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Asia, jota päätös koskee Leasing-auton hankinta 
 
Asia selostus     Pellon kunta on uusinut autokantaan vuoden 2020 aikana kuudella 

uudella leasing-autolla. Osa autokannasta on edelleen tulossa 
elinkaarensa päähän (vanhimmat vuodelta 2014) ja kunnan täytyy uusia 
autojaan. Autojen käyttötarve on suurinta kotihoidossa. Edelleen osa 
henkilöstöstä on joutunut ajamaan omilla autoilla työtä tehdessään. 

 
Pellon kunta on saanut tarjouksen vähän käytetystä leasing-autosta: 
Skoda Octavia Combi 1,6 TDI automaattivaihteinen, rekisteröity 12/2017 
ja autolla on ajettu noin 37.000 km, katsastettu 10/2020, rekisteri EOV-
718. Uusi auto on tarkoitus ottaa Pellon kunnan yhteiskäyttöautoksi ja 
sijoituspaikka on kunnantalolla. Nykyinen yhteiskäyttöauto sijoitetaan 
kotihoidon käyttöön. 

   
Pellon kunta on ilmaissut vuonna 2020 halukkuuden liittyä Hanselin 
uuteen autojen leasingpalvelut -puitejärjestelyyn. Autojen 
leasingpalvelut -puitejärjestelyn hankintapäätöksestä tehtiin kuitenkin 
hankintaoikaisupyyntö sekä valitus markkinaoikeuteen. Hansel oli 
hakenut markkinaoikeudelta hankintapäätöksen täytäntöönpanolupaa. 
Markkinaoikeus on oli hylännyt Hanselin hakemuksen 
hankintapäätöksen täytäntöönpanoluvan sallimisesta 28.5.2021 
tekemällään päätöksellä. Tämän johdosta Pellon kunta voi tehdä vielä 
sopimuksen suoraan Arval Oy:n kanssa (Tarkistettu 3.6. 
Tuukkanen/Hansel Oy). 

 
Päätös perusteluineen Elinvoimajohtajan päätöksellä Pellon kunta tekee Arval Oy:n kanssa 

leasing-sopimuksen em. Skoda Octavian Combi -henkilöautosta. 
Sopimuskausi on 24 kuukautta, 30.000 km/vuosi, 420,00 euroa/kk (alv. 
0 %), sisältää vakuutuksen. Sopimus astuu voimaa siitä hetkestä lukien, 
kun Pellon kunta vastaanottaa auton. Auton toimitus on Rovaniemelle 
kesä-heinäkuussa 2021. 
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Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet 
 
Valituskielto 
Kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n perusteella viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta tähän päätökseen 
sillä perusteella, että virkaehtosopimusta olisi virheellisesti sovellettu tai tulkittu eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa. Myöskään työntekijällä ei ole valitusoikeutta silloin, kun hänellä tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Asian vireillepano työtuomioistuimessa edellyttää pääsopimuksen tai 
työehtosopimuksen mukaisia neuvotteluja. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

Elinvoimalautakunta, Kunnantie 4, 95700 Pello 
 



Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 
 
Päätöksen nähtäväksi asettaminen 
Päätös on yleisesti nähtävillä päätöksen tehneen viranhaltijan toimistolla päätöspäivämäärää seuraavan kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 9.00 - 15.00. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle  
Päätösjäljennös on toimitettu asianosaisille yllämainittuna päätöksentekopäivänä. 
 
  


