
Kuortaneen kunta Viranhaltijapäätös Yleinen päätös 
 
 
Kunnanjohtaja 18.01.2023 § 2/2023 

 
 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän lakkauttamiseen ja purkamiseen liittyvät 
asiantuntijapalvelut (Kuortaneen kunnan osallistuminen) / uusi päätös kustannusten 
jakautumista koskien ja laskun hyväksyminen   
  
Perustelut Kuortaneen kunnanjohtaja on tehnyt 18.8.2022 § 26 päätöksen kunnan 

osallistumisesta Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 
lakkautumiseen ja purkamiseen hankittavien asiantuntijapalveluiden 
kustannuksiin asukasmäärään perustuvan osuutensa mukaisesti. 

 
 Alavuden kaupunginjohtaja on tehnyt 9.8.2022 § 64 päätöksen 

asiantuntijapalveluiden hankinnasta BDO:lta hintaan 15.000 euroa + 
1.500 euroa optio kiinteistöjen arvioinnista. 

 
 Työmäärästä johtuen selvitys on muodostunut kustannuksiltaan 

etukäteisarviota kalliimmaksi.. Laskutettava toteutunut kustannus on 
noin 37.700 euroa (ALV 24%). Alavuden kaupunki on lähettänyt laskun 
selvitystä koskien. Kuortaneen osuudeksi kustannuksista muodostuu 
7.861,01 euroa (ALV 24%). Selvityksen kustannus on jaettu 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän jäsenkuntien kesken 
kuntayhtymän omistusosuuksien suhteessa, jolloin Kuortaneen 
kustannusosuus nousee noin 2.200 euroa asukasmäärällä jakamiseen 
verrattuna. Omistusosuuteen pohjautumista voidaan kuitenkin tässä 
yhteydessä pitää hyväksyttävänä kustannusten jakoperiaatteena. 

 
Päätös Päätän hyväksyä edellä mainitun laskun, jossa BDO Oy:n selvitystyön 

kustannus kohdistuu kuntaan Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymän omistusosuuden mukaisesti. 

 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kuortaneen kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. 

 
Teemu Puolijoki 
Kunnanjohtaja 

 
Jakelu Hallintojohtaja Jaana Salo 
 Asiakaspalvelusihteeri Kaisu Nurmi 
 Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki (Alavuden kaupunki) 

  

 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimusohje 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle: 
 
Kuortaneen kunta 
Kunnanhallitus 
Osoite Keskustie 52, 63100 Kuortane 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä 
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 



Kuortaneen kunta Viranhaltijapäätös Yleinen päätös 
 
 
Kunnanjohtaja 18.01.2023 § 2/2023 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua 
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
 


