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TARJOUSPYYNTÖ: Joroisten kunta / Vaalijala 
 

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritetyn koulukuljetuksen hoitamisesta.  
 
Tarjouspyyntö on lähetetty seudulla liikennöiville kuljetusyrittäjälle pienhankinta-
ohjeiden mukaisesti. 
Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään koulukuljetusten harjoittamiseen oikeut-
tava liikennelupa. 
 
Koulukuljetusten harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kes-
ken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä 
vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos koulukuljetus-
sopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa 
uudisteta. 
 
Koulukuljetuksilla tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa 
henkilöliikennettä, joka on säännöllistä ja jonka hoitaminen perustuu Joroisten kunnan 
kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.  

 
 Ostaja: 

Joroisten kunta 
Sivistystoimi 
Lentoasemantie 130 
79600 JOROINEN 
     
Yhteyshenkilöt:   
Sivistystoimen sihteeri, puh. 040 664 6774 
 

HANKINTAMENETTELY JA NOUDATETTAVAT LAIT JA SÄÄDÖKSET 
 

Hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.  
 
Joroisten kunnan pienhankintaohjeet; kunnanhallitus 6.9.2010 

 
 

HANKINNAN KOHDE JA SOPIMUSKAUSI 
 

Hankinnan kohteena on yksi kuljetusreitti Joroisten kirkonkylä – Sateenkaaren erityis-
koulu, Vaalijalan kuntayhtymä – Joroisten kirkonkylä. Koulukuljetus koskee lukuvuotta 
2017-2018 ja sisältää option lukuvuodesta 2018-2019.  
Kuljetettava matka on 56 km/suunta (2 reittiä / päivä, koulun alkamis- ja päättymisaiko-
jen mukaisesti). Ennakkotiedon mukaan lv 2017-18 aikana kuljetuksessa on korkeintaan 
4 oppilasta.  
 
Mahdolliset pois jääneet kuljetukset tulee huomioida laskutuskauden aikana. 

  
Hankinnan kohde  

 
 Kohteen lukujärjestyksien mukainen reittisuunnittelu tehdään tilaajan ja valitun sopimus-

kumppanin kanssa yhteistyössä. 
 Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset sopimuskumppani ottaa huomioon 

kohteen kuljetuksessa. 
  

Päävastuu reitin toimivuudesta ja aikataulutuksesta kuuluu palveluntuottajalle. 
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Palveluntuottaja huolehtii reitin toimivuudesta ja aikataulussa pysymisestä. Reittisuunni-
telma ja aikataulu tulee hyväksyttää tilaajalla. Tilaajalla on oikeus muuttaa reittejä ja ai-
katauluja tarpeen mukaan. 

 
 

TARJOTULLE  PALVELULLE  ASETETUT  EHDOTTOMAT  VAATIMUKSET 
 
Liikennöinnissä käytettävä autokalusto ja laatuvaatimukset 
 

Tarjouksessa tai sen liitteenä olevaa kalustoluetteloa käyttäen tulee esittää tiedot käytet-
tävästä autosta. 
 
Liikenteessä käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seuraavat laatuvaatimukset: 
 
Alkolukko: 
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päiväkotikuljetuksesta (1110/2010), annettu Helsingis-
sä 10.12.2010.  Laki tullut voimaan 1.8.2011.  

Lain mukaan esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilai-
den kuljetuksissa on käytettävä alkolukolla varustettua ajoneuvoa. 

Alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu to-
distus alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista on toimitettava ennen sopimuksen alle-
kirjoitusta. Tarjoajan on tarjouksessa sitouduttava alkolukon hankintaan.  

  

Auton ikä: 
 

Pienoislinja-auto/ [   ] alle 5 vuotta [ X ] alle 11 vuotta 
 Matalalattia-auto 

   
  Henkilöauto  [   ] alle 4 vuotta [  ] alle 6 vuotta     
    [ X ] alle 8 vuotta 

 
Koulukuljetusauto on merkittävä edessä ja takana olevalla koulukyytikilvellä. Kilven saa 
korvata takseissa valaistulla koulukuljetusta ilmaisevalla kuvulla, joka on vähintään tak-
sivalaisimen kokoinen.  

 
Auton tavaratilaan tulee sopia oppilaiden mukanaan kuljettamat urheiluvälineet ja muut 
matkatavarat.  

 
Koulukuljetuksiin tarkoitettu kalusto on oltava valmiina valitulla palvelun tuottajalla hei-
näkuun 2017 loppuun mennessä. 

 
Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi 
tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä 
ilmoittaa ostajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä 
päivänä.  

 
Työturvallisuus ja työehdot  
 

Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin liittyvät 
velvoitteet. 
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Asiakaspalvelu  
 

Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena 
on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. 

 
Kuljettajan asiakaspalvelu tulee olla ystävällistä, asiallista ja tarvittaessa oppilaiden käyt-
täytymiseen puuttuvaa. Tupakointi ja päihteiden käyttö on kokonaan kielletty.  

 
Kuljettajan on huolehdittava, että oppilaat käyttävät turvavyötä niissä autoissa, joissa ne 
ovat pakolliset. 

 
Kuljettajan edellytetään osallistuvan ilman erillistä veloitusta tilaajan koulukuljettajille jär-
jestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin. 

 
Lasten erityistarpeet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. 

 
Kuljettajan tulee tietää, mistä matkustaja voi saada lisätietoja matkustamiseen liittyvistä 
asioista. 

 
Kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka välittää sen 
ostajalle. 

 
Tekninen laatu 
 

Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on 
oltava siistejä ja puhtaita. 

 
Autot on siivottava kerran vuorokaudessa. Kuljettajan on otettava talteen löytötavarat ja 
samalla huolehdittava auton siisteydestä. 

 
Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kan-
nalta asianmukaiset ja miellyttävät. 

 
Liikennöitsijän täsmällisyys 
 

Liikennöitsijän on noudatettava aikatauluja täsmällisesti. 
 
Häiriötilanteet 
 

Liikennöitsijä on velvollinen häiriötilanteessa (esim. rikkoutunut auto tai sairastuminen 
jne.) järjestämään tarjoamansa kohteen kuljetukset. Tarjouksen yhteydessä on annetta-
va selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta. 

 
Liikennöitsijän on ilmoitettava häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta koulutoimis-
toon tai kuljetussihteerille. 

 
 

TARJOUKSEN LAATIMINEN 
 
Tarjouksen sisältö 

 
 Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot ja selvitykset. 
 
 Tarjousta ei saa sitoa minkään muun tarjouskilpailun ratkaisemiseen. 
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Tiedot liikennöitsijästä 
 

Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta seuraavat tiedot ja selvitykset: 
 
1) tarjoajan nimi ja yhteystiedot 
2) yrityksen osalta liikenteestä vastaavan henkilön nimi 
3) kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta 
4) kopio alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista 
5) verottajan todistus verovelvoitteiden hoitamisesta 
6) vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 
7) selvitys mahdollisen alihankkijan käyttämisestä ja edellä mainitut tiedot alihankkijas-

ta 
8) kalustoluettelo 
 
Liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan selvittämismenette-
lystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/14.6.2002). 
 
Tarjous tulee olla voimassa 9.8.2017 asti. 

 

Alihankkijan käyttäminen 
 

Tarjoajalla on oikeus käyttää toimituksissa alihankkijoita. Tarjoaja vastaa siitä, että ali-
hankkijat täyttävät samat vaatimukset kuin tarjoajalta edellytetään. Jos liikennöitsijä tu-
lee käyttämään alihankkijaa, on tarjouksessa ilmoitettava, mikä osuus liikenteestä hoide-
taan alihankintana. Alihankinnan osuus ei saa ylittää 50 %. 

 
Tarjoajalla on oikeus muodostaa tarjousyhteenliittymiä. Yhteenliittymien käyttö on va-
paaehtoista. Yhteenliittymässä ei saa olla enempää liikenteenharjoittajia kuin työsuoritus 
edellyttää. Kaikkien yhteenliittymän jäsenten panoksen pitää olla oleellista palvelun kan-
nalta. Kohteessa kaksi ostaja hyväksyy enintään kolmen auton yhteenliittymän. Muissa 
kohteissa yhteenliittymien suurin sallittu koko on kaksi autoa.  

 
 

TARJOUSHINTA 
 

Ostaja rajoittaa määrärahoihin vedoten liikennöitsijöille maksettavia liikennöintikorvauk-
sia. Tarjoushinta pyydetään ilmoittamaan €/km. Hinnanmuutoksia sopimuskaudella ei 
hyväksytä.  

 
 

RAPORTOINTI 
 
 Valitun sopimustoimittajan tulee sopimuskauden aikana pyydettäessä toimittaa reitistä 

tai reitinosista määrää ja matkan pituuksia osoittavat tilastot. 
 

TARJOUSKILPAILUN RATKAISUPERUSTEET 
 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät 
siinä asetetut ehdot sekä ovat tulleet määräajassa (myöhästyneitä tarjouksia ei oteta 
huomioon). 

  
 Tarjouspyyntöjä arvioitaessa alin hinta ratkaisee. 
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HANKINTAPÄÄTÖS 
 

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kaikille tarjouksen tehneille.  

 

SOPIMUS 
 

Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehdään hankintaa koskeva kirjallinen ostosopi-
mus/reittiselvitys.  

 
Tässä tarjouspyynnössä mukana olevien yhteisöjen toiminnassa voi sopimuskauden ai-
kana tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan tar-
peen / toiminnan järjestämiseen. Tällöin tarjousmenettelyn tuloksena laadittavaa sopi-
musta tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjouksen antajalla ole oikeutta vaatia vahin-
gonkorvauksia ko. muutoksista johtuen. Tarjouksen antaessaan tarjouksen antaja sitou-
tuu tähän ehtoon. 

 
MUUTOKSET JA HANKINNASTA LUOPUMINEN 

 
Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olo-
suhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua 
liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esite-
tyllä tavalla. Ostaja voi hylätä kaikki tai osan tarjouksista, jos käytettävissä olevien mää-
rärahojen määrä sitä edellyttää. 

 

KALUSTON TARKASTUKSET 
 

Ostajalla on oikeus tarvittaessa tarkastaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja 
huoltopalvelut ennen hankintapäätöksen tekemistä ja sopimuskauden aikana. Tarkas-
tukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 

 

ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
 

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
nro 621/1999).  
 
Tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat liitteineen ovat julkisia, kun sopimus hankinnasta on 
tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, 
kun hankintapäätös on tehty. Tarjoajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden 
tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista.  
Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan 
on ilmoitettava nämä tiedot selvästi merkityllä erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkit-
see, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. 
Hinta ei voi olla tarjoajan liike- tai ammattisalaisuus. 
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. 

 

LISÄTIEDOT 
 

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset on toimitettava 28.4.2017 sähkö-
postilla osoitteeseen: mira.heilimo-rasanen@joroinen.fi  
 
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjous-
pyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämät-
tömyyteen. 
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TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 
 

Tarjous on tehtävä sitovasti ja sen on oltava voimassa vähintään 9.8.2017 saakka. 
 
Tarjous on toimitettava kokonaisuudessaan merkinnällä ”tarjous/koulukuljetukset”  

 
 

Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 12.5.2017 klo 12.00 mennessä osoit-
teeseen  
               
Joroisten kunta  
koulutoimisto  
Lentoasemantie 130 
79600 Joroinen 

 
Lähettäjä on vastuussa lähetyksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. 

 
Määräajan jälkeen saapuneita tai muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. 

 
 
  
 Joroisissa 19.4.2017 
 
 JOROISTEN KUNTA 
  
 
 
 
 Jaakko Kuronen  

sivistysjohtaja   


