
KIVIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Sivistyslautakunta
Kokousnumero 6/2020

Aika Maanantai 27.7.2020  klo 18.00

Paikka Kirjasto



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

KOKOUSKUTSU
27.07.20

Kirjasto

Nro

6/2020

ASIA LIITE

§ 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

§ 63 KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTAAN LIITTYVÄ 

OIKAISUVAATIMUS / AIMO KAINULAINEN

§ 64 KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTAAN LIITTYVÄ 

OIKAISUVAATIMUS / MAUNO PURANEN

Pöytäkirja on nähtävillä: Kirjastossa, 4.8.2020 klo 11.00 - 17.00

MERK. MAIRE HAUTANEN
sivistyslautakunnan 2. varapuheenjohtaja



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta 

Nro Sivu

6/2020 83

1

KOKOUSAIKA Maanantai 27.7.2020  klo 18.00 – 19.26

KOKOUSPAIKKA Kirjasto

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET

-  Sarén Riitta, pj. x Hytönen Ulla, vj.

-  Urpilainen Antti, 1 vpj. x Pitkänen Kari, vj.

x  Hautanen Maire, 2 vpj. Hytönen Minna, vj..

x  Näsi Heikki Minkkinen Timo, vj.

x  Haapaniemi Jari Korpi Jussi, vj.

x  Sepponen Leena Salmi-Lampila Elina, vj.

x  Urpilainen Hanna Nikitin Hilkka, vj.

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 
(ja läsnäolon peruste)

x Oinonen Pirkko, sivistysjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

x Leppänen Erkki, kunnanhallituksen puheenjohtaja

x Holm Risto, kunnanhallituksen edustaja

x Hertteli Jukka, kunnanjohtajan varahenkilö

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 61

ASIAT § 63-64

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA

§ 62

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS

Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä

Maire Hautanen Pirkko Oinonen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kirjastossa 27.7.2020
Allekirjoitukset

Leena Sepponen Hanna Urpilainen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja päivämäärä

Kirjastossa 4.8.2020

Virka-asema Allekirjoitus 

sivistysjohtaja Pirkko Oinonen



KIVIJÄRVEN KUNTA
Sivistyslautakunta  

Kokouspäivämäärä Sivu

27.07.2020 84

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sivltk § 61
27.7.2020

Kivijärven  sivistyslautakunnan  kokous  on  laillinen  ja
päätösvaltainen,  mikäli  jäsenistä  on  yli  puolet  saapuvilla  ja
sivistyslautakunnan  kokouskutsu  on  lähetetty  jäsenille  neljä  (4)
päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön  81.  pykälän  mukaan  kokouskutsu,  esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 

Lautakunta on päättänyt 20.6.2019 § 50, että jatkossa kokouskutsut
voi tarvittaessa lähettää sähköisesti.

Kokousmateriaali  tähän  kokoukseen  on  toimitettu  sähköisesti  ti
21.7.2020.

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

----

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Sivltk § 62
27.7.2020

Kivijärven kunnan hallintosäännön  98 § mukaan muun toimielimen
kuin  valtuuston  pöytäkirja  tarkastetaan  toimielimen  päättämällä
tavalla. 

Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  valitsee  kaksi  pöytäkirjantarkastajaa
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin  Leena  Sepponen  ja  Hanna
Urpilainen.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTAAN LIITTYVÄ OIKAISUVAATIMUS / AIMO 
KAINULAINEN

Sivltk § 63
27.7.2020

Aimo  Kainulainen  (Tilausliikenne  Aimo  Kainulainen  Oy)  on
lähettänyt  kunnanhallituksen  puheenjohtajalle  seuraavan
sisältöisen viestin:

Lähettäjä: Aimo Kainulainen 
Lähetetty: tiistai 14. heinäkuuta 2020 17.46 
Aihe: Re: Oikaisu pyyntö /ottooikeuspyyntö 

”Kivijärven  kunnan  sivistyslautakunnan  tarjouspyyntö
koulukuljetukse  kaluston  ostosta  ja  vuokrauksesta.
Sivistyslautakunnan päätös 9.6.2020.

Pyydän  oikaisua/  ottooikeden  käyttöä  kyseisessä  asiassa  syystä
että,tarjouspyynnöt on ohjatusti lähetetty vaiv tietyille yrityksille eikä siinä
ole  mahdollista  että  paikallisten  yritysten  jättää  tarjouksia.jo kolmatta
kertaa  peräkkäin  ei  tarjoukspyyntöä  ole  pyydetty  Kivijärve  mäsiltä
yrityksiltä  vaan  tarjous  pyynnöt  on  harkiten  lähetetty  kunnan
ulkopuolisille  yrityksille..vaikkakin  kolmen  tarjous  pyynnön  jättämisen
vaatimus on toteutunut ei kuitenkaan ole saatu kolmea tarjousta joita olisi
voinut  vertailla  tarjous  pyyntöjä  on  tietyin  tahtoen pyydetty  yritykseltä
jonka on jo etukäteen tiedetty ettei kyseinen yritys tule tekemään vuokra
tarjousta.E  ikä  tarjoukseen  ole  voinut  osallistua  muut  kuin  ne  joille
tarjous pyyntö on osoitettu kuten tarjous pyynnöstä käy ilmi.

Vuokra kaluston hinta on niin korkea että se ei ole hyväksyttävissä kunnan
maksukykyyn  verrattuna  koska  on  haettava  säästöjä  eikä  myös
muutenkaan koska laskettuna kunta saisi ostaa koulukuljetukseen sopivan
linja-auton(uuden)  melkein  kahden  vuoden  vuokra  hinnalla  olisi  siinä
autoa  kymmeneksi vuodeksi.

Katson  myös  että  ostettava  kalusto  on  myös  tähän  tarkoitukseen  liian
kallis hankinta.

Katson että Tilausliikenne Ä.kainulainen Oy on tarkoituksellisesti jätetty
tarjous  pyynnön  ulkopuolelle  sen  osoittaa  myös  aikaisemmat
kilpailutukset. Kunnan on tuettava näissäkin asioissa sen verran kunnassa
olevia  yrityksiä  että  pyytää  edes  tarjous  pyynnöt  ,yritys  itse  päättää
jättääkö tarjousta vai ei ja muutoinkin tänä aikana kun korona vaikeuttaa
yritystoimintaa sietämättömällä tavalla olisi ne vähäisetkin tulot tarpeen
ja vero rahatkin jäisi omaan kuntaan tässäkin tapauksessa voin sanoa että
edullisempi tarjous olisi tullut omasta kunnasta.

Esitän että tarjous kilpailu otetaan uusiksi tai kunnan hallitus käyttää otto
oikeutta ja ottaa asian omaksi tehtäväksi ellei sivistys lautakunta hyväksy
oikaisu pyyntöä.”

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Kunnanhallituksen  puheenjohtaja  on  välittänyt  viestin
sivistysjohtajalle 20.7.2020. Sähköposti on lähetetty myös kuntaan
14.7.2020 ja sieltä välitetty 24.7.2020.

Sivistyslautakunnan  päätöksistä  tehdyn  oikaisuvaatimuksen
käsittelee ensisijaisesti sivistyslautakunta. Kunnanhallitus voi ennen
oikaisuvaatimuksen käsittelyä lautakunnassa käyttää asiassa otto-
oikeutta  kuntalain  134.3  §:n  mukaisesti.  Kunnanhallituksen  otto-
oikeus  on  käytettävä  1.7.2020  tehtyjen  päätösten  osalta  siinä
ajassa,  jossa  oikaisuvaatimus  päätöksestä  olisi  tehtävä  eli
viimeistään  23.7.2020.  Kunnanhallitus  ei  käyttänyt  otto-oikeutta,
joten sivistyslautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusta tutkittaessa tutkitaan ensin, voidaanko vaatimus
ottaa  tutkittavaksi.  Kuntalain  mukaan  oikaisuvaatimus  jätetään
tutkimatta mm.

1. jos  päätös,  johon  oikaisua  haetaan,  koskee  vain  asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa (136 §),

2. jos  vaatimuksentekijä ei ole kunnan jäsen tai asianosainen
(137 §) tai 

3. oikaisuvaatimusaikaa ei ole noudatettu (138 §).

Vaatimuksen  tekijä  on  viitannut  sähköpostissaan
sivistyslautakunnan  9.6.2020  tekemiin  päätöksiin  eli  päätöksiin,
joissa päätettiin aloittaa kilpailutus. 

Kyseisistä  pykälistä  43  ja  44  ei  saanut  tehdä  kuntalain  136  §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koski valmistelua. Lisäksi
kyseinen  pöytäkirja  on  ollut  nähtävillä  11.6.-3.7.2020  eli
oikaisuvaatimuksen  tultua  14.7.2020  oikaisuvaatimusaikaa  ei  ole
noudatettu sekä kyseisen pöytäkirjan on hallitus  kokouksessaan
22.6.2020  merkinnyt  tiedoksi  ja  päättänyt  olla  käyttämättä  otto-
oikeutta.

Sivistyslautakunta  on  tehnyt  kilpailutuksista  päätökset  eli
autovalinnat  1.7.2020  §  54-55.  Vaatimuksen  tekijä  on
vahvistanut/tarkentanut 24.7.2020, että oikaisu koskee myös edellä
mainittuja  päätöksiä  ja  hän  on  vaatinut,  että  ”tältä  osin  ei  saa
hyväksyä  tehtyjä  tarjouksen  toimeen  panoa”.  Oikaisuvaatimus
tutkitaan siltä osin kuin se koskettaa päätöspykäliä 54-55.

Koska  vaatimuksen  tekijä  on  ilmoittanut  olevansa kunnan jäsen,
oikaisuvaatimus  tutkitaan  siltä  osin  kuin  vaatimukset  koskevat
kilpailutuksen ratkaisua.

Oikaisuvaatimuksen  voi  tehdä  tarkoituksenmukaisuus-  ja
laillisuusperustein. 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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Vaatimukset / sivistyslautakunnan perustelut:

1. tarjouksia ei ole pyydetty paikallisilta yrittäjiltä / häneltä

Kilpailuttamiseen  liittyen  mainittakoon  –  koska  niitä  ei  ole
kirjattu  kilpailuttamispykälään  –  että  tarjouspyyntöjä
koskevat linjaukset on tehty pääosin sivistyslautakunnassa
käydyn keskustelun perusteella.

Sivistyslautakunta  on  asettanut  hinnan  lisäksi
tarjouskilpailuun myös koko- ja laatuvaatimuksia. On haettu
tietyn kokoista, varmaa kalustoa (M1 2012 tai uudempi, linja-
auto 2010 tai uudempi, molemmilla ajettu alle 300 000 km)
varmalta/potentiaaliselta  toimittajalta,  joiksi  valikoitui
vakavaraisia autoliikkeitä ja liikennöitsijöitä. Tarjouspyyntöjä
lähetettiin neljä (4) molemmista autoista.

Tilausliikenne  A.  Kainulainen  Oy:n  kanssa  tehty,  edellisen
lukuvuoden  kestänyt  autojen  vuokrasopimus  päättyi
30.5.2020 ja sopimus ei sisältänyt optioita.   

2.  ostettu  kalusto  on liian  kallis  ja  vuokrakaluston hinta  on  liian
korkea

Ostettu kalusto - 12/13-koululaispaikkainen henkilöauto - on
lähes uusi. Vuosimallia 2018 olevalla autolla on  ajettu 120
000  km.  Se  on  kooltaan  oikea ja  hinta-laatusuhteiltaan
sellainen, mitä sivistyslautakunta haki. Hinta kunnalle oli 30
000 e ja ostoon on ollut riittävä määräraha investoinneissa. 

Vuokrakalusto - linja-auto - on myöskin lähes uusi: vm. 2019
ja  30  000  km.  Myöskin  linja-auto  on  kooltaan  riittävä  ja
hinta-laatusuhteiltaan sellainen, mitä sivistyslautakunta haki.
Vuokrahinta on kunnalle 2 750 e x 10 kk jakaantuen vuosille
2020  ja  2021.  Vuokraamiseen  on  riittävä  määräraha
käyttötaloudessa. Todettakoon, että viime vuonna vuokratun
linja-auton päivähinta oli 100 e/pv, kun se on nyt 91,67 e.

Linja-autoa  oli  tässä  vaiheessa  mahdoton  ostaa,  koska
valtuuston hyväksymissä investoinneissa oli määräraha vain
yhdelle autolle.

3. kilpailu otettava uusiksi

Sivistyslautakunnan  ratkaisuvaltaan  kuuluu  kunnan
hallintosäännön mukaan oppilaskuljetuksista päättäminen.

Sivistyslautakunta  on  voinut  päättää,  keneltä  tarjoukset
pyydetään. Kunnan pienhankintaohjeen mukaan tarjoukset
on pyydettävä noin  3-5  toimittajalta.  Tarjoukset  pyydettiin

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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neljältä toimittajalta. 

Kalustovalintoja  ei  tarvitse  käsitellä  uudelleen.  Valituiksi
ovat tulleet edullisimmat ja tarkoituksenmukaiset autot. 

4. ei saa panna täytäntöön

Vaatimus,  että  päätöksiä  ei  saa  panna  täytäntöön  on
esitetty  oikaisuvaatimusajan  päättymisen  jälkeen.
Hallintolain  esitöissä  (HE  226/2009  vp)  todetaan,  että
oikaisuvaatimusajan  jälkeen  esitettyjä  uusia  tai
laajennettuja vaatimuksia ei saa jättää tutkimatta.

Täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, jos erittäin painavat syyt
/  yleinen  etu   tätä  vaativat.  Kunnalla  on   lakisääteinen
velvollisuus  huolehtia  koulukuljetuksista.  Esi-  ja
perusopetuksen  koulukuljetuspalveluita  käyttävien
oppilaiden  etu  edellyttää  kuljetuspalveluiden  järjestämistä
eli  valitun  kuljetuskaluston käyttöönottoa  koulun alkaessa
11.8.2020. 

Hallintolain  49  f  2.  momentin  mukaisesti  ”päätös  on
luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti,
tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi
voida lykätä”. 

Koulukuljetuskalustoa  koskevat  päätökset  voidaan  panna
täytäntöön. 

Sivistysjohtajan  päätösehdotus:

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta siltä osin kuin se koskee asian
valmistelua  eli  sivistyslautakunnan  9.6.2020  käsittelemiä  pykäliä
43-44.

Oikaisuvaatimus  ei  anna  muutenkaan  aihetta  1.7.2020  §  54-55
tehtyjen  päätösten  muuttamiseen,  siltä  osin  oikaisuvaatimus
hylätään. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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KOULUKULJETUSKALUSTON HANKINTAAN LIITTYVÄ OIKAISUVAATIMUS / MAUNO
PURANEN

Sivltk § 64
27.7.2020

Mauno Purasen sivistyslautakunnalle osoittama oikaisuvaatimus on
postitettu kunnanvirastolle 20.7.2020 päivän leimauksella ja se on
saapunut  määräaikana  perille.  Lisäksi  oikaisu  on  välitetty
kunnanvirastolta sähköisesti 24.7.2020. 

Sivistyslautakunnan  päätöksistä  tehdyn  oikaisuvaatimuksen
käsittelee ensisijaisesti sivistyslautakunta. Kunnanhallitus voi ennen
oikaisuvaatimuksen käsittelyä lautakunnassa käyttää asiassa otto-
oikeutta  kuntalain  134.3  §:n  mukaisesti.  Kunnanhallituksen  otto-
oikeus  on  käytettävä  1.7.2020  tehtyjen  päätösten  osalta  siinä
ajassa,  jossa  oikaisuvaatimus  päätöksestä  olisi  tehtävä  eli
viimeistään  23.7.2020.  Kunnanhallitus  ei  käyttänyt  otto-oikeutta,
joten sivistyslautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus sisältää mm. seuraavaa: 

(ote  asiakirjasta  siltä  osin  kuin  asia  liittyy  kalustohankintoihin  liittyvään
oikaisuun,  koko  asiakirja  on  lähetetty  lautakunnan  jäsenille/on  nähtävillä
kokouksessa)

”Oikaisuvaatimus Kivijärven kunnan sivistyslautakunnan 1.7.2020 
tekemiin päätöksiin § 54 (Koulukuljetukset 2020-2021 / Kaluston 
osto) ja § 55 (Koulukuljetukset 2020-2021/Kaluston vuokraaminen)
hankkia  kuljetuskalusto koulukuljetuksiin lv. 2020-2021.

Vaadin päätösten § 54 ja § 55 kumoamista Kivijärven kunnanhallituksen
4.2.2019 § 8 hyväksymän Pienhankintaohjeen ja hankintalain § 27 ja § 30
vastaisena.  Lisäksi  vaadin,  että  sivistyslautakunta  muuttaa
koulukuljetuksia koskevan kalustohankinnan koulukuljetuksia koskevaksi
kuljetushankinnaksi lukuvuodeksi 2020-2021.

Perustelut

Sivistyslautakunta  on  arvioinut  virheellisesti  koulukuljetushankintaan
kohdistuvan hankinnan suurimman mahdollisen kokonaisarvon.

Hankinnan  ennakoitua  arvoa  laskettaessa  perusteena  on  käytettävä
suurinta maksettavaa  kokonaiskorvausta ilman  arvonlisäveroa.  Arvoa
laskettaessa  on  otettava  huomioon  myös  mahdolliset  vaihtoehtoiset
toteuttamistavat ja  hankintasopimukseen  sisältyvät  optio-  ja
pidennysehdot  sekä  ehdokkaille  tai  tarjoajille  maksettavat  palkkiot  tai
maksut. ( hankintalaki 17 § ).

Hankintayksikkö voi jakaa hankinnan erillisiin osiin, mutta mikäli osien
yhteenlaskettu arvo ylittää kansallisen tai EU- kynnysarvon, on jokaisen
osan hankinnassa noudatettava kyseisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Kivijärvellä ___/___ ______ ____________________________________

Pöytäkirjanpitäjä/keskusarkistonhoitaja
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koskevia säännöksiä.

Sivistyslautakunta ei ole huomioinut hankintapäätöksissään § 54 ja §55
ajoneuvojen  hankintoihin  kohdistuvia  ajoneuvovero,  vakuutus-  ja
polttoainemaksuja. 

Pelkästään  VW  Caravelle  –  henkilöauton  ajoneuvovero-  ja
vakuutusmaksut ovat yhteensä n. 3000,00€ vuodessa. Lisäksi ennakoituun
kokonaisarvoon on huomioitava kummankin ajoneuvon polttoainemaksut
(yhteensä n. 15.000,00€ / lv.).

Lisäksi sivistyslautakunnan päätöksellä § 55 vuokrattavaan linja-autoon
on  ilmoitettava  ajoneuvon  haltijaksi  v.  2013  voimaan  tulleen  EU-
sääntelyyn  pohjautuvan  kuntalakiuudistuksen  velvoittamana  Kivijärven
kunnan perustama elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Ajoneuvon
vuokraajan  täytyy  rekisteröityä  Traficomille  ko.  ajoneuvon  haltijaksi.
Ajoneuvon haltijan tulee maksaa ajoneuvovero- ja vakuutusmaksut.”

Oikaisuvaatimusta tutkittaessa tutkitaan ensin, voidaanko vaatimus
ottaa  tutkittavaksi.  Vaatimus  on  tehty  määräajassa,  mainitut
sivistyslautakunnan  tekemät  päätökset  ovat  oikaisuvaatimus-
kelpoisia,  vaatimuksen  tekijä  on  kunnan  jäsen  ja
oikaisuvaatimusaikaa on noudatettu.

Oikaisuvaatimuksen  voi  tehdä  tarkoituksenmukaisuus-  ja
laillisuusperustein. 

Vaatimukset / sivistyslautakunnan perustelut:

1. päätösten § 54 ja § 55 kumoaminen Kivijärven kunnanhallituksen
4.2.2019 § 8 hyväksymän pienhankintaohjeen ja hankintalain § 27
ja § 30 vastaisena.

Kansallisen  kynnysarvon  alle  jäävänä  kalustohankinnat  on
tehty kunnan pienhankintaohjeen mukaan. Tarjouspyyntöjä on
laitettu  riittävästi  ja  kunta  on  saanut  hinta-laatusuhteeltaan
sopivan  kaluston.  Määrärahat  on  riittävät,  ostettuun  autoon
investoinneissa ja vuokrattavaan autoon käyttötaloudessa.

Hankinnan  ennakoidun  arvon  laskentasäännöt  löytyvät
hankintalaista  §  27,  joka  on  yleissääntö  ennakoidun  arvon
laskemisesta  ja  §  30,  joka  täsmentää  esimerkiksi  tavaran
vuokraamista.  Vuokrattavan auton ennakoitu  arvo on auton
kuukausivuokra  x  10  vuokrakuukautta  ja  ostettavan  auton
ostohinta.

Koska  hankinnan  ennakoitu  arvo  alittaa  tavara-  ja
palveluhankinnoissa  60  000  euroa  alv  0,  ei  hankintalakia
kuitenkaan sovelleta hankintaan. 
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Väitteet,  että  ajoneuvovero,  vakuutus-  ja  polttoainemaksut
tulisi  huomioida  hankinnan  ennakoidussa  arvossa  on
perusteeton.  Vakiintuneen  oikeuskäytännön  mukaan
toimittajilta, jotka toimivat eri toimialoilla, tehtyjä hankintoja ei
lasketa  samaan  hankintakokonaisuuteen.  Näin  ollen
polttoaine-, vakuutus-, huolto-, rengaskuluja ei tule huomioida
valituksen  kohteena  olevan  hankinnan  ennakoidussa
arvossa. 

Auton  osto  on  selkeä  tavarahankinta  ilman  käyttökuluja  ja
vuokra-auton osalta kunta ei tule edes hankkimaan kyseisiä
tavaroita/palveluja  polttoainetta  lukuun  ottamatta,  koska  ne
sisältyvät kaluston vuokraan.

2.  sivistyslautakunta  muuttaa  koulukuljetuksia  koskevan
kalustohankinnan koulukuljetuksia  koskevaksi  kuljetushankinnaksi
lukuvuodeksi 2020-2021.

Päätöksillä  on  ostettu/vuokrattu  kalustoa  koulukuljetuksia
varten. 

Hankintayksiköllä  on  laaja  harkintavalta  sen  suhteen  mitä
hankitaan (ja  mitä  ei  hankita)  ja Kivijärven kunta on voinut
tämän  harkintavaltansa  puitteissa  päättää  palvelujen
tuottamisesta itse hankkimalla sitä varten kalustoa ostamalla
ja vuokraamalla.

Lisäksi kalustohankintoihin liittyen vaatimuksen tekijä esittää, että
vuokrattavaan  linja-autoon  olisi  ilmoitettava  ajoneuvon  haltijaksi
kunnan perustama elinkeinotoimintaa harjoittava osakeyhtiö. 

Vuokrattavalla  autolla  suoritetaan  perusopetuslain  32  §:n
mukaista  koulukuljetusta,  joka  ei  ole  kunnan  harjoittamaa
elinkeino-/liiketoimintaa.

Kuntalain  126 §:n 2 momentin  1 kohdan mukaan kunta ei
hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos:

1) kunta tuottaa lain  perusteella  omana toimintanaan
palveluja kunnan asukkaille ja muille, joille kunnan on
lain perusteella järjestettävä palveluja.

Se, kuka on vuokratun ajoneuvon haltija, on tässä asiassa
merkityksetön seikka.
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Sivistysjohtajan päätösehdotus:

Sivistyslautakunta  hylkää  Mauno  Purasen  tekemän
oikaisuvaatimuksen. 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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