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Päätös, josta valitetaan 

Siikalatvan kunnanhallitus 26.9.2022 § 217 

Kunnanhallitus on 15.8.2022 (§ 189) päättänyt vahvistaa tarjouskilpailun 
voittaneet liikennöitsijät liitteen mukaan kohteittain sopimuskaudelle  
2022–2023. Hankinnassa on mahdollisuus vuoden optioon. 

Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Taksi Kylmänen 
Ky:n, Taksi Taipaleenmäen, Eksan Taksin, Taksi Ahti Kylmäsen ja Taksi Esa 
Helanderin oikaisuvaatimuksen. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan 
päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuteen. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Valittajat ovat valituksesta ilmenevin perustein vaatineet, että 
valituksenalainen päätös kumotaan ja että asia palautetaan uudelleen 
käsiteltäväksi. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että hankintayksikkö 
velvoitetaan korvaamaan valittajille asian käsittelystä hallinto-oikeudessa 
määrättävä oikeudenkäyntimaksu laillisine korkoineen. 

Asian käsittely ja selvittäminen 

Kunnanjohtaja on hallinto-oikeuden selvityspyyntöjen johdosta toimittanut 
selvitystä hankinnan ennakoidusta arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta.  



  2 (5) 
   
 

Hallinto-oikeus ei ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
44 §:n 2 momentin nojalla varannut valittajille, Sudhomin Liikenne Avoin 
yhtiölle ja Tahvola Oy:lle tilaisuutta tulla kuulluksi asiassa, koska valitus 
jätetään heti tutkimatta. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus poistaa kunnanhallituksen päätökseen 26.9.2022 § 217 liitetyn 
valitusosoituksen ja jättää valituksen tutkimatta. 

Hallinto-oikeus hylkää valittajien esittämän oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskevan vaatimuksen. 

Perustelut 

Sovellettavat säännökset 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(hankintalaki) 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo 
ilman arvonlisäveroa laskettuna on 60 000 euroa tavarahankinnoissa, 
palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3–4 kohdassa toisin 
säädetä. Pykälän 2 momentin mukaan ellei tässä laissa toisin säädetä, tätä lakia 
ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden 
ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot. 

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa 
laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta 
ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai 
muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on 
otettava huomioon myös muun ohella hankintasopimukseen sisältyvät optio- 
ja pidennysehdot. 

Hankintalain 27 §:n 3 momentin mukaan jos hankinta toteutetaan 
samanaikaisesti erillisinä osina, kaikkien osien ennakoitu arvo on otettava 
huomioon hankintasopimuksen ennakoitua kokonaisarvoa laskettaessa. Jos 
osien yhteenlaskettu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon tai EU-
kynnysarvon suuruinen, jokaisen osan hankinnassa on noudatettava kyseisen 
kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevia säännöksiä. 

Hankintalain 132 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa 
virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn 
ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien 
asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu 
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi 
vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen 
edellytyksiin. 
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Hankintalain 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa 
hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä 
valituksen. 

Hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden toimivaltaan 
kuuluu sen tutkiminen, onko hankinnassa menetelty hankintalain, Euroopan 
unionin lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja 
koskevan sopimuksen mukaisesti. 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan 
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015), hyvinvointialueesta 
annetun lain (611/2021) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
nojalla. 

Asiassa saatu selvitys 

Kunnanhallituksen 15.8.2022 tekemän päätöksen esittelytekstistä ilmenee, että 
kunta on kilpailuttanut kaikki kunnan asiointiliikenteen sopimukset. 
Kilpailutettavat kohteet ovat olleet kunkin kirkonkylän asiointiliikenne kerran 
viikossa tilauksien mukaan sekä liityntäliikenne välillä Kestilä–nelostie. 
Hankintailmoituksesta käy tarkemmin ilmi, että hankinta on jakautunut 
yhteensä viiteen osaan siten, että Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan ja Kestilän 
kirkonkylien asiointiliikenteet ovat olleet erillisinä kohteina 1–4 ja 
liityntäliikenne Kestilän kirkonkylän ja Nelostien Vornan pysäkin välillä on 
ollut kohteena 5. Hankintailmoituksessa on lisäksi todettu, että hankinta ylittää 
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon, ja että sopimusta ei ole jaettu 
osiin. 

Kunnanjohtajan asiassa antamien selvitysten mukaan hankinta on jaettu osiin. 
Tarjouksen hinnoittelu on pyydetty ilmoittamaan ajopäivähintana. 
Voittaneisiin tarjouksiin perustuva Piippolan, Pulkkilan, Rantsilan ja Kestilän 
asiointiliikenteen toteutunut vuosihinta on yhteensä 72 384 euroa ja 
sopimuksen arvo mahdollinen optiovuosi huomioituna 144 768 euroa. Koska 
liityntäliikenne toteutuu tilauksesta, sille ei ole voitu arvioida 
kokonaissummaa. Tarjouspyynnössä ei ole ennakoitu kyseiselle 
hankintakokonaisuudelle hintaa, koska palvelun hinnoittelun tapa on 
muuttunut edellisestä kilpailutuksesta. Asiointiliikenteen arvonlisäveroton 
kustannus edellisessä kilpailutuksessa vuonna 2021 on ollut 73 000 euroa 
kokonaisuudessaan. Hinta on tuolloin pyydetty ilmoittamaan kuljetettavaa 
asiakasta kohden. 

Oikeudellinen arvio ja hallinto-oikeuden johtopäätökset 

Ottaen huomioon hankintailmoituksesta ja kunnanjohtajan esittämistä 
selvityksistä ilmenevät seikat hankinnan kohteiden erillisyydestä, hallinto-
oikeus toteaa, että hankinta on toteutettu samanaikaisesti erillisinä osina. Näin 
ollen hankintalain 27 §:n 3 momentin mukaan kaikkien osien ennakoitu arvo 
on tullut ottaa huomioon hankinnan ennakoitua kokonaisarvoa laskettaessa. 
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Vaikka hankinnalle ei kunnanjohtajan antaman selvityksen perusteella ole 
laskettu ennakoitua arvoa, on hankinnan suuruusluokan arvioinnissa ollut 
kuitenkin hyödynnettävissä edellisen vastaavan kilpailutuksen arvo siitä 
huolimatta, että palvelun hinnoittelun tapa on muuttunut. 
Hankintailmoitukseen kirjatun perusteella hankinnan ennakoidun arvon on 
arvioitu ylittävän hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Tähän nähden, 
ja kun otetaan lisäksi huomioon, että myös hankinnan toteutunut kokonaisarvo 
ylittää hankintalain 27 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla laskettuna 
hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon jo pelkästään kohteiden 1–4 
osalta, jokaisen osan hankinnassa on tullut noudattaa hankintalain säännöksiä.  

Edellä todetuin perusteluin kysymys on näin ollen ollut hankintalain mukaisen 
kansallisen kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, johon sovelletaan 
hankintalain säännöksiä. Kysymyksessä oleva hankintapäätös koskee siten 
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa, johon hankintalain 163 §:n 
mukaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain tai 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. Edellä mainittu 
muutoksenhakukielto koskee myös hankintayksikön hankintaoikaisuasiassa 
antamaa päätöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu KHO 
2018:124 huomioon ottaen mainittua säännöstä on tulkittava siten, että 
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta kunnallisen hankintayksikön 
julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei voi tehdä kunnallisvalitusta 
hallinto-oikeuteen siinäkään tilanteessa, että muutoksenhaun perusteena olisi 
kuntalaissa säädetty valitusperuste. Hallinto-oikeudella ei siten ole toimivaltaa 
käsitellä valitusta hankintaoikaisuun annetusta päätöksestä. Edellä lausuttu 
huomioon ottaen hankintaoikaisupäätökseen liitetty kuntalain mukainen 
muutoksenhakuohje on poistettava ja valitus on jätettävä tutkimatta.  

Oikeudenkäyntikulut 

Ottaen huomioon, ettei valittajille määrätä asian käsittelystä hallinto-
oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, valittajille ei synny asiassa sellaisia 
käsittelykuluja, jotka voisivat tulla heille korvattavaksi. Valittajien vaatimus 
heidän oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on näin ollen hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 44 § 2 mom ja 81 § 2 mom 1 k 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus 
valituslupahakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on 
liitteenä (Kunnallisvalitus). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Riitta Arjas. 

Esittelijä  Saija Mustola 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

Päätös  valittajat / Taksi Kylmänen Ky, sähköpostitse 

Hallintolain 56 §:n 2 momentin ja 68 §:n 1 momentin mukaan on 
valituskirjelmän ensimmäisen allekirjoittajan Taksi Kylmänen Ky:n tämän 
päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava siitä valituskirjelmän muille 
allekirjoittajille Taksi Taipaleenmäelle, Eksan Taksille, Taksi Ahti Kylmäselle 
ja Taksi Esa Helanderille. Jos yhtiö tämän laiminlyö, se on velvollinen 
korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä tai sen viivästymisestä aiheutuneen 
vahingon, sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden 
harkitaan kohtuulliseksi. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
maksutta (tuomioistuinmaksulaki 7 § 2 mom) 

Jäljennös maksutta Siikalatvan kunnanhallitus, sähköpostitse 

  Sudhomin Liikenne Avoin yhtiö, kirjeitse 

  Tahvola Oy, kirjeitse 

Päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:ssä säädetyllä 
tavalla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Osoite: PL 189 (Isokatu 4, 3. krs), 90101 OULU 
Puhelin: 029 56 42800 Telekopio: 029 56 42841 

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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