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TARJOUSKILPAILUN KOHTEET   LIITE 1 

 
Kilpailutuksen tarjouskohteina on kolme koulukuljetuskohdetta, jotka kuuluvat sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan toimialaan.  
 
Sopimuskauden pituus kaikissa kilpailutuskohteissa on 10.8.2022-3.6.2023. 
 
Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset 
1. Vaatimukset kuljetuskalustolle 

- auto on huollettava niin, että sen kaikki laitteet toimivat moitteettomasti 
- auton on oltava siisti ja puhdas 
- auton lämpötila ja ilmanvaihto tulee olla matkustajan kannalta asianmukai-

nen ja miellyttävä 
- koulukuljetusten aikana (oppilaiden ollessa kyydissä) tulee käyttää koulu-

kyytikilpeä tai –kupua 
- tupakointi autossa on kokonaan kielletty 
- autossa tulee olla puhelin, jonka numero liikennöitsijän on ilmoitettava kou-

lun rehtorille sekä koulutoimistoon 
- ajoneuvon tulee tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja 

ympäristövaikutusten osalta (Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaiku-
tusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa 1509 / 2011) vähimmäisvaa-
timusten mukainen 

- auto tulee olla varustettu turvavöillä ja alkolukolla 
 

2. Vaatimukset palvelulle 
- palvelun laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, tavoitteena on varmistaa 

asiakkaan tyytyväisyys 
- kuljettajan tulee valvoa, että oppilaat kiinnittävät turvavyöt ja pitävät ne ajon 

aikana kiinni 
- kuljettaja toimii oheiskasvattajana, joten hänen käyttäytymisensä on oltava 

esimerkillistä ja asiallista 
- oppilaat otetaan kyytiin ja jätetään pois turvallisessa paikassa, jos suinkin 

mahdollista niin, että he eivät joudu ylittämään tietä 
- tarvittaessa kuljettaja opastaa oppilaita siinä, kuinka poistutaan autosta ja 

ylitetään tie turvallisesti sekä saattaa pienimmät oppilaat tien yli 
- kuljettajan on välitettävä matkustajien antama palaute liikennöitsijälle, joka 

välittää sen ostajalle 
- liikennöitsijän / kuljettajan tulee seurata ja noudattaa huolellisesti huoltajilta 

tulevia kuljetustarpeenilmoituksia esim. puheluita tai tekstiviestejä esikoulu-
laisten tai erilaisiin kerhoihin osallistuvien oppilaiden osalta 

- liikennöitsijä sitoutuu osallistumaan kunnan mahdollisesti järjestämiin liiken-
nettä koskeviin koulutus- ym. tilaisuuksiin 

- kuljettajalla tulee olla hyvä suomen kielen suullinen taito sekä liikennöinti-
alueen riittävä paikallistuntemus 

- liikennöitsijä ja kuljettaja noudattavat Pertunmaan kunnan kuljetusoppaan 
kohdassa 12. määritettyjä ohjeita liikennöitsijälle ja kuljettajalle. Kulje-
tusopas löytyy Pertunmaan kunnan kotisivuilta (www.pertunmaa.fi Varhais-
kasvatus ja koulutus > Esi- ja perusopetus > Koulukuljetus) 

http://www.pertunmaa.fi/
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- liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan kuljettajien rikostaus-

tan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä 504/2002) 

 
 
Koulukuljetusten arviointikriteerit 
Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjottavalle 
palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpoisuusehdot. 
 
Valintakriteerinä on kokonaistaloudellisesti edullisin palvelukokonaisuus seuraavien arvioin-
tiperusteiden mukaan: 
 
 Arviointiperuste osuus kokonaispisteistä 
 - palvelun hinta 80 pistettä 
 - kalusto  12 pistettä 
 - palvelun laatu 8 pistettä 
 
 Palvelun hinta (maksimi 80 pistettä) 
 Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan tarjoushinnan seuraavasti: 
 kohde 1.1.  X € / yksi Pertunmaan ja Valteri-koulu Mikaelin  

(Mikkeli) välinen matka (alv 0 %) 
 kohteet 1.2.-1.3. X € / km (alv 0 %) 
 

Tarjousten arvioinnissa vertailuhinnaltaan edullisin tarjous saa 80 pistettä. Mui-
den tarjousten hintapisteet lasketaan hintaeron perusteella suhdelukuna. 
 
Kalusto   (maksimi 12 pistettä) 
Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan kuljetuksissa käytettävä kalusto. 
Selvitys käytettävästä kalustosta tehdään tarjouskaavakkeelle. Kaluston osalta 
arvioidaan kaluston ikä. 
 
Kaluston ikä (maksimi 12 pistettä) 
 
Kaluston   
rekisteröintivuosi Pisteet 
 
2022  12 
2021  11 
2020  10 
2019  8 
2018  4 
2017 tai vanhempi 0 
 
Palvelunlaatu (maksimi 8 pistettä) 
Palvelun laatu arvioidaan seuraavien kriteerien mukaisesti: 
 
Paikallistuntemus (maksimi 4 pistettä) 
Arviointi perustuu tarjouskilpailun asiakirjassa Tarjous annettavaan selvityk-
seen paikallistuntemuksesta sekä mahdollisiin aikaisempiin kokemuksiin liiken-
nöitsijästä. Pisteytys seuraavasti: 
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4 p Hyvä paikallistuntemus 
2 p Tyydyttävä paikallistuntemus 
0 p Ei selvitystä paikallistuntemuksesta tai selvityksestä käy ilmi, että 

paikallistuntemus on heikko. 
 
Palvelun luotettavuus ja joustavuus (maksimi 4 pistettä) 
Arviointi perustuu tarjouskilpailun asiakirjassa Tarjous annettavaan selvityk-
seen palvelun luotettavuudesta ja joustavuudesta sekä mahdollisiin aikaisem-
piin kokemuksiin liikennöitsijästä. Pisteytys seuraavasti: 
 
4 p Hyvä palvelun luotettavuus ja joustavuus 
2 p Tyydyttävä luotettavuus ja joustavuus 
0 p  Ei selvitystä palvelun luotettavuudesta ja joustavuudesta tai  

selvityksestä käy ilmi, että palvelun luotettavuus ja joustavuus on 
heikko. 

 
 
Kohde 1.1 Koulukuljetus reitille Pertunmaa – Mikkeli (aamu- ja iltapäiväkuljetus) 
 
Kohteen kuvaus ja soveltuva kalusto 

Tähän kohteeseen kuuluu Pertunmaan kunnan koulutoimen järjes-
tämä kuljetus Pertunmaan kirkonkylästä Mikkeliin Valteril-koulu Mi-
kaeliin aamulla ja iltapäivällä takaisin. 
 
Kuljetuksessa on yksi oppilas, joka haetaan kyytiin kotipihastaan ja 
hänet tuodaan takaisin kotipihaan. Oppilaan osoite ilmoitetaan tar-
jouskilpailun voittaneelle liikennöitsijälle. 
 
Kohteen liikennöintiin soveltuu parhaiten henkilöauto, myös muu 
soveltuva kalusto huomioidaan. 

 
Kohteen ajopäivät Koulupäivisin (max 187 ajopäivää) lukuun ottamatta kuljetet-

tavan oppilaan mahdollisia poissaoloaikoja. Poissaolosta 
huoltajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle viimeistään edellisenä 
iltana klo 21 mennessä. Mikäli kuljetusta ei ole peruttu määrä-
aikaan mennessä, saa liikennöitsijä laskuttaa puolet kuljetuk-
sen hinnasta, vaikkei ko. kuljetusta ajettaisikaan. Kuljetus aa-
muisin sekä iltapäivisin. Koulupäiviin voi satunnaisesti kuulua myös 
lauantai. 

 
Kohteen ajoaika / pv Ajoaika n. 45 min / suunta. 

Aamukuljetus lähtee Pertunmaalta klo 8 tai 9 ja iltapäiväkuljetukset 
oppilaan lukujärjestyksen mukaisesti (pääsääntöisesti klo 13.00). 

 
Kohteen pituus / pv Reitin pituus on 55 km / yksi Pertunmaan – Mikkeli välinen matka, 

joka ajetaan useimmiten kaksi kertaa päivässä. 
 
Laskutusperuste Kohteen laskutusperusteena on yksi Pertunmaan kirkonkylän ja 

Mikkelin, Valteri-koulu Mikaelin (Liuskekatu 1) välinen matka. Päi-
vässä voi muodostua 1 tai 2 laskutettavaa matkaa. 
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Hinnanmuodostukseen ei vaikuta kuljetettavien henkilöiden määrä, 
vaan laskutusperuste on ajoreitin ja aikataulun mukainen. Erillistä 
lähtörahaa tmv. ei makseta. Oppilaan mukanaan kuljettamat urhei-
luvälineet kuljetetaan ilman eri korvausta. 
 
Kuljetushinta on kiinteä koko sopimuskauden. 

 
Kohteen hinnoittelu Kohteen hinnoittelun perusteena käytetään X € / yksi Pertunmaan 

ja Valteri-koulu Mikaelin (Mikkeli) välinen matka (alv 0 %) 
 
 
Kohde 1.2. Koulukuljetus reitille Koirakiven ja Honkaniementien alue (aamukuljetus) 
 
Kohteen kuvaus ja soveltuva kalusto 

Tähän kohteeseen kuuluu Pertunmaan yhtenäiskoulun aamukulje-
tukset Koirakiven ja Honkaniementien alueelta. Kuljetuksia on 1 / 
päivä. Kuljetettavia oppilaita on yhteensä 9-11.  
 
Kohteen liikennöintiin soveltuu tilataksi, myös muu soveltuva kalus-
to huomioidaan. Autossa on oltava vähintään 9 oppilaspaikkaa. 

 
Kohteen ajopäivät Koulupäivät (187 ajopäivää) liitteen 3 mukaisesti. 

Ajopäiviin kuuluu myös kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 
3.6.2023. 
 

Kohteen ajoaika / pv Aamukuljetus klo 8.15 – 8.45 
 
Kohteen pituus / pv Päivittäinen laskutettavien kilometrien määrä on n. 35 km. 
 
Laskutusperuste Kohteessa reitin alku- ja päätepisteenä on Pertunmaan yhtenäis-

koulu. Hinnanmuodostukseen ei vaikuta kuljetettavien oppilaiden 
määrä, vaan laskutusperuste on ajoreitin ja aikataulun mukainen 
ajokilometrimäärä. Erillistä lähtörahaa tmv. ei makseta. Oppilaiden 
mukanaan kuljettamat urheiluvälineet kuljetetaan ilman eri kor-
vausta.  

 
Kuljetushinta on kiinteä koko sopimuskauden. 

 
Kohteen hinnoittelu Kohteen hinnoittelun perusteena käytetään ajokilometrihintaa  

(€ / km). 
 
 
Kohde 1.3. Koulukuljetus reitille Honkaniementien ja Koirakiven alue  

(iltapäiväkuljetus) 
 
Kohteen kuvaus ja soveltuva kalusto 

Tähän kohteeseen kuuluu Pertunmaan yhtenäiskoulun iltapäiväkul-
jetukset Honkaniementien ja Koirakiven alueelle. Kuljetuksia on 2-3 
/ päivä.  
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Kohteen liikennöintiin soveltuu tilataksi, myös muu soveltuva kalus-
to huomioidaan. Kuljetettavia oppilaita on yhteensä 9. Satunnai-
sesti kaikki oppilaat kuljetetaan samaan aikaan, joten autossa on 
oltava vähintään 9 oppilaspaikkaa. 

 
Kohteen ajopäivät Koulupäivät (187 ajopäivää) liitteen 3 mukaisesti. 

Ajopäiviin kuuluu myös kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 
3.6.2023. 
 

Kohteen ajoaika / pv Iltapäiväkuljetukset klo 13-15.30 
 
Kohteen pituus / pv Päivittäinen laskutettavien kilometrien määrä on n. 64-70 km. 
 
Laskutusperuste Kohteessa reitin alku- ja päätepisteenä on Pertunmaan yhtenäis-

koulu. Hinnanmuodostukseen ei vaikuta kuljetettavien oppilaiden 
määrä, vaan laskutusperuste on ajoreitin ja aikataulun mukainen 
ajokilometrimäärä. Erillistä lähtörahaa tmv. ei makseta. Oppilaiden 
mukanaan kuljettamat urheiluvälineet kuljetetaan ilman eri kor-
vausta.  

 
Sopimuskauden hinta on kiinteä koko sopimuskauden. 

 
Kohteen hinnoittelu Kohteen hinnoittelun perusteena käytetään ajokilometrihintaa  

(€ / km). 
 
 
 
 
Lisätietoja 
Toimistosihteeri 
Salla Hutri 
050 314 5845 
salla.hutri@pertunmaa.fi 


