
Oulunkaaren kuntayhtymä Viranhaltijapäätös 
 
 
Kuntayhtymän johtaja 30.10.2020 § 10/2020
  
 
Asiantuntijapalvelun hankinta BDO Oy:ltä   
  

Kilpailulain 30 d §:n perusteella julkisyhteisön on 1.1.2020 alkaen 
eriytettävä kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa 
taloudellinen toiminta kirjanpidossaan. Oulunkaaren kuntayhtymä 
toimii laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä Tietopalveluiden 
toiminnan osalta osittain kilpailluilla markkinoilla, ja näiden 
eriyttämisvelvollisuus on tarpeen selvittää. 
 
BDO Oy on tarjonnut kuntayhtymälle selvitystä yllä mainittujen 
toimintojen suuntautumisesta kilpailluille markkinoille sekä niiden 
eriyttämisvelvollisuutta kirjanpidossa. Selvityksen ensimmäisessä 
vaiheessa tehdään toimintaympäristön ja palvelujen analyysi sekä 
kuvataan hankintalain reunaehdot. Mahdollinen toinen vaihe 
kattaa taloudellisen toiminnan kustannuspohjan ja tuottojen 
analyysin. Asiantuntijapalvelun sisältö ja toimenpiteet näkyvä 
liitteenä olevassa tarjouksessa. 
 
Työhön sovellettava tuntihinta on 250 € (alv 0 %). Arvio vaiheen 1 
työmäärästä on 12-16 tuntia, ja vaiheen 1 kokonaishinta täten 
3.000 – 4.000 € (alv 0 %). Vaiheen 2 toteutuksesta ja 
työmääräarviosta sovitaan erikseen vaiheen 1 toteutuksen jälkeen. 
Mahdollisten muiden toimintojen arvioinnista sovitaan erikseen. 

 
 
Päätös ja perustelut Päätän, että BDO Oy:ltä hankintaan asiantuntijapalveluna yllä 

kuvattu selvitystyö. Tarjouksessa kuvatun ensimmäisen vaiheen 
enimmäiskustannus on 4.000 €. 

 
 
  
 Leena Pimperi-Koivisto 
 Kuntayhtymän johtaja 
 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Oulunkaaren 

asianhallintaohjelmassa. 
 
Jakelu BDO Oy 
                                           taloussihteeri-controller 
 
 

  
 
 
  



Oulunkaaren kuntayhtymä Viranhaltijapäätös 
 
 
Kuntayhtymän johtaja 30.10.2020 § 10/2020
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kuntayhtymän 
toimielimelle: 
 
Oulunkaaren kuntayhtymä  
Yhtymähallitus 
Piisilta 1 
91100 Ii 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen 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 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun viranhaltijapäätös on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
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 


