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Asiantuntijapalveluiden hankkiminen ateriapalveluiden In-house -yhtiön valmistelun tueksi
   
  
Perustelut  Vuoden 2023 alusta järjestämisvastuun siirtymisen osalta toteutuvaan 

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyen Isojoen, Kuortaneen 
ja Soinin kuntien, Ähtärin kaupungin sekä Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kesken on käynnissä ateriapalveluihin liittyvän in-
house -yhtiön valmistelu. Tavoitteena on yhtiön perustaminen 1.1.2023 
mennessä ja varsinaisen toiminnan aloittaminen mahdollisimman pian 
perustamisen jälkeen.  

 
 Yhtiön valmistelutyöryhmä on linjannut että ulkopuolisen näkemyksen 

hyödyntäminen yhtiön perustamistoimenpiteiden osalta on tarpeen. 
Neljältä eri toimijalta on pyydetty tarjoukset asiantuntijapalveluista. 
Valmisteluryhmä on vastaanottanut kaikilta pyydetyiltä toimijoilta 
tarjoukset määräaikaan mennessä ja linjannut, että saatujen tarjousten 
perusteella parhaiten valmistelun tarpeet täyttää BDO Oy. BDO Oy on 
esittänyt tarjouspyynnössään useita referenssejä vastaavista In-house 
yhtiön perustamiseksi tähtäävistä hankkeista. Kyseisellä toimijalla on 
esittää vahva kokemus ja osaaminen valmisteluryhmän tueksi In-house 
-yhtiön valmisteluun. BDO:n ratkaisuehdotus on kokonaisvaltaisin ja 
soveltuvin ryhmän esittämään tarpeeseen nähden. Tarjous on myös 
hinnoittelultaan hyväksyttävissä. Hankintahinta 25.000 euroa jää 
kansallisen kynnysarvon alle, jolloin siihen ei sovelleta hankintalakia. 
Valmisteluryhmä on kuitenkin noudattanut hankinnassaan hyvien 
hankintojen periaatteita ja pyytänyt tarjouksen neljältä eri toimijalta. 

 
 Valmisteluryhmän linjauksen mukaisesti Isojoen kunta on tehnyt 

päätöksen BDO Oy:n hankinnasta, joka edelleen hyväksytään muiden 
valmistelussa mukana olevien organisoiden toimesta. Isojoen kunta 
toimii tilaajan roolissa ja laskuttaa muita mukana olevia organisaatioita. 
Laskutus jaetaan tasan 20% per organisaatio. Palvelun kokonaishinta 
on 25.000 euroa, jolloin kullekin organisaatiolle muodostuu 5.000 euron 
kustannus. 

 
 Isojoen kunnanhallitus on valtuuttanut Isojoen kunnanjohtajan tilaamaan 

palvelun, kun muista kunnista ja hyvinvointialueelta on saatu viralliset 
vastaavat hyväksymispäätökset valinnasta ja menettelytavoista. 

 
Päätös Päätän  

1) hyväksyä Kuortaneen kunnan osalta Isojoen kunnan päätöksen 
ateriapalveluiden in-house -yhtiön asiantuntijapalveluiden hankkimisesta 
BDO Oy:ltä 
2) että Kuortaneen kunta osallistuu asiantuntijapalveluiden hankintaan. 
Kuortaneen kunnan kustannusosuus palvelujen hankkimisesta on 20% 
kokonaisuudesta eli  5.000 euroa. 

 
 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. 
 
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 
 


