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LIITE 1B 
 
Tarjouskilpailun ehdot 

1. Liikenneluvan voimassaolo 

Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelu-
pa.  

Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimus-
kauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin siitä, 
että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. 

2. Liikenneluvan automäärä 

Liikennöitsijä voi tehdä tarjouksen myös useammasta kohteesta, vaikka näiden kohteiden edellyttä-
mä automäärä yhteenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun määrän. Liikennöitsi-
jän tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskil-
pailuun. 

Ostaja tulee tarjouksia käsitellessään viran puolesta rajoittamaan liikennöitsijälle mahdollisesti an-
nettavien kohteiden määrää siten, että niiden liikennöinti voidaan toteuttaa ilmoitetuilla autoilla. 

3. Yhteenliittymä 

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta (tar-
jousyhteenliittymä, kilpailunrajoituslain 5 § 2 mom.). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun 
yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen. 

Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen 
tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. 

Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. 

4. Alihankinta 

Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä 
hoidetaan alihankintana. 

Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liiken-
nöitsijä. 

Tarjoaja vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. 

5. Tiedot liikennöitsijästä 

Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot sekä, jos kysymys on oikeushenkilöstä, lii-
kenteestä vastaavan henkilön nimi. 

Tarjouksessa tulee esittää juridisten ja taloudellisten perusasioiden todentamiseksi tarjoajasta myös 
seuraavat tiedot ja selvitykset: 

1. kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta; 

2. verottajan verovelkatodistus (alle kolme kuukautta vanha); 

3. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos liiken-
nöitsijällä on palvelussaan työntekijöitä (alle kolme kuukautta vanha) 

4. tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (alle kolme kuukautta 
vanha); 

5. tieto mahdollisesta velkasaneerauksesta (alle kolme kuukautta vanha); 

6. selvitys alihankkijoista sekä vapaamuotoinen selvitys alihankkijoiden käyttämisen tavoista ja 
sitoutumisesta. 
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7. tiedot noudatettavasta työehtosopimuksesta, jos liikennöitsijällä on palveluksessaan työnte-
kijöitä. 

6. Kilpailukohteet 

Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin tarjouspyynnössä on määritelty. 

Tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta koskevaan ratkaisuun. 

Koska tarkat oppilasmäärät ja reitit selviävät vuosittain vasta, kun koulu alkaa ja lukujärjestykset 
ovat vahvistetut, kunta pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia sekä ilmoitettuihin reitteihin että 
aikatauluihin. 

7. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset 

Kalusto 

– Ajoneuvon on täytettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten ja viranomaismääräysten 
vaatimukset. 

– Alkolukon käyttö on pakollista takseilla ja linja-autoilla tilausajoina suoritettavissa koulu- ja 
päivähoitokuljetuksissa (Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 
1110/2010). 

– Jokaiselle matkustajalle on oltava istumapaikka ja toimiva turvavyö sekä tarvittaessa pyörä-
tuolipaikka. 

– Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on olta-
va siistejä ja puhtaita. 

– Tupakointi autoissa on kokonaan kielletty. 

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

– Matkustamon lattian ja sisäänkäynnin askelmien, liuskojen ym. jalkaisin liikuttavien alueiden 
pinnoitteiden tulee olla rakenteeltaan liukastumisia ehkäiseviä. Muun muassa vaaraa aiheut-
tavat epäpuhtaudet, kuten irtohiekka, lumi ja jää, tulee olla helposti poistettavissa. Kuljetta-
jan paikalta tulee olla esteetön näköyhteys matkustamoon. 

– Matkustamon tulee olla varustettu siten, että istuutuminen ja istuimesta nouseminen sekä 
käytävällä liikkuminen on mahdollista tartuntatankoja / istuinten käsi- tai selkänojia apuna 
käyttäen. 

– Istuinten on oltava selkänojallisia ja varustettu kääntyvällä käsinojalla, mikäli istuimelta on 
mahdollista tippua sivulle. 

– Ostaja edellyttää toimivaa vara-autojärjestelmää (sovittu määrä autoja sovittuna aikana).  

– Koululaiskuljetuksissa käytettävä auto on merkittävä näkyvästi joko valaistulla koulukyytiku-
vulla tai koulukyytikilvin. Auto merkitään kuljetuksen alkaessa, ja kupu tai kilvet on poistetta-
va välittömästi kuljetuksen päätyttyä. 

Kuljettajat ja muu henkilöstö 

– Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun. Tavoit-
teena on matkustajien erityisistä tarpeista johtuvan yksilöllisen ja ystävällisen palvelun to-
teuttaminen. Ostajan ja liikennöitsijän välinen yhteydenpito on jatkuvaa niin, että mahdollisiin 
ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut ja että palvelun edelleen kehittäminen on osa nor-
maalia toimintaa. 

– Kuljettajan tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle, mihin aikaan oppilasta tullaan hakemaan aa-
muisin. 

– Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. Kuljetta-
jan on tarvittaessa avustettava asiakas autoon ja autosta. 

– Kuljettajan tulee tarvittaessa neuvoa matkustamiseen ja asiointiin liittyvissä asioissa. 

– Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessaan liikenteestä vastaava henkilö. Tarjouksen mukaisten 
palveluiden suorittajien (kuljettajat + mahdolliset muut asiakaspalveluun esim. puhelimitse 
osallistuvat) tulee koko liikennöinnin ajan olla palveluhenkisiä ja omata hyvän suomenkielen 
taidon lisäksi asiakkaiden avustamiseen tarvittavat ja riittävät sekä henkiset että fyysiset 
ominaisuudet.  

– Kuljettajien tulee ennen liikennöinnin aloittamista tuntea kunnan osoitteisto. 
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– Mikäli kuljettajasta saadaan toistuvasti negatiivista asiakaspalautetta, voi Ostaja edellyttää 
Toimittajaa vaihtamaan kuljettajaa toiseen paremmin tehtäviin soveltuvaan. 

– Toimittaja on velvollinen tarkistamaan rikosrekisteriotteen lasten kanssa työskentelevien 
työntekijöidensä rikostaustan selvittämiseksi. Toimittaja huolehtii myös vaihtuvien kuljettaji-
en osalta rikosrekisteriotteen tarkistuksesta. Toimittaja on velvollinen ostajan pyynnöstä an-
tamaan selvitys tältä osin. 

– Ostaja edellyttää toimivaa varahenkilöjärjestelmää (varakuljettajia). 

– Liikennöitsijä on vastuussa oppilaista kuljetuksen aikana. 

– Jos toimittaja toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muu-
toin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivy-
tyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus purkaa sopi-
mus. 

– Kuljettaja noudattaa nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä. Suurin sallittu nopeus kou-
lulaiskuljetuksen aikana on 80 km/h.  

– Autossa on oltava luettelo kaikista kuljetettavista oppilaista. 

– Jokaiselle oppilaalle on oltava oma turvavyö. Oppilaiden on käytettävä turvavöitä. Kuljettaja 
varmistaa, että kaikilla oppilailla/asiakkailla on turvavyöt kiinni ja tarvittaessa opastaa turva-
vöiden käytössä. Kuljettajan tulee myös itse käyttää turvavyötä. 

– Oppilaat on otettava kyytiin ja jätettävä kyydistä sovitussa turvallisessa paikassa. Oppilas jä-
tetään, jos suinkin mahdollista, sekä koulun että kodin luona niin, että hän ei joudu ylittä-
mään tietä. 

– Myöhässä olevaa oppilasta tulee odottaa kohtuullinen aika, jos se aikataulun puitteissa on 
mahdollista. Jos oppilas toistuvasti myöhästyy kuljetuksesta, koululle tulee tehdä ilmoitus. 

– Oppilaiden häiriökäyttäytymisestä kuljetuksen aikana tulee tehdä ilmoitus koululle. 

– Erityisoppilaat voivat tarvita huoltajaa tai avustajaa kuljetuksen aikana tai päättyessä. Eri-
tyisoppilaita ei saa jättää yksin, vaikka huoltaja tai avustaja ei olisikaan sovitussa paikassa 
sovittuun aikaan. 

– Kuljettajat, koulu ja oppilaan vanhemmat toimivat yhteistyössä. Ongelmat ratkaistaan hyväl-
lä tietojen vaihdolla. 

– Kuljettajan vastuu kasvattajana on tärkeä. Hän on kuljetuksen ammattilainen, joka on usein 
ainoa aikuinen autossa. Kuljettajan suhtautuminen asiakkaisiin ja käyttäytyminen liikentees-
sä ovat päivittäinen malli oppilaalle. Kuljettajan pitääkin tiedostaa myös roolinsa kasvattaja-
na. 

8. Tarjoushinta 

Tarjouksessa tulee ilmoittaa kunkin kohteen (tai yhdistettäväksi esitettyjen kohteiden) osalta reitin 
hinta €/reitti, jolla liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan sopimuskauden liikennöinnin. Tarjoushinta tulee 
ilmoittaa arvonlisäverottomana (alv 0 %). Hintoihin tulee sisällyttää kaikki kustannukset. 

Hinnan tarkistaminen vuosittain kesken sopimuskauden on mahdollista silloin, kun liikenne- ja vies-
tintäministeriö muuttaa päätöksellään taksi- tai linja-autoliikenteen taksoja. Hintojen mahdollinen 
nostaminen vaatii ostajan hyväksynnän. 

9. Aikatauluja koskevat muutosehdotukset 

Liikennöitsijä voi esittää palvelutasoa parantavia tai liikenteenhoidon kustannuksia vähentäviä muu-
tosehdotuksia tarjouspyynnössä esitettyihin aikatauluihin. 

10. Tarjousten avaus ja käsittely 

Tarjoukset avataan erityisessä avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina 
avaustilaisuuteen saakka. Tarjousten avaus on suljettu tilaisuus. 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 

3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi 
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11. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta 

Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, taloudelliset tai 
muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. 

Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: 

1. tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonok-
si, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukai-
sen velvoitteet; 

2. tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia; 

3. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvas-
taisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on tilausliikenteen harjoittamisessa syyl-
listynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen; 

4. tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja; tai 

5. tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä. 

 

12. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asete-
tut ehdot. 

Arvioinnissa otetaan huomioon tarjoushinta (euroa/km) sekä seuraavat laatutekijät: 

1. kalusto (kaluston ikä, alkolukko) 

2. palvelun luotettavuus 

3. laatu ja 

4. henkilökunnan ammattitaito 

 

Hinnan osuus arvioinnissa on 80 % ja laatutekijöiden osuus 20 %.  

Hyväksytyksi tulee tarjous, joka on tilaajalle kokonaistaloudellisesti edullisin yllämainittujen arviointi-
perusteiden mukaan. 

Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea, taikka jos olosuhteet tai 
liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 

Ostaja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan johonkin kohteeseen. 

13. Sopimuksen syntyminen ja tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen 

Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva päätös on 
saanut lainvoiman tai, kun kunnan asianomainen viranomainen on päättänyt panna päätöksen täy-
täntöön muutoksenhausta huolimatta. 

Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää 
tiedon tarjousten lukumäärästä, voittaneesta tarjoajasta ja voittaneen tarjouksen hinta. 

Kunnan viranomaisen tulee liikennöitsijälle annettavaan tarjouksen hyväksymistä koskevaan kirjalli-
seen ilmoitukseensa liittää tässä mainitut sopimuksen sitovuutta koskevat ehdot. 

Ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän tai voittaneiden liikennöitsijöiden kesken allekir-
joitetaan tilausliikennesopimus. 
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14. Kilpailukohteiden muutokset ja kohteesta luopuminen 

Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle 
varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perustel-
tuna. 

Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle 
varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan samalla tavalla kuin alku-
peräisestä tarjouksesta sekä erikseen kirjeellä kaikille tiedossa oleville tarjousasiakirjat lunastaneille. 

Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua lii-
kennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, os-
taja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun. 

 
 


