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Hankintapäätös/koulukuljetukset 24.10.2022 - 31.07.2024   
  
Perustelut Tarjouspyyntö 410098 
 

 Kuortaneen kunta on kilpailuttanut ajalle 24.10.2022 - 31.07.2024  
(+optio lukuvuosiksi 2024-2025 ja 2025-2026) neljä erillistä reittiä. 
Kilpailutuksen valmistelu tehtiin yhteistyössä Sitowisen ja Järvinetin 
kanssa. Kilpailuttaminen perustui kohteittain tarjoajan antamaan hintaan 
ja torjoajan täyttämiin hinta-asiakirjoissa kuvattuihin toiminnallisiin ja 
laadullisiin vähittäisvaatimuksiin.  
 
 
 
Tarjousten jättöajan päättymiseen mennessä tarjouksia oli saatu 
kolmelta palvelujen tarjoajalta.  
Kuortaneen Taksi ja Bussi Oy 
Härmän Liikenne Oy 
 Peuran Liikenne Ky 
 
 
Tarjoukset avattiin kilpailutuksen teknisen toteuttajan Järvinet Oy:n 
toimesta ja arvioitiin Kuortaneen kunnan koulukujetustyöryhmän 
kokouksessa (oheismateriaalina kopio pöytäkirjasta), 
 
 

 
Päätös Koulujetustyöryhmän esityksen mukaisesti valitsen reiteille seuraavat 

kuljetusyrittäjät: 
 
Reitti 1 Kuortaneen Taksi ja Bussi Oy 275,00 e/kohteen liikennöintipäivä 
 
Reitti 2 Kuortaneen Taksi ja Bussi Oy 275,00 e/kohteen liikennöintipäivä 
 
Reitti 3 Kuortaneen Taksi ja Bussi Oy 4,90 e/km 
 
Reitti 4 Kuortaneen Taksi ja Bussi Oy 4,40 e/km 4,40 e/km 

 
 Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kuortaneen kunnan 
asianhallintajärjestelmässä. 

 
Sanna Koivisto 
Sivistysjohtaja-rehtori 

 
Jakelu 
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MUUTOKSENHAKU HANKINTA-ASIOISSA 
 
A Toimielimelle 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan toimielimelle: 
 
Kuortaneen kunta 
Sivistyslautakunta 
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 
 
 

 
B. Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi 
 

 Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä 
perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain 
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön 
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti 
(HankintaL 9-9b §). 
 
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas 
tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 
 
Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen.  Hakemus on sen tekijän alle- 
kirjoitettava. 
 
Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankinta- 
yksikölle kirjallisesti aikeistaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. 
 
Kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut 
 
Jos hankintaan liittyy hankinta-asetuksessa (381/1998) määriteltyyn peruspalvelutoimin- 
taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa sää- 
dettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa.   
Tallaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 
 
Valituskielto 
 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) 
eikä hallinto- 
lainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista 
annetun lain vastainen (HakintaL 9 a § 3 mom). 
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Markkinaoikeuden yhteystiedot 
 
Markkinaoikeus 
PL 118, 00131 Helsinki 
Käyntiosoite: Itäinen puistotie 1, 00140 Helsinki 
Puh 09-684 0550 
faksi 09- 6840 5514 

 
 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
 
  
 
 Lähetetty  tiedoksi  asianosaisille sähköpostilla 16.9.2022 
 
  


