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    4.6.2021 

 

Enontekiön kunta pyytää tarjousta tilausperusteisen erämaalentoliikenteen 

harjoittamisesta Enontekiön kunnan alueella. 

 

Tarjousta pyydetään Enontekiön Käsivarren alueella vailla tieyhteyksiä olevilla alueilla 

asuvien asukkaiden peruspalveluluonteisten työ- ja asiointimatkojen järjestämistä varten 

harjoitettavaan tilausperusteiseen erämaalentoliikenteeseen avovesikaudella 2021 ja 

2022. Lisäksi ostaja varaa itselleen oikeuden neuvotella enintään yhden (1) vuoden 

jatkosopimuksesta (optiovuosi) ilman uutta tarjouskilpailua. 

 

1. OSTAJA  
 

Enontekiön kunta  

Ounastie 165 

99400 Enontekiö 

 

2. HANKINTAMENETTELY 

Hankintamuotona on pienhankinta. Tarjouskilpailusta ilmoitetaan kunnan kotisivuilla 

www.enontekio.fi. 

 

3. JULKISEN PALVELUN VELVOITE JA LIIKENNÖINTI 

Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa erämaalentoliikenne avovesikaudella 2021 ja 

2022. Liikennöitsijän tulee kattaa matkustajatulolla vähintään 30 % 

kokonaiskustannuksista / lentokerta. 

Liikennöitsijällä on oikeus kuljettaa sopimuksen mukaisessa liikenteessä ulkopuolisen 

toimeksiannosta myös tavaraa niin, että se ei haittaa matkustajien kuljetusta. 

 

4. PALVELUN TEKNISET VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 

Kalustovaatimukset: 

- istumapaikkoja vähintään neljä 

http://www.enontekio.fi/


- kuormattavuus: matkustajat ja tavarat vähintään 350 kg. 

 

Muut vaatimukset: 

- kaupalliseen ilmakuljetukseen oikeuttava liikennelupa 

 

5. JULKISESTA PALVELUSTA MAKSETTAVA KORVAUS 

Liikennöitsijälle maksetaan korvaus erämaalentoliikenteen hoitamisesta, josta on 

vähennetty matkustajatulo 30 % kokonaiskustannuksista. 

Tilaaja sitoutuu ostamaan erämaalentoliikennettä avovesikausilla 2021 ja 

2022 enintään 15000 eurolla (alv 0)/ kausi. Sopimus erämaalentoliikenteen 

hoitamisesta laaditaan enintään kahden liikennöitsijän kanssa, joista toinen 

tarjoaa pienlentokone- ja toinen helikopterikuljetusta. 

 

6. MATKUSTAJA- JA RAHTITULOT 

Tilaajan maksaman korvauksen lisäksi liikennöitsijä saa pitää perimänsä matkustajatulot 

sekä ulkopuolisilta perityt rahtitulot. Matkustajatulot kattavat vähintään 

30 % kokonaiskustannuksista/ lentokerta. 

 

7. TILAAJAVASTUULAKI 

Hankintayksikkö soveltaa hankinnassa tilaajavastuulakia (Laki tilaajan 

selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006). 

Palvelutarjoajan on täytettävä lain mukaiset velvoitteet ja toimitettava hankintayksikölle 

tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouspyynnön yhteydessä. 

 

Tilaajavastuulain mukainen selvitykset ovat 

- kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat  

  tiedot; 

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa  

  koskeva maksusuunnitelma on tehty; 

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai  

  selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; 

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 



 

Edellä mainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta 

vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.  

 

8. TARJOUKSEN SISÄLTÖ JA HANKINTAYKSIKÖLLE LÄHETETTÄVÄT TIEDOT 

Tarjous tulee tehdä suomen kielellä. Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan nimi ja 

yhteystiedot. Tarjouksessa tulee mainita liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 

Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja selvitykset. 

Tarjous tulee tehdä euroa/ lentotunti (huomioitu 30 % matkustajatulo). 

Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta myös seuraava selvitys:  

1. Kopio kaupalliseen ilmakuljetukseen oikeuttavasta liikenneluvasta  

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2021 asti. 

 

9. TARJOUSTEN RATKAISUPERUSTE 

Tarjousten ratkaisuperuste on hinnaltaan edullisin tarjous.  

 

10. LIIKENNÖINTISOPIMUS 

Hankinta edellyttää hankintapäätöksen lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta.  

 

11. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN 

Tarjoukset liitteineen tulee jättää suomen kielellä 18.6.2021 klo 12:00 mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi. 

Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

 

Enontekiöllä 4.6.2021 

 

Jari Rantapelkonen    

vs. kehitysjohtaja   

Enontekiön kunta 


