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Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset ja vastaukset (koulukuljetus Saariselkä -Ivalo 1.1.2018 alk.) 

 

 

1. Onko tarjouspyynnössänne oleva ajo tarkoitettu kulkemaan muulloin kuin koulupäivinä, 

jos niin miten kun sopimisaika on 1,5 vuotta? 

 

Vastaus: 

Kuljetukset koskevat vain koulupäiviä. Perusopetuslain 23 §:n  mukaan koulujen 

lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Koulutyön alkamis- ja päättymispäivä vaihtelee 

lukuvuosittain, sen vuoksi tarjouspyynnössä ei ole rajattu lukuvuotta tarkemmin.  

Kuluvan lukuvuoden kevätlukukausi alkaa 4.1.2018 ja päättyy 2.6.2018. Talvilomaviikko 

on vko 10. Inarin sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2018-2019 koulujen työajasta 

15.11.2017. Lukuvuosi alkanee elokuun puolessa välissä ja päättyy keväällä 2019 viikon 

22 lauantaina, eli 1.6. 

2. Onko tarkoitus suorittaa ajo linjavuorona vai koulukuljetuksena? 

 

Vastaus:  

Tarjouskilpailu koskee ostoliikenteenä hoidettavaa koulukuljetusta, johon voi ottaa 

muita matkustajia, jos on tilaa. Mahdolliset lipputulot on vähennettävä 

liikennöintikorvauksesta (Tarjouspyynnön kohta 10). 

3. Millainen kuormitus reitillä on eri päivinä ja aikoina? 

Vastaus:  

Saariselän-Törmäsen-Puhakanmutkan alueella on tällä hetkellä yhteensä 57 

perusopetuksen oppilasta, joiden koulu alkaa pääsääntöisesti aamuisin samaan aikaan. 

Näistä vuoroviikoin Saariselältä kulkevia on kolme oppilasta. Palvelukuvauksen 

kohdassa 5. Tarjouspyynnön kohteet, mainitaan kouluille tuloajat sekä se, että oppilaita 

on enimmillään 57.  

Määrä voi vaihdella työjärjestysten mukaan (tarjouspyynnön kohta 3). Kuljetukseen voi 

tulla myös itse maksavia peruskoululaisia Sylvenvaarasta, joilla ei ole oikeutta 

maksuttomaan kuljetukseen. Näitä on muutamia varsinkin talviaikaan.  

 

Lisäksi voi kulkea muutama itse maksava lukion oppilas. Lukion 5-jaksojärjestelmän 

mukaan työjärjestykset vaihtuvat lukuvuoden aikana viisi kertaa. Tarkkaa päivittäistä 

lukumäärää on vaikea sanoa senkin vuoksi, koska lukiolaiset kulkevat myös omilla 

kyydeillä, kun koulu alkaa usein jo klo 8.00.  

4. Onko kyseessä nimenomaan vain yksi yhdensuuntainen kuljetus, noin 35 km? 

 

Vastaus:   

Tarjouspyyntö koskee vain yhdensuuntaista aamukuljetusta Saariselältä Ivalon 
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kouluille. Reitin kokonaispituus on n. 35 km, alkaen kauimmaisen oppilaan pysäkiltä 

lähellä Laanilaa (lähtö Laanilasta klo 7.40). Lisäksi bussi voi joutua tekemään lyhyitä 

reitiltä poikkeamisia, mikäli alimpien luokkien oppilaalla on matkaa lähimmälle 

pysäkille yli kilometri. Tällä hetkellä tällaisia poikkeamisia ei ole. 

5. Pitääkö autossa olla kortinlukija, kuittitulostin, rahastuslaite, taksamittari tms.? 

 

Vastaus:  

Koulukuljetukseen oikeutetuilla peruskoululaisia varten ei tarvitse. Itse maksavilla voi 

olla käytössään Matkahuollon matkakortti (ks. kohdan 3. vastaus) tai he voivat maksaa 

käteisellä. 

Tällä hetkellä käytäntö on, että peruskoulun oppilaat näyttävät voimassa olevan 

Matkahuollon matkakortin, mutta eivät leimaa sitä tässä aamukuljetuksessa, koska 

kyseessä on ostoliikenne. Mahdollisista itse maksavien matkustajien maksuista on 

voitava tulostaa kuitit, koska lipputulot on vähennettävä liikennöintikorvauksesta 

(Tarjouspyynnön kohta 10). Tällä hetkellä itse maksavia oppilaita on satunnaisesti. 

Kortinlukija tulee olla, ja sellainen maksupääte, josta kuitti voidaan tulostaa. 

Taksamittaria ei tarvitse olla. 

6. Kuka on tämänhetkinen liikennöitsijä ja millä hinnalla? 

 

Vastaus:   

Tällä hetkellä kuljetuksen hoitaa Eskelisen Lapin Linjat Oy 6,75 €/km (alv 0%). 

7. Onko tarpeellista, että autoon pääsee pyörätuolin ja apuvälineiden kanssa aina, jos on 

asiointikuljetuksia tai asiakkaiden kunto sitä edellyttää? 

       

Vastaus:   

Vuonna 2016 koko kunnan kuljetusten kilpailutuksessa oli mukana myös 

asiointiliikenne, johon tämä vaatimus viittaa. Tämä vaatimus on epähuomiossa jäänyt  

myös tähän tarjouspyyntöön. Tällä hetkellä pyörätuolia käyttäviä oppilaita ei tällä  

reitillä ole ja yleensä esteettömyyttä vaativat asiakkaat kuljetetaan taksilla.  

Autoon ei ole tarpeen päästä pyörätuolin tai vastaavien apuvälineiden kanssa. 

8. Tuleeko vara-auton täyttää paikkavaatimus (oppilaita enimmillään 57) vai voidaanko 

tarvittaessa ajo hoitaa vaikka kahdella autolla, esim. 49-paikkaisella ja 16-paikkaisella 

autoilla? 

 

Vastaus:   

Voi käyttää kahta autoa, mutta tarjous tulee jättää €/ km/ kohde (ei €/ km/ auto). Hinnan 

tulee olla sama, vaikka käytettäisiin kahta autoa.  

 

Satu Kyrö 

hallintosihteeri 
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