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TARJOUSPYYNTÖ asiakirja 1 

OPETUSTOIMEN KULJETUKSET 9.8.2022-20.12.2022   
Kohde: Jouppilan kylä – Koskenkorvan koulun alue – 67-tie – Jaakko Ilkka ja takaisin syys-

lukukaudella 2022 

 
Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoi-
tamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.  
 

1. Tarjouksen jättäminen 

Tarjoukset jätetään suljetussa kirjekuoressa TIISTAIHIN 31.5.2022 

kello 12.00 Suomen aikaa mennessä osoitteella Ilmajoen kunta, 
sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoreen merkintä ”Kulje-
tustarjous Jouppilan kylä – Jaakko Ilkan koulu”. 
 

Tarjous ei saa olla ehdollinen. Määräajan jälkeen saapuneita tar-
jouksia ei oteta huomioon. 

 
Tarjousten tulee olla sitovana voimassa 31.12.2022 tarjousten vii-
meisestä jättöpäivästä lukien.  

 
Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat: 
 Tarjousasiakirja nro 1. Tarjouspyyntö.  
 Tarjousasiakirja nro 2. Tarjous. 

 
 

2. Ostaja 
Ilmajoen kunta, sivistystoimi 
PL 23, 60801 ILMAJOKI 
 

3. Sopimuskausi 
Sopimuskausi käsittää ajat Jaakko Ilkan koulu (yläkoulu) 9.8.2022-
20.12.2022. 
 

4. Hankintamenettely  
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007, jäl-
jempänä ”hankintalaki”).  
 

Hankintamenettelynä käytetään hankintalainsäädännön mu-

kaista avointa menettelyä. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla 
on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.  
 
Tarjouskilpailusta ilmoitetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja 
nettisivuilla. 
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Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makse-
ta tarjoajille palkkiota.  
 
Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein kes-
keyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.  
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.  
 

5. Hankinnan kohde  

Tarjouskilpailu koskee Ilmajoen kunnan peruskoulukuljetus- 

ten hoitamista tarjouspyynnön mukaisella reitillä Jouppilan 

kylä – Koskenkorvan koulun alue – 67-tie – Jaakko Ilkan koulu 

ja takaisin kohdassa 3. mainituilla sopimuskauden mukaisilla 

aikatauluilla.  
 
Koulukuljetuksissa on kyse kodin ja koulun välisistä kuljetuksista. 
Kuljetukset ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä. 
Koulujen lomakausien aikana koulukuljetuksia ei ajeta.  

 
Muut kuin säännölliset ajot, esim. kilpailukuljetukset, uimahallikul-
jetukset ym. ajetaan myös km-hinnalla. Tarjouspyyntö ei koske JIK 
Ky:n alaista hammas- eikä silmälääkärikuljetuksia tai muuta sen 
alaista toimintaa. 

 
Ostaja pidättää itsellään oikeuden yhdistää eri kuljetuskokonai-
suuksiin myös muita kuljetuksia, mikäli kapasiteetti antaa myöten, 
eikä se aiheuta oleellista muutosta. Kunta varaa myös oikeuden 
muuttaa reittejä/kohteita, mikäli kuljetustarpeet muuttuvat, tai jos 
saadut tarjoukset osoittavat muunlaisen reittiratkaisun edullisem-
maksi. Ostaja pidättää lisäksi itsellään oikeuden muuttaa, lyhentää 
tai jättää sopimus tekemättä joidenkin alueen reittien/kohteiden 
osalta. 
 
Ostaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia reitin oppilas-
määriin, kuljetusaikatauluihin ja pysäkeiden määriin ilman lisäkor-
vausta (mm. oppilaan tapaturmasta johtuvia kuljetuksia sijoitetaan 
kyseessä olevalle reitille).  
 

Ilmajoen kunnan koulukuljetusperiaatteet löytyvät Ilmajoen 

kunnan nettisivuilta koulut- ja päiväkodit / alakoulut / opetuksen 

järjestäminen / linkkejä: Koulukuljetusten periaatteet.  

https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-

periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf  

 

Lukuvuoden 2022-2023 koulutyöpäivät ovat kunnan internet-

sivulla kohdassa koulut- ja päiväkodit / alakoulut / linkkejä: koulu-
työpäivät 2022-2023. 

https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-

periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf  

 

https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf
https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf
https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf
https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2021/01/Koulukuljetusten-periaatteet-KOL-17.11.2020-%C2%A767.pdf
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Vastaavasti Jaakko Ilkan koulun (yläkoulu) koulutyöpäivät löytyvät 
kohdasta koulut- ja päiväkodit / Jaakko Ilkan koulu / linkkejä: Jaak-
ko Ilkan koulutyöpäivät 2022-2023. 

https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2022/02/Jaakko-Ilkan-koulun-

tyopaivat-2022-2023.pdf  

 
 
Kuljetettavien osoitteita ei anneta tarjouspyyntöön liittyen. 
 
 

6. Yhteenliittymä 
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen 
yhteisestä suorituksesta (tarjousyhteenliittymä, kilpailunrajoituslain 
5 § 2 mom.). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yksit-
täisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun alueen 
liikenteen ajamiseen.  
 
Jokaisen yhteenliittymän osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava 
tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouk-
sesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se 
automäärä, jolla hän osallistuu tarjouskilpailuun. 
 

 

7. Kalustovaatimukset 
Kaluston tulee olla kuljetuskapasiteetiltaan ja muilta ominaisuuksil-
taan tarjottavan reitin asettamat vaatimukset täyttävä. Käytettävä 
kalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksytty ja katsastuksen on 
oltava voimassa.  
 
Liikenteeseen käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään seu-
raavat vaatimukset: 

 
o Auton istumapaikkojen määrän on riitettävä ilmoitetulle 

vähimmäismäärälle (Liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tus 553/2006). Autojen tulee toimia moitteettomasti ja nii-
den on oltava siistejä ja puhtaita. 

 
o Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja il-

manvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja 
miellyttävät.  

 
o Kaikille matkustajille tulee olla henkilökohtainen turvavyö.  

 
o Ajoneuvojen päästöluokan on oltava vähintään Euro 4. 

 
o Ajoneuvoissa on oltava puhelin (esim. kuljettajan puhelin) 

ja ensiapuvälineet.  
 

o Ajoneuvoissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on tu-
pakointikielto. 

 
o Ajoneuvoissa tulee olla alkolukko.  

 

https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2022/02/Jaakko-Ilkan-koulun-tyopaivat-2022-2023.pdf
https://ilmajoki.fi/wp-content/uploads/2022/02/Jaakko-Ilkan-koulun-tyopaivat-2022-2023.pdf
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Tilaajalla on oikeus tarkastaa ajoneuvojen kunto ja vaatimusten-
mukaisuus ennen hankintapäätöstä ja milloin tahansa sopimus-
kauden aikana. 

 

8. Tarjouskieli  
Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoukset jäte-
tään suomen kielellä. 

 

9. Liikennelupa 
Liikennöitsijällä tulee olla ennen sopimuksen allekirjoittamista osto-
liikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva taksi- tai 
joukkoliikennelupa.  
 
Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan 
suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liit-
tää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat so-
pimuskauden alkuun mennessä.  

 
Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan 
umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää otta-
masta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahin-
goista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopi-
mus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöit-
sijän liikennelupaa uudisteta. 
 
Liikennöitsijän oikeutta ottaa osaa tarjouskilpailuun ei rajoiteta vi-
ran puolesta hänen liikenneluvassaan määritellyn automäärän pe-
rusteella. Liikennöitsijä voi siten tehdä tarjouksen myös useam-
masta reitistä, vaikka näiden reittien edellyttämä automäärä yh-
teenlaskettuna ylittäisikin liikennöitsijän luvassa vahvistetun mää-
rän. Auton ei siis vielä tarvitse olla hankittuna tarjouksen jättöhet-
kellä. 
 
Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjouksessaan selkeästi ilmoittaa se 
automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tähän määrään 
tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa käytössä olevat autot 
kuin myös esitetyn alihankkijan käytössä olevat autot sekä mah-
dollisesti hankittavat autot, jotka yhdessä on tarkoitettu ko. liiken-
nöintiin. 

 

10. Tarjoushinnoittelu 
Tarjoushinnan (alv 0 %) (= päivähinta ja lisäkilometrihinta) on olta-
va kiinteä koko tarjouskauden ajan. 
 
Hinnat sisältävät kaikki liikennöinnin tuottamiseen liittyvät kulut ku-
ten mm. odotusmaksut, siirtoajot, avustajalisät ja tavarankuljetusli-
sät. Laskutus-, toimitus- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä.  
 

11. Tarjousten avaaminen ja käsittely 
Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteute-
taan vaiheittain. 

1. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. 
2. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi. 
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3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 
4. Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen 
5. Hankintasopimuksen tekeminen (valitusajan kuluttua, 21 

päivää hankintapäätöksen tiedoksiannosta seuraavasta 
päivästä lukien) 

 
Tarjoukset avataan tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Saa-
puneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen 
saakka. Tilaisuudesta laaditaan avaamispöytäkirja, johon merki-
tään tarjouskilpailuun osallistujat, tilaisuuden aika ja paikka sekä 
läsnäolijat. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.  
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 
hankintalain 53 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpai-
lusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 54 §:n 
mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankin-
tayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuk-
sia, on suljettava hankintalain 56 §:n mukaan tarjouskilpailun ulko-
puolelle.  

 
Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset. 
Tarjoajien huomiota kiinnitetään siihen, että poikkeuksellisen al-
hainen tarjoushinta voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Hankin-
tayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä 
tarjouksen perusteista tarjoushinnan ollessa poikkeuksellisen al-
hainen ennen tarjouksen hylkäämistä. 
 
Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllä-
mainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko 
yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. 
 
Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan 
mukaan tarjousten vertailuun.  

 

12. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaate 
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.  
 
Tarjoajat ilmoittavat tarjoushinnat tarjousasiakirjana 2 olevalla tar-
jouslomakkeella.  

 
Pistemäärät ja niiden painotukset muodostuvat seuraavista osa-
alueista: 
 
Päivähinta euroissa (90 pistettä) 

 Alin tarjous saa 90 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä 
lasketaan kaavasta: (halvin hinta / tarjottu hinta) x 90 = piste-
määrä 
 

Auton euroluokitus vähimmäisvaatimukset ylittävin osin (5 pistet-
tä).  

 Euro 4 = vähimmäisvaatimus, 0 p.  

 Euro 5 a - 5 b = 2 p.  
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 Euro 6 = 5 p.  
 
 

Reittikohtainen lisäkilometrihinta euroissa (5 pistettä) 

 Alin tarjous saa 5 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä las-
ketaan kaavasta: (halvin hinta / tarjottu hinta) x 5 = pistemäärä 

 
Tarjous, jonka yhteenlaskettu painotettu pistemäärä on suurin, tu-
lee valituksi. Painotettu pistemäärä muodostuu päivähinnasta, au-
ton euroluokasta ja lisäkilometrihinnasta. Maksimissaan yhteen-
laskettu painotettu pistemäärä on yhteensä 100 pistettä. 

 
Mikäli useampi tarjoaja saa kohteesta saman pistemäärän, ratkais-
taan voittaja kasvatus- ja opetuslautakunnassa arvalla ko. kohteen 
osalta.  

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

13. Sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimus 
Hankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa 
päätöksen tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava tarjous-
lomakkeessa sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyt-
täen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.  
 
Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan 
vasta, kun valitusaika ja odotusaika (21 päivää) ovat kuluneet, ja 
kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu palveluntuottaja 
ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.  

 

14. Asiakirjojen julkisuus 
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee laki viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityk-
sen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti 
julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee jul-
kiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tar-
jouksen valintaan vaikuttaneet seikat, hinnat ja muu sisältö. Tar-
jousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, 
kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja katsoo, että 
joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esit-
tää tiedot erillisessä liitteessä.  Hintatiedot ovat kuitenkin aina julki-
sia. Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tie-
toja, ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.   
 
 
 

 

15.  Allekirjoitukset 
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Ilmajoki, 17.5.2022 

 
 

Janne Hakala  
Sivistysjohtaja 


