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KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA  
 

TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä palvelukuvauksessa on kuvattu liikennöinnin toimintaperiaatteet ja vaatimukset lii-
kennöitsijälle sekä kilpailussa olevat liikennöintikohteet. 
 

 
1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS 
 
 

Tieto Selite 

Kohteen kuvaus 
 

Hetan koulun yksilökuljetus Palojoensuuhun 

Reitti ja liikennöintiaika 
 

Koulupäivinä 
Kuljetukset Hetan koululle klo 8:25 Palojoensuusta 
 
Iltapäiväkuljetus koululta Palojoensuuhun 

Kaluston määrä ja vaa-
timus 
 

Pyörätuolitaksi 

Lisätieto Kilpailutuskausi 1 vuosi + 2 optiovuotta 
 

 
 

2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
 

Liikennöitsijä vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliiken-
teeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa. Autot on huollettava niin, että niiden 
kaikki laitteet toimivat. Autojen on oltava siistejä ja puhtaita. Kuljettajan on huolehdittava 
siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja 
miellyttävät.  
 
Auton pitää olla liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 1§:ssä tarkoitetulla alkolukolla 
varustettu.  
 
Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa autoissa on kielletty. Autoissa tulee olla puhelin. 
   

  



Koulukuljetukset 
Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 Auton rekisteröity paikkamäärä on määritelty kohteittain  

 Turvavyöt kaikissa istuimissa 

 Alkolukko 

 Apuvälineiden ja matkustajien tavaroiden sijoitusmahdollisuus 

 Rahastuslaitteisto, joka mahdollistaa pankki- ja luottokortin käytön. 
 

Varakalusto 
Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä selvitys varakalustosta ja sen käyttöön saami-
sen vaatimasta enimmäisajasta. Varakaluston tiedot on selvitettävä samoin kuin varsi-
naisen auton osalta. 
 
 

3 KULJETTAJAN TOIMINNALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 
 

Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajan tulee ol-
la asiallisesti pukeutunut. Kuljettajilla tulee olla riittävä paikallistuntemus. 
 
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettajan on tarvittaessa avustetta-
va asiakas autoon ja autosta.  
 
Kuljettaja vastaa siitä, että jokainen asiakas ja hänen mahdollisesti käyttämä pyörätuoli 
tai vastaava on asianmukaisesti ja säädösten mukaisesti kiinnitetty. Pyörätuoli kiinnite-
tään autoon pyörätuolin rungosta vähintään neljästä kiinnityspisteestä siten, että se ei 
voi kaatua.  
 
Kuljettajan on kyettävä vaivattomasti ja turvallisesti saamaan pyörätuoliasiakas autoon 
ilman muiden henkilöiden apua (käytössä tarvittavat apuvälineet). Kuljettaja huolehtii sii-
tä, että asiakkaan mukana kulkevat esineet ja tavarat (esim. rollaattori) eivät aiheuta au-
tossa vaaraa.  
 

 
4 LIIKENNÖINTIKORVAUS 

 
Liikennöintikorvaus perustuu liikennöitsijän tarjouksessa antamaan hintaan reitistä ja to-
teutuneisiin suoritemääriin.  
 
Reittiä ei ajeta, mikäli siihen ei ole tulossa matkustajia. 

 


