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Neuvontapalvelun hankkiminen Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän 
purkautumisen selvitysvaiheessa   
  
Perustelut Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun 

siirryttyä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Kuusiokuntien sosiaali- 
ja terveyskuntayhtymä ei enää järjestä tai tuota sote-palveluja. Alavuden 
ja Ähtärin kaupungit sekä Kuortaneen ja Soinin ja kunnat ovat 
valtuustojensa toimesta päättäneet kuntayhtymän purkamisesta 
joulukuussa 2022. 

 
 Purkamisen selvitysvaiheessa tarvitaan ulkopuolista neuvontapalvelua 

purkautumisprosessiin liittyen. BDO Oy:ltä on pyydetty tarjous 
kyseisestä neuvonnasta. Kuntien kesken on sovittu, että Kuortaneen 
kunta, joka toimii Kuusiokuntien seutuneuvoston puheenjohtajana 
vuonna 2023, voi kunnanjohtajan toimesta niin katsoessaan hyväksyä 
BDO Oy:n tarjouksen kuntien puolesta. BDO Oy on 9.1.2023 toimittanut 
kunnanjohtajalle kirjeen, joka sisältää tarjouksen ehdot. BDO Oy on 
vuonna 2022 toteuttanut asiantuntijaselvitystä Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymän purkuun liittyen. Näin ollen ja tarjouksen 
vakuuttavuuden perusteella myös nyt tiedusteltu neuvontapalvelu on 
perusteltua hankkia kyseiseltä yhtiöltä. 

 
 Tarjouksen hinta on noin 7.200 – 10.000 euroa (ALV 0%). BDO Oy:n 

laskutus perustuu tuntihinnoitteluun.  
 
Päätös Päätän hyväksyä BDO Oy:n kirjeen (tarjouksen) Kuusiokuntien sosiaali- 

ja terveyskuntayhtymän purkautumisen neuvontapalveluista. 
Kustannukset jäsenkuntien kesken jakautuvat toteutuman mukaisesti. 

 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kuortaneen kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. 
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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. 
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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. 
 
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 
 


