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budjetoidusta ja asiakasta (Kajaanin kaupunki) on jouduttu tukemaan enemmdn kuin normaalisti'

Kajaanin kaupungin omat resurssit hankkeessa ovat olleet liian vähäiset hankkeen laajuuteen ja

ryömääräänndhden.Kajaaninkaupungissaonmyöstapahtrurutuseitaavainhenkilöiden
henkilövaihdoksia riantkåen arkana (hanketta valmistereet tietopäällikkö ja talousjohtaja) ia

substanssiosaamistaeipystyttytäysinkorvaamaan,mikäonvoinutmyösosaltaannä§ä
lisääntyneissäkuluissajuhuokk"""kustannustenheikommassavalvonnassa'

2.4 Puutteethankesopimuksissajaaikataulupaine

Kajaste -hankkeesta laaditut sopimukset Tieran kanssa ovat olleet yleisluontoisia ja niitä on

noudatethr osin puutteellisesti. Mm. käyttöönottoprojektin päivitetty projeldisuunnitelma on

jäänyt kokonaan r"*Ininu. Hurkk""., ohjausryhmä onvaatinut rrojtl:"Y1::1.T1:-1""ttmista'

mutta tämä ei ole toteutunut. Sopimusten ja projektinhallinnan puutteellisuus on voinut olla osin

s1rynä myös hankkeen kustannusten huonolle seurattawrudelie'

ErjaNiifiyviidanjaHeikkiMattilanhaastatteluissaontullutilmi'ettäTierantoimittamien
laskujenperusteitaonolluterittäinvaikeatodentaa'Laskuissaonollutasianmukaiseterittel}.t
mm.tehdyistätyötunneista,muttaerittelyjenperusteellaonollutvaikeatodentaatyötä,johon
työtunnitovatkohdistuneet.Mattilant,uu,tutt.t.,,'mukaanTieranprojektinvalmiusasteesta
antamat raporlit ovat o1leet puutteeliisia. Käsityksemme mukaan Tieralta on plydetty tarkempia

selvityksiä rasl«rista, mutta niitä ei o1e toimitettu. Lasluista ei ole tehty virallisia kirjalrisia

reklamaatioita. Heikki Mattilan mukaan syksyllä 2016 lasl«rja on jätetty väliaikaisesti

maksamatta, kLrn budjetin ylitys on käyny't ilmi ja lasl«rjen penrsteet ovat o1leet epäselviä' Lasl'ut

onL-uitenkinhyväkslatyjamaksettu.slyna.ana,'onollutkäsityksemmemukaanKajaste-
hankkeen aikataulupaineet, koska käyiöönottoprojekin toteutumista oikea-aikaisesti ei ole

halutttr riskeerata. Palveluntuottamissopimus Kainuun soten kansa on ollut päättymässä
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Projekti on kuvattu tarkemmin Projektisopimuksen liitteessä 1 (Projektisuunnitelmai.

Projektisopimuksen kohdan 3.4 mukaan projektissa toteutetaan myös liitteessä 4 kuvattu Master

data -asiantuntijatyö, jonka työmääräarvioksi on kirjattu 73 henkilötyöpäivää.

Projektisuunnitelman kohdan 2.1 mukaan projektin toimitus perustuu Tieran ERP:in

toiminallisuuteen, joka on käytössä sekä Turun että Mikkelin kaupungeiila. Projeklin aikana on

kuitenkin käyny't ilmi, että Kajaanin kaupunki on pilotoimassa SAP HR ja Populus -
kokonaisratkaisua, eikä §seinen ratkaisu ole o1lut vielä käytössä missään muua1la. Pilotointi on

tullut Kajaanilie yllätyksenä, sillä Kajaani on ol1ut hankkeeseen lähtiessään siinä tiedossa, ella

vastaavia kokonaisuuksia on käytössä myös muissa kaupungeissa.

Käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman liitteeksi on listattu myös projeklin

vastuunjakotaulukko (RACl-matriisi), mutta se ei ole ol1ut mukana KPMG:lle toimitetussa

aineistossa.

Projektisopimuksen liitteenä i oleva projektisuunnitelma on laadittu hlvin yleisellä taso11a.

Heikki Mattilalta saadnn suullisen tiedon mukaan Kajaanin kaupunki on sopimusta solmittaessa

huomauttanut, että liitteenä 1 olevaa projektisuunnitelmaa ei ole laaditfu tätä projektia varten.

Mattilan mukaan hankkeen ohj ausryhmän ensimmäisessä kokouksessa on myös sovittu, että Tiera

päivittää projektisuunnitelman koskemaan tätä projektia, mutta Tiera ei missään vaiheessa

toimitlanut päivitettyä projektisuunnitelmaa. Asia on Mattilan mukaan tuotu ohjausryhmässä

esil1e useamman kerran. Hallintojohtaja Tuija Aarnio on suullisesti vahvistanut, että Tiera ei ole

missään vaiheessa toimittanut kokonaissuunnitelmaa proj ektista.

3.2.2 Muutostenhallinta

Projektisopimuksen kohdan 6.5 mukaan ohjausryhmä sopii projektia koskevista muutoksista

Puitesopimuksen kohdan 10 mukaisessa muutoshallinnassa. Projektisopimuksen muutoshallintaa

koskevassa kohdassa 11 viitataan myös Puitesopimuksen kohtaan 10. Lisäksi mainitaan, että

muutoshallinnan käytrinnön prosessia on kuvattu tarkemmin projektisuunnitelmassa. Muutos

tarkoittaa Puitesopimuksen mukaan tllaajan tai toimittajan ehdottamia muutoksia palvelujen

sisältöön, aikatauluun, laajuuteen jaltai vaatimuksiin sekä muihin palveluun liittyviin seikkoihin.

Palvelut -termi kattaa myös Projektisopimuksessa tarkemmin mäiiriteltävät toimittajan työt ja
tehtävät.

Projektisopimuksen liitteissä on myös muutostenhallintaan liitlyviä mäiiräyksiä.

Projektisuunnitelman (liite 1) kohdassa 2.8 on liittymien osalta sovittu, että §seisessä kohdassa

olevassa liittymälistassa on mainittu, onko liittymä§yppi valmiina Tiera ERP -ratkaisussa.
Mahdolliset uudet liittymät on sovittu määriteltäviiksi ja toteutettavaksi muutoshallinnan kautta.

Projektisopimuksen hintaliitteen (liite 2) mukaan toimitus perustuu Tiera ERP

toiminnallisuuteen (kä1tössä esim. Turussa ja Mikkelissä), joka laajennetaan projektissa
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johtuen Tieran antamista puutteellisista tiedoista. Käsityksemme mukaan Tieralle ei ole tehty
kirj allisia reklamaatioita laskuista ennen maaliskuuta 20 I 7.

Kaupunginhallituksen talousarvion täytiintöönpano-ohjeen mukaan laskujen oikeellisuudesta ja
määrärahan riiuävyydestä on vastuussa laskujen hyväksyjä. Kajaste -hankkeen kaikki laskut on
hyvZiksynyt hallintoj ohtaj a Tuij a Aamio. Laskuj a on hyväksytty senkin j älkeen, kun vuoden 20 1 6
talousarvion sekä kaupunginhallituksen päättiimän mäåiriirahojen uudelleen kohdennuksen
(13.9.2016) mukaiset eurorajat ovat ylittyneet. Talousarvio on Kajaanin kaupungin päzikirjan
mukaan VlftW"ytJ;l!9l$ässä vaiheessa laskujen hyväksyjrin olisi käsityksemme mukaan
tullut ilmoittaa asiasta niin, että se olisi voitu saattaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
talousarvion muutoksena. Näin on tehty vasta 14.3 .2017 (27 .3 .20L7 kaupunginvaltuusto). Kaj aste

-hankkeen laskujen maksamisen jatkamis@e mukaan o1lut hankkeen
aikataulupaineet, sillä sopimukset Kainuun soten kanssa oli jo puretlu ja Taitoan oli tarkoitus
aloittaa palveluntuotanto 1.1.2017 afl<aen, mihin mennessä järjestelmien tuli olla toiminnassa.
Maksujen keskeyltäminen tuossa vaiheessa olisi saattanut käytännössä olla mahdotonta, mikäli
projekti haluttiin saattaa loppuun aikataulussa.
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