. 

4.5 Toimitusehdot  

Toimitusehdot määräytyvät välillämme jo voimassa olevan sopimuksen ja versionpäivitykseen 

sovellettavien JIT2015 Erityisehtoja konsultointipalveluista ja JIT2015 Yleisten ehdot mukaisesti. 

Osapuolet neuvottelevat versiopäivityssopimuksen yksityiskohdista ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

CGI HR po versioon sisältyvän Progress tietokantaohjelmistoon sovelletaan sitä koskevia ehtoja. 

4.6 Tarjouksen siirtäminen  

CGI:llä on oikeus siirtää tämä tarjous siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen CGI Suomi Oy:n 

kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle Suomessa.  

4.7 Luottamuksellisuus  

Tämä tarjous ja tarjouksen liitteet [1] sekä muut aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi 

(”CGI Confidential”) tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, kuuluvat CGI-konsernin liike- ja 

ammattisalaisuuden piiriin, eikä niitä saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön tai käyttää niitä muihin 

kuin tämän Tarjouksen mukaisiin tarkoituksiin ilman CGI:n lupaa.  

Salassapidon osalta sovitaan mahdollisessa myöhemmässä versiopäivityssopimuksessa tarkemmin 

erikseen. 
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4.8 Matkakustannusten korvaus  

Matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset veloitetaan erikseen. Näiden lisäksi toimittajalla on oikeus 

veloittaa palvelun suorittamisen edellyttämästä yli 30 kilometrin pituisen matkan matka-aika voimassa 

olevan palveluhinnastonsa mukaisen tuntiveloitushinnan mukaan.  

4.9 Referenssioikeus 

CGI:llä on oikeus käyttää asiakasta referenssinään omassa markkinointimateriaalissaan. Mahdollisten 

lehdistötiedotteiden ja muun markkinoinnissa käytettävän asiakaskohtaista tietoa sisältävän aineiston 

sisältö sovitaan sopijapuolten kesken tapauskohtaisesti erikseen. 
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5 CGI yhteistyökumppanina 
CGI on vahva, taloudellisesti vakaa ja kasvava yhtiö. Suomessa meillä on yli 40 vuoden ajalta hankittu 

toimialatuntemus, osaaminen, kattava palvelutarjonta ja monipuoliset ohjelmistoratkaisut, joilla autamme 

asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. 

Olemme paikallisesti palveleva, resursseiltaan globaali kumppani. Teemme päätökset paikallisesti ja 

vastaamme lähellä asiakkaitamme asiakastyytyväisyydestä ja menestyksestä. 

Tavoitteenamme on olla aina laadultaan paras. Hyödynnämme parhaita käytäntöjä ja monistettavia 

ratkaisuja sekä innovoimme uusia – Suomessa ja globaalisti. Panostamme jatkuvasti henkilöstön 

osaamisen ja toimintamallien kehittämiseen. 

ISO-9001 sertifioitu laatujärjestelmämme edesauttaa toimittamaan palvelut ja projektit aikataulun ja 

budjetin mukaisesti. Olemme Suomen sitoutunein IT-palvelutalo, josta osoituksena on kriittinen roolimme 

niin yhteiskunnan kuin lukuisten yritysten toiminnalle elintärkeiden palvelujen tuottajana, kehittäjänä ja 

ylläpitäjänä. Henkilöstön sitoutumisen arvoihimme ja asiakaslupauksiimme olemme varmistaneet suuren 

suosion saavuttaneella henkilöstön osakesäästöohjelmalla. 

 

5.1 CGI Lyhyesti 

CGI tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. Meitä on 68 000 asiantuntijaa yli 

40 maassa. Suomessa työllistämme yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla. Vastaamme tuloksista ja 

asiakkuuksista paikallisesti, ja tarjoamme asiakkaidemme käyttöön koko globaalin osaamisen ja 

tarjonnan. Toimintamallimme on järjestelmällinen ja luova. Tavoitteemme on olla toimialan edelläkävijä 

siinä, että toimitamme palvelut ja projektit sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Autamme 

asiakkaitamme hyödyntämään nykyisiä investointejaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ottamaan 

käyttöön uusia teknologioita ja liiketoimintastrategioita. Toimintamallimme tuloksena yrityksemme 

asiakastyytyväisyys on ollut kuluneen 10 vuoden ajan yli 9 (asteikko 1 - 10). Lisätietoa cgi.fi 

 

5.2 CGI:n vahvuudet 

Ihmiset ja luovuus: Autamme asiakkaitamme hyödyntämään uusia liiketoiminta- ja 

teknologiamahdollisuuksia heidän oman toimintansa kehittämisessä ja kasvussa. Omaa henkilöstöämme 

kehitämme jatkuvasti mm. koulutuksin ja sertifioinnein. Jokainen CGI:läinen voi olla myös yhtiömme 

osakkeenomistaja: henkilöstömme on motivoitunut kehittämään yritystämme. 

Asiakaskeskeisyys: Teemme päätökset paikallisesti ja vastaamme lähellä asiakkaitamme 

asiakastyytyväisyydestä ja menestyksestä. Yhdistämme paikallisuuteen kansainvälisen tarjonnan ja 

osaamisen.  

Laatu ja palvelut: CGI:n johtamismalli, Management Foundation, ohjaa kaikkea toimintaamme. Se 

varmistaa toimintamme yhdenmukaisuuden kaikkialla maailmassa. Korkea laatu, parhaat käytännöt ja 

asiakkaan tarpeita vastaavat ratkaisut luovat yhteisen menestymisen mahdollisuuden.  

Vahva talous: Olemme kasvaneet kannattavasti ja kansainvälisesti jo lähes 40 vuoden ajan. Sitoudumme 

pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja toimimme siten, että liiketoimintamme on kestävän kehityksen mukaista.  

5.3 Toimiala- ja toimintoalueosaaminen 
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Kuntasektori on yrityksemme alkukoti Suomessa. Vuosikymmenten saatossa olemme kasvaneet osaksi 

kansainvälistä yritystä palvellen koko ajan lukuisia kaupunkeja ja kuntia eri puolilla Suomea. Tunnemme 

kuntien tehtävät, tarpeet ja toiminnan reunaehdot erittäin hyvin. Kehitämme aktiivisesti uusia palveluja niin 

kansalaisten kuin kuntien työntekijöiden arjen helpottamiseksi. Olemme mukana edistämässä tiedon 

yhteiskäyttöä palvelu- ja hallintorajoista riippumatta. Palvelumme ulottuvat digitaalisten asiointikanavien 

kehittämisestä suuren kaupunkien, kuten Espoon ja Vantaan, ulkoistuskumppanuuksiin. 

5.4 Yritysvastuu ja ympäristö 

Ympäristö  

CGI:n konsernitasolla kasvatamme ISO 14001 -ympäristösertifikaattiensa määrää. Ensimmäiset konttorit 

sertifioitiin vuonna 2000 ja nykyään 38 % maailmanlaajuisista työpisteistämme on ISO 14001 -sertifioituja.  

CGI Suomella on käytössä kevennetty ympäristöjärjestelmä, joka tähtää hiilineutraalisuuteen. Toimimme 

niin, että voimme vähentää sekä omaa, asiakkaidemme että toimittajiemme vaikutusta ympäristöön. 

Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme kuusi prosenttia vuosittain ja 50 % 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Henkilöstö 

Henkilöstötyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi ovat keskeinen osa liiketoimintamme menestymistä. 

Kutsumme työntekijöitämme membereiksi (eng. "member"), koska haluamme korostaa, että kaikki 

henkilöstömme jäsenet voivat ryhtyä yrityksen osakkeenomistajiksi osakesäästöohjelmamme kautta. 

Tarjoamme työntekijöillemme mielekkäitä työtehtäviä, kehittymismahdollisuuksia, joustavuutta etätöiden ja 

työajan suhteen sekä lukuisia muita etuja. Henkilöstömme korkea työtyytyväisyys on tullut esille monessa 

selvityksessä. Lisäksi korkeasta sitoutumisesta kertoo esimerkiksi alan keskiarvoon nähden alhainen 

henkilöstön vaihtuvuus. 

Arvostamme monimuotoisuutta, joka on olennainen osa CGI:n yrityskulttuuria. Tasa-arvo ja 

yhdenvertaisuus yksilöiden välillä ovat meille tärkeitä. Työntekijöinä kannatamme sosiaalista ja 

ympäristövastuuta ja osallistumme lähellä olevien yhteisöjemme kehittämiseen. Olemme muun muassa 

lahjoittaneet asiakkaiden joululahjoihin varatut varat hyväntekeväisyyteen. 

CGI Suomelle on 13.2.2017 myönnetty globaali Top Employers -instituutin myöntämä sertifikaatti. CGI 

Suomi sai sertifikaattin neljänen kerran peräkkäin. 

 

     

 

Yhteisö  

 

Kestävät hankinnat 
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Huomioimme toimittajien vastuullisuuden osana toimittajien arviointi- ja valitsemisprosessia. Vuoden 2015 

alusta alkaen olemme ottaneet käyttöön yhtenäisemmän hankintamallin, jossa toimittajien 

vastuullisuusriskien kartoitusta on uusittu ja laajennettu. 

Jatkamme työtä avainpartnerien ja toimittajien kanssa edistääksemme kestävää kehitystä koko 

toimitusketjun läpi.  Toimimme niin, että voimme vähentää sekä omaa, asiakkaidemme että 

toimittajiemme vaikutusta ympäristöön. Huomioimme ympäristötekijät hankintaprosessissamme, kun 

ostamme tavaroita ja palveluja. 

 

Kestävän kehityksen palvelut 

Haluamme vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ja auttaa asiakkaitamme kestävän kehityksen haasteissa.  

CGI:n ratkaisut ja palvelut auttavat asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja muuta 

ympäristökuormitustaan. Esimerkiksi nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät mahdollistavat 

energiankulutuksen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen liiketoimintaprosessien eri 

vaiheissa.  Autamme organisaatioita vähentämään kuljetustensa päästöjä ja jäljittämään toimitusketjunsa 

ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia 

Kestävän kehityksen palvelumme koostuvat seuraavista osa-alueista: 

 Ympäristöstrategia 

 Päästömittarointi ja -raportointi 

 Vihreät toimitusketjut 

 Energian- ja materiaalinsäästö 

 Kestävä liikenne 

Ratkaisuissamme on kyse muustakin kuin teknologiasta. Kyse on siitä, että saamme ihmiset käyttämään 

teknologiaa ja muuttamaan arkisia elämisen ja työskentelemisen tapojaan. Toimitamme todellista 

taloudellista ja ympäristöhyötyä asiakkaillemme ja heidän asiakkailleen. 

Kestävän kehityksen palvelutarjoomastamme lisätietoja sivuilla: www.cgi.fi/kestava-kehitys  

http://www.cgi.fi/kestava-kehitys
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6 Tarjouksen liitteet 
 

Liite Nimi 

Liite 1 Tuotekuvas – CGI HR po julkishallinto 

Liite 2 SaaS palvelukuvaus 

Liite 2 JIT2015 Erityisehtoja konsultointipalveluista 

Liite 3 JIT2015 Yleiset ehdot 
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YKSINOIKEUDELLA VALMISTETTUA JA LUOTTAMUKSELLISTA 

Tämän asiakirjan sisältämä tieto on lain nojalla luottamuksellista ja salassa pidettävää ja tarkoitettu vain CGI:n ja vastaanottajan tietoon. Tätä 

asiakirjaa ei saa ilman CGI:n kirjallista hyväksyntää jäljentää missään muodossa tai mitään teknisiä tai elektronisia keinoja, mukaan lukien sähköiset 

arkistointitavat, apuna käyttäen. Kielto ei koske vastaanottajaa, milloin vastaanottaja jäljentää asiakirjan pelkästään arviointia varten. Tämä tarjous on 

voimassa 31.05.2020 asti.  

 




