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HR-asiakaspalvelun hankinta Sarastialta 1.8.2020 alkaen

 Asiakkaan Populus-järjestelmäkoulutuksen saaneet esimiehet ja
tallentajat saavat Hr-asiakaspalvelusta neuvontaa puhelimitse tai
palvelupyynnöillä. Hr-asiakaspalvelu selvittää Asiakkaan
kysymykset ja ongelmatilanteet ilman aiheetonta viivettä.

 HR asiakaspalvelu sisältää:

 Lomakeneuvontaa
 o sähköisen ilmoitusprosessin tukipalvelu
 o lomakkeiden valinta eri tilanteissa
 o lomakkeiden täyttäminen

 Teknistä neuvontaa
 o vuosilomanäyttö
 o matkalaskut
 tapahtumien tallennus
 o poissaolojen tallennus ja käsittely
 o palveluaikalaskenta
 o tekniset virheet
 o raportit
 o vakanssirekisteri
 o HR-lisäosat

 Palkanlaskennan ongelmatilanteiden selvittely
 o virhe palkanmaksussa
 o virhe henkilö-, työsuhde-, palkka- ja poissaolotiedoissa ->

virheiden korjaus

 Työsuhdeneuvontaa
 o TES kohdat (kerrotaan mitä sopimukseen on kirjoitettu, ei

tulkintaa)
 o Organisaation sisäisten ohjeiden ja/tai paikallisten sopimusten

tuntemus asiakkaan toimittamien ohjeiden mukaisessa laajuudessa

 Erillisveloitettavat tilaustyöt
 o Populus raportointi
 o Asiakaskohtainen koulutus

 PALVELUUN LIITTYMISEN KUSTANNUKSET:
 Asiakaskohtaisuuksien kuvaaminen
 Työpajat 0,5 – 1 htp 489 € - 979 €
 Matkakustannukset eivät sisälly annettuun työmääräarvioon.

Tehty työ ja mahdolliset matkakustannukset laskutetaan
toteutuneen mukaisesti Sarastian voimassa olevan
henkilötyöhinnaston perusteella (liite). Työpajat on mahdollista
toteuttaa myös etäyhteyksin.
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 Projektinhallinta
 Projektinhallinnan työt 0,5 – 1 htp 489 € - 979 €

 JATKUVAN PALVELUN HINNOITTELU
 Jatkuvan palvelun hinnoittelu 2,50 € / palkkapussi / kk

Päätös Päätän hyväksyä Sarastian 15.4.2020 antaman tarjouksen
HR-asiakaspalvelusta liitteen mukaisesti.

Päiväys ja allekirjoitus Hartola 4.5.2020

Annika Blom
Hallintojohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA

 Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen 
 (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön
 voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai
 kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
 tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon
 päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

 Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

 Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon
 hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

 Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä
 tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
 sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
 voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
 luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
 seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

 Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen
 asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.

 Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
 aantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
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 Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä
 oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

 Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
 hankintayksikön hallussa.

 Toimitusosoite:

 Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

 Hartolan kunnanhallitus (toimielin)
 postiosoite: PL 16, 19601 Hartola
 käyntiosoite: Kuninkaantie 16, 19600 Hartola
 sähköpostiosoite kunta@hartola.fi


