
 
Vastaukset koulukuljetuskilpailutuksiin tulleisiin kysymyksiin 
 
Kysymys: 
Miksi Vikkuri-Karesuvanto väliltä ei pyydetä tarjousta erikseen, käsittääkseni sieltä on vain yksi 
oppilas, eihän siihen kuljetukseen tartte 16 paikkaista autoa vai onko siinäkin joku 
tasapuolisuuden kikka? 
 
Kyseisen koulukuljetuslinjan lähtöpaikka on Vikkuri, jonka jälkeen oppilaita kerätään reitin varrelta 
Hettaan asti. Tilaaja on hakenut taloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa. 
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Miksi aamukuljetus ei ole tarjouspyynnössä? 
 
Eskelisen Lapin Linjoilla on olemassa oleva aamuvuoro Hetasta Nunnaseen ja Nunnasesta Hettaan 
koulupäivinä.  Tällöin on kustannustehokasta hyödyntää koululaiskuljetukseen olemassa olevaa 
linjaa. 
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Miksi yhdelle reitille pyydetään kahta erikokoista autoa samassa tarjouksessa? 
 
Kouluvuosi jakaantuu viiteen jaksoon ja koska koululaisia on ala-asteikäisistä lukiolaisiin, koulujen 
päättymisajat vaihtelevat. Tästä johtuen normaali kouluaikana itäkyliin tarvitaan useimpina 
päivänä kaksi iltapäiväkuljetusta, joista ensimmäinen on joko Vuontisjärveen tai Peltovuomaan ja 
toinen Peltovuomaan tai Nunnaseen asti.  
 
Kouluvuoden aikana on päiviä jolloin kaikilla oppilailla koulu päättyy samanaikaisesti. Tästä 
johtuen tarjousta pyydetään kahdelle erikokoiselle autolle, jotta näissä tilanteissa koulukuljetusta 
ei tarvitse erikseen järjestää, sillä 20-paikkainen auto ei riitä kaikkien oppilaiden kuljetukseen yhtä 
aikaa, mikäli kaikki oppilaat ovat koulussa. 
 
Koulun työnjärjestykset eivät ole valmiita tässä kuljetusten kilpailutusvaiheessa, joten tarkkoja eri 
päivien kuljetusmääriä ei ole tiedossa. 
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Onko mahdollista jättää tarjousta vain 20-paikkaisella autolla? Eli kohtiin 1 ja 2. 
 
Kohtiin 1 ja 2 pyydettiin tarjousta autosta, johon on mahduttavat samanaikaisesti vähintään 20 
oppilasta. Tällä hetkellä tiedossa olevia oppilaita on yhtä aikaa kuljetuksessa maksimissaan 15.  
Tarjouksen voi jättää 20-paikkaisella autolla. 
 
*** 
Kysymys: 



Kohde numero 8. Yhteiskuljetuksessa käytettävä (väh.26-paikkainen) reitti? Käytännössä kyse on 
isosta linja-autosta. 
 
Kouluvuoden aikana on päiviä jolloin kaikilla oppilailla koulu päättyy samanaikaisesti. Tällöin 
oppilaita kuljetaan Vuontisjärvelle, Peltovuomaan ja Nunnaseen. 
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Missä sijaitsevat reitin kääntöpaikat ja huolehtiiko tilaaja niiden 
talvikunnossapidosta? 
 
Nunnasessa kääntöpaikka on Kalmakaltion tienhaara (talvikunnossapito Ely-keskuksen vastuulla) 
sekä Peltovuomassa Olavi Harjun tienhaara (talvikunnossapito kiinteistön omistajan vastuulla). 
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Yli 26-paikkaisella autolla kaikki reitiltä poikkeamiset eivät ole käytännössä 
mahdollisia esim. kotipihat, sivutiet? 
 
Oppilaat jätetään lähimmälle bussipysäkille tai lähimpään muuhun turvalliseen paikkaan.  
 
*** 
Kysymys: 
Kohde numero 8. Kuinka useasti yhteiskuljetukselle on tarvetta? Montako ajokertaa 
viikossa/päivässä? 
 
Yhteiskuljetukselle on tarvetta muutaman kerran lukukauden aikana. 
 
*** 
Kysymys: 
Mitkä ovat tilaajan käyttämät tai hyväksymät maksukortit? 
 
Tällä hetkellä Enontekiön kunta ei ole ottamassa oppilaille käyttöön erityisiä maksukortteja. 
Oppilaskuljetuksien maksut hoidetaan laskutusperiaatteella. 
 
*** 
Kysymys: 
Mitä ominaisuuksia korttikoneelta vaaditaan? 
 
Korttipäätteeltä vaaditaan tavallisimpien maksukorttien hyväksymistä. 
 
*** 
Kysymys: 
Pitääkö yrittäjän toimittaa todistus siitä ettei voi saada todistusta rikosrekisteriotteesta (sitä ei 
anneta liikenneluvan haltijalle)? 
 



Rikosrekisteriotteen toimittamisessa noudatetaan Oikeusrekisterikeskuksen ohjetta: 
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterikeskusluovuttaarik
osrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html*** 
 
Mikäli rikosrekisteriotteen saamisessa on vaikeuksia, olkaa yhteydessä kilpailuttajaan. 
 
Kysymys: 
Montako ajokertaa päivässä maksimissaan Näkkälän suuntaan? 
 
Yksi aamukuljetus Näkkälästä Hettaan ja maksimissaan kaksi iltapäiväkuljetusta Hetasta 
Näkkälään päivässä. 

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterikeskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html***
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/tiedotteet/2017/01/oikeusrekisterikeskusluovuttaarikosrekisteriotteitahankintamenettelyavarten.html***

