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TARJOUSPYYNTÖ: KIHNIÖN KUNNAN KOULUKULJETUKSET SEKÄ KUTSUTAKSILIIKENNE 
 

 HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ 
Hankintayksikkö  
Kihniön kunta 
Sivistystoimi, Keskushallinto 
Kihniöntie 46 
39820 Kihniö 

  
Y-tunnus: 0133862-8 
Yhteyshenkilö: Matti Sillanpää, kutsutaksiliikenteen osalta Kristiina Mäkelä 

 

 HANKINNAN KOHDE 
 

 Hankinnan kohteena ovat Kihniön kunnan koulukuljetukset sekä kutsutaksiliikenne 
  

Hankinta on jaettu eri hankintakokonaisuuksiin seuraavasti: 
 

1. Aamulla Jokikylän ja Kihniönkylän oppilaiden kuljetus Kihniön yhtenäiskoululle  
(oppilaita enintään 14) 
 

2. Aamulla Ratikylän ja osittain Kankarin oppilaiden kuljetus Kihniön yhtenäiskoululle  
(oppilaita enintään 13) 
 

3. Aamulla Koivulan suunnasta oppilaiden kuljetus Järvisuomentien kautta Kihniön yhte-
näiskoululle (oppilaita enintään 2) 
 

4. Aamulla Niskoksen oppilaiden kuljetus Kihniön yhtenäiskoululle  
(oppilaita enintään 25) 
 

5. Aamulla Linnankylän oppilaiden kuljetus Kihniön yhtenäiskoululle  
(oppilaita enintään 31) 
 

6. Aamulla Pyhäniementien oppilaiden kuljetus Kihniön yhtenäiskoululle 
(oppilaita enintään 11) 
 

7. Iltapäivän kuljetukset 
a. Kihniön yhtenäiskoulun oppilaiden kuljetus Niskokselle (yläkoulun oppilaita 8 ja 

alakoululta eri aikoihin 17) 
 

b. Muut kuljetukset eri suuntiin (Jokikylä, Ratikylä, Kankari ja Lahdentausta) 
 

8. Kutsutaksiliikenne tiistaisin ja perjantaisin erikseen sovittavalla reitillä (asiakkaita enin-
tään 12) 

 
Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta. Kohtaan 7b voidaan valita useampikin 
kuljetuspalvelujen tarjoaja.  Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Ajettavista reiteistä 
tehdään vuosittain sopimukset valittujen kuljetuspalvelujen tuottajien kanssa. 
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Kunta varaa oikeuden kuljetusreittien yhdistelyyn. Jos oppilaita jää pois kuljetuksesta tai lukujärjes-
tyksiin, reitteihin tai oppilaiden tilanteisiin tulee muita muutoksia, niin kunnalla on oikeus järjestää 
kuljetus uudelleen. 

   
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 600 000 euroa (alv 0 %) mukaan lukien mahdolliset optio-
vuodet. 
 

 HANKINTAMENETTELY 
Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tarjouskilpailu avoimella hankintamenettelyllä, johon kaikki tar-
joajat voivat jättää tarjouksen 

 
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä täydentävää asetusta (VnA 
614/2007, muutettu 6.5.2010 331/2010). 
 
Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus nro. 2018-010892 Hilma-palvelussa (www.hankintailmoi-
tukset.fi) päivämäärällä 30.04.2021.  

 

 SOPIMUSKAUSI 
 

Sopimuskausi on 3 vuotta alkaen 1.8.2021. Lisäksi hankintayksikkö varaa oikeuden lunastaa kaksi 
(1+1) optiovuotta.  

 
Mahdollisen option käytöstä sovitaan erikseen vähintään 6 kk ennen sopimuksen päättymistä. Mikäli 
optiovuosi otetaan käyttöön, on sopimus voimassa samoin ehdoin myös optiovuoden ajan. 
 
 

 OSATARJOUKSET 
  

Osatarjoukset otetaan huomioon siten, että tarjota voi yhtä tai useampaa hankinnan kohdetta.  
 

 VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET 
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 

  

 TARJOUSHINNAT 
 

Tarjottavien kuljetusten hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hinnat on ilmoi-
tettava kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Hinnat tulee antaa tarjouspyynnön liitteellä 2.  

 
Hintojen tulee olla kiinteinä voimassa 31.07.2024 saakka. 

 

 MAKSUEHTO 
  

Koulukuljetukset sekä asiointi ja kutsutaksiliikenteen hoitaminen maksetaan vuosittain reittien sopi-
misen yhteydessä sovittavalla tavalla. Koulukuljetussovellusta käytetään hyväksi. 
 
Kihniön kunta ottaa vastaan sähköisiä laskuja. Sähköisen laskutuksen välittäjätunnus ja verkkolas-
kuosoite annetaan valituille Tarjoajille. Tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmaista mahdollisuutensa säh-
köiseen laskutukseen.  
 
Laskutuskuluja ei hyväksytä. 
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 TARJOAJALLE ASETETUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, jotka täyttävät 1.7.2018 voimaan tulleen liikennepalvelulain velvoit-
teet koululais- ja henkilökuljetusten osalta. 
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain (1397/2016) 80 §:n mu-
kainen poissulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 81 §:n mukainen 
poissulkemisperuste.  
 
Mikäli tarjoaja käyttää tai aikoo käyttää palvelussaan alihankkijoita, on siitä ilmoitettava tarjouksessa 
ja mainittava käytetyt/ehdotetut alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijan osuudesta kuin omastaan. 
Alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin tarjoajaa.  

 
Tarjoajan täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen mukana.  Todistukset ja 
selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankin-
tayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat selvitykset:  
 Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintä-
rekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin 
 Kaupparekisteriote 
 Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama 
selvitys verovelan määrästä ja verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 
 Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvi-
tys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 
 Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista 
 Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 
 Kopio voimassaolevasta joukkoliikenne- tai taksiliikenneluvasta  
 

 
Tarjoajan tulee täyttää seuraavat rahoitukseen tai taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset: 

 

 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksami-
sesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä 
tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. 

 
Hankintayksiköllä on oikeus pyytää selvennyksiä tai tarkennuksia tarjoajan kelpoisuuteen liittyvistä 
seikoista.  

 
Tarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta vastaavista palvelujen tarjoamisesta. Riittävänä kokemuk-
sena pidetään kolmen (3) vuoden kokemusta vastaavanlaatuisten kuljetusten hoitamisesta. Referens-
sit eivät saa olla kolmea (3) vuotta vanhempia. Referensseistä on annettava tarjouksessa seuraavat 
tiedot: Asiakas, toimituksen koko euroina, toimitusvuosi ja asiakkaan yhteyshenkilö.  
 

 

  TARJOTTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET 
 
Ajoneuvojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten ja viranomaismääräysten vaatimuk-
set sekä oltava yleisilmeeltään siistejä. 
 
Alkolukon käyttö on pakollista takseille ja linja-autoilla tilausajoina suoritettavissa koulukuljetuksissa 
(Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1110/2010) 
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Palvelussa käytettävän kaluston ympäristövaikutusten huomioiminen (Laki ajoneuvojen energia- ja 
ympäristövaikutusten huomioimisessa julkisissa hankinnoissa 1509/2011) 
 

 Jokaiselle matkustajalle on oltava autossa istumapaikka ja toimiva turvavyö 

 Auto on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti.  

Työantajan on varmistettava, että kuljettajalla on oltava merkinnöistä puhdas rikosrekisteriote lain 

lasten kanssa työskentelevien työntekijöiden rikostaustan selvittämiseksi. (504/2002) 

Kuljettaja noudattaa nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä. Kuljettaja varmistaa, että kaikilla op-
pilaila on turvavyöt kiinni ja tarvittaessa opastaa niiden käytössä. 
 
Palveluiden tuottaja ja kuljettaja ovat tutustuneet ja noudattavat yleisiä koulukuljetusperiaatteista 
(Koulukuljetusopas 2021) sekä Kihniön kunnan sivistyslautakunnan vahvistamaa koulukuljetussään-
töä (2018). 
 
Tarjoaja ja hänen palveluksessaan olevia sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tiedoista, joita he 
ovat saaneet tietoonsa perusopetuksen tehtäviä hoitaessaan. 
 
Koululaiskuljetuksiin osallistuvat kuljettajat sitoutuvat osallistumaan tilaajan järjestämille koulukul-
jetuksiin liittyville kursseille. 
 
Kuljettajalla tulee olla riittävä paikallistuntemus sekä asianmukainen suomen kielen taito. 
 
Autossa tulee olla koulukuljetuskilpi tai –kupu oppilaiden ollessa kyydissä. 
 
Tavanomaiset koululiikunnassa tarvittavat urheiluvälineet on mahduttava kuljetukseen mukaan. 
 
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista sekä oppilaiden yksilöllisistä tarpeista lähtevää. 
 
Kuljettajalla tulee olla älymatkapuhelin yhteydenpidon helpottamiseksi sekä tarvittavien sovellusten 
käyttämiseksi. 

 
Koulukuljetusreitin alku- ja päätepisteenä on Kihniön yhtenäiskoulu. 
 
Asiointi- ja kutsutaksiliikenteessä liikennöitsijä kerää asiakkailta matkan omavastuun ja laskuttaa 
kunnalta ajetun reitin hinnan ja kerättyjen omavastuiden erotuksen erillisen selvityksen perusteella. 
 
 

 HANKINTAMENETTELYN VAIHEET, HANKINNAN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET  
 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 
1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 
3. Tarjousten hintavertailu 

 
Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan tarjoajan lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset 
edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukai-
sesti.  
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Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tar-
joajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pois-
sulkemisperuste ja voidaan sulkea pois sellaiset tarjoajat, joita koskee 81 §:n mukainen poissulke-
misperuste.  
 
Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
 
Toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjouksia 
tarkastellaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita hankittavilta tavaroilta/palveluilta edellytetään. Mi-
käli tarjoaja ei täytä kaikkia ehdottomia vaatimuksia tai ilmoittaa tiedot virheellisinä tai selvitys puut-
tuu, johtaa se tarjouksen hylkäämiseen. 
 
Tarjouksen on myös vastattava tarjouspyynnön ehtoja ja muotovaatimuksia. Hankintayksikkö on vel-
vollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai 
puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten 
kanssa. 
 
Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa. Tarjouspyynnön mukana olevia tarjous-
lomakkeita on käytettävä.  

 
 
Tarjousten hintavertailu 
 
Tarjousten hintavertailussa huomioidaan ne tarjoukset, jotka ovat täyttäneet tarjoajan kelpoisuudelle 
asetetut vaatimukset ja ovat tarjouspyynnön mukaisia.  

 
Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailusta voi saada 
enintään 100 pistettä.  
 
Tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan seuraavilla arviointiperusteilla ja painoar-
voilla: 

 
– Hinta    painoarvo 80 % 
– Kuljetusten laatutekijät (liite 3)  painoarvo 20 % 

 
 
Hinta 
Tarjouspyynnön liitteellä 2 halvin tarjottu kokonaishinta saa hintavertailussa täydet 80 pistettä.  
 
Muiden tarjousten hintavertailupisteet lasketaan kaavalla: halvin hinta / tarjouksen hinta x 80 pistettä. 
 
Tekniset ominaisuudet/laatutekijät  
Tarjoajan voi saada palvelulle asetetuista vertailtavista ominaisuuksista yhteensä 20 pistettä.  

 
Yhteenlaskettuna eniten pisteitä saanut tarjoaja valitaan tarjouskilpailun voittajaksi. 
 
Kihniön kunta voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet 
ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteut-
taa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 

  

 TARJOUSPYYNTÖÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET 
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Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa 07.05.2021 mennessä sähköi-
sesti osoitteeseen matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja 
viite ”tarjouspyynnön nimi” on näyttävä viestin otsikossa. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. 
Kysymyksistä ja vastauksista laaditaan yhteenveto. Yhteenveto on nähtävissä Kihniön kunnan inter-
net-sivuilta osoitteesta: www.kihnio.fi  13.05.2021  
 
Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on ottanut huomioon myös mahdollisiin kysymyk-
siin annetut vastaukset tai tarjouspyyntöön tehdyt korjaukset. 
 

 TARJOUSTEN VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tarjousten tulee olla sitovina voimassa 30.11.2021 saakka.  
 

 SOPIMUSEHDOT 
 
Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan kesken. Julkisista han-
kinnoista annetun lain (HankL 1397/2016) 129 §:n mukaan hankintasopimus voidaan tehdä aikaisin-
taan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätök-
sen ja hakemusosoituksen tiedoksi (odotusaika).  

 
Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan noudattaen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. 
Siltä osin kuin toisin ei ole sovittu, sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimuseh-
toja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT, tarkistettu 2017). Ehdot löytyvät osoitteesta: 

 
https://vm.fi/julkaisu?pubid=28201 
 

 HANKINTAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO 
 
Hankintapäätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankintayksi-
kölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vas-
taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.  
 
 

 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 
 

Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) mukaan. Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tule-
vat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen.  
 
Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena 
salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Tar-
jous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisältäisi liikesalaisuuksia. Tarjousten vertailussa käytettä-
vät hinta ym. tiedot ovat kuitenkin aina julkisia. 
 
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) on 
oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan 
sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (asianosaisjulkisuus). JulkL 11 § 
kohdan 6 mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta julkisessa han-
kinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjous-
ten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin annettava. Hankintayksikkö ei ole 
sidottu tarjoajan omaan ilmoitukseen liike- ja ammattisalaisuudesta.  
 

mailto:matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi
http://www.kihnio.fi/
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 TARJOUSTEN SISÄLTÖ JA JÄTTÖAIKA 
Sitovat suomenkieliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna kahtena kappaleena sul-
jetussa kirjekuoressa viimeistään 11.06.2021 klo 12:00 osoitteeseen: 
  
Kihniön kunta 
Kihniöntie 46 
39820 Kihniö 
 
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä: ”Kuljetustarjous 2021-2024”.  
 
Myöhässä saapuneita tarjouksia ei voida ottaa huomioon.  
 
Tarjouksen tekemisestä tai muusta menettelyyn osallistumisesta, ei makseta erillistä korvausta tarjo-
ajalle.  
 

 ALLEKIRJOITUS 
   
Kihniö 30.04.2021 
 
 
Matti Sillanpää 
 
 

 LIITTEET  
 Ajettavat reitit ( liite 1, 4-5) 
Kyyditystarjous (liite2) 
Vertailutekijät (liite 3) 
Koulupäivät 2021-2022 (liite 6) 
  
 


