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• Joukkoliikennettä ei ole saatavilla (Tottijärvi, Vahalahti, Siuro, 
Linnavuori, Pinsiö)

• Oppilas ei ole kykenevä käyttämään joukkoliikennettä (esim. 
erityisoppilaat tai tilapäinen kuljetus loukkaantuneelle oppilaalle)

• Oppilaat tarvitsevat kuljetuksen toiseen kouluun tietyille oppitunneille
• Oppilaat tarvitsevat kuljetuksen, koska joukkoliikenne ei palvele

kaikkina ajankohtina

•



•

• Koulu voi oppilailla alkaa noin klo 8, 9 tai 10

• Koulu voi oppilailla päättyä noin klo 12, 13, 14, 15 tai 16

• Bussit keskustaan lähtevät noin 7.10-7.30, jolloin yhteyskuljetusoppilaat, 
joilla koulu alkaa noin klo 8, tulee olla kuljetettuna bussipysäkille

• Vastaavasti kun koulu päättyy noin klo 16, yhteyskuljetusoppilaat palaa 
bussilla keskustasta, ja he tarvitsevat kuljetuksen kotiin

•

•

• Tuomi Logistiikka järjestelee/reitittää kuljetusoppilaat autoille lukukauden 
alkaessa, järjestelee ja ilmoittaa kuljetuksiin liittyvät muutokset 
(muuttuneet kuljetustarpeet, peruutukset ym.) lukuvuoden aikana



•

• 1.1.2019-31.7.2021 + optio 1 vuosi + optio 1 vuosi

•

• Hankinnan ennakoitu arvo on noin 456 000 €/vuosi

• Hankinnan kokonaisarvo on noin 2 052 000 € mukaan lukien mahdolliset 
optiokaudet



Tottijärvi:
- Oppilaiden kuljettaminen Tottijärven kouluun ja 
esikouluun, sekä yhteyskuljetusoppilaiden 
kuljettaminen linja-autopysäkille
- 2 autoa, 16 ja 13 matkustajapaikkaa, €/päivä

Vahalahti:
- Oppilaiden kuljettaminen Vahalahden kouluun, sekä 
yhteyskuljetusoppilaiden kuljettaminen linja-
autopysäkille. Esiopetusoppilaiden kuljettaminen 
Tottijärven esikouluun mahdollisuuksien mukaan
- 1 auto, 19 matkustajapaikkaa, €/päivä

Siuro/Linnavuori
- Oppilaiden kuljettaminen Siuron ja Linnavuoren 
kouluihin ja esikouluihin, sekä yhteyskuljetusoppilaiden 
kuljettaminen linja-autopysäkille
- 2 autoa, yht. 25 matkustajapaikkaa, €/päivä

Pinsiö:
- Oppilaiden kuljettaminen keskustan kouluihin 

(useita kouluja). Pinsiön autolla säännöllinen reitti 
ja aikataulu.

- 2 autoa, yhteensä 50 matkustajapaikkaa, €/päivä



Oppilaiden kuljettaminen keskusta-alueen ulkopuolelta 
(Tottijärvi, Vahalahti, Siuro, Linnavuori) keskustan 
kouluihin

Oppilaiden kuljettaminen keskusta-alueelta keskustan 
ja haja-asutusalueen kouluihin (erityisoppilaat, 
kuljetukset esim. uskontotunneille, tilapäinen 
kuljetustarve oppilaan loukkaantuessa jne.)

Oppilaiden 
kuljettaminen 
Tampereelle 
kouluun (mm. 
ruotsinkielisen 
koulun oppilaat, 
Liisanpuistoa 
käyvät oppilaat)

Keskusta-alueella
- 2 tuntihintaista autoa, 13- ja 9-paikkaiset
- 4 taksamittari + alennus-% -hinnoittelulla toimivaa 

autoa (2x4-paikkaista ja 2x12-paikkaista)

- Nokia-Tre-Nokia ollut erillinen kohde 
kilpailutuksessa, valittu 1 auto, taksamittari 
+ alennus-% periaatteella (8 
matkustajapaikkaa, sis. invapaikka)



•

• Tarjouspyyntö julkaistaan lokakuun loppupuolella

• Tarjousaikaa 30 päivää

• Sopimusten allekirjoittaminen tammikuun ensimmäisinä päivinä

• Liikennöinti alkaa 7.1.2019
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•

• Hilma-ilmoituksesta löytyy linkki tarjouspyyntöön (tarjouspalvelu.fi –palveluun)

•

• Tarjouspyyntö julkaistaan palvelussa

• Tarjoajat jättävät tarjouksen (liitteineen) palvelussa

– Vaatii kirjautumisen palveluun 

•

• Ohjeita pääsee tarkastelemaan myös ilman kirjautumista osoitteessa

tarjoajat.cloudia.fi

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home


•

•

• Hankintalain vaatima ESPD-lomake, joka koskee tarjoajan soveltuvuutta

• Taksiliikennelupa/henkilöliikennelupa (ent. taksilupa/joukkoliikennelupa)

•

• Vaatimus alkolukosta, vaatimus päästöluokasta

•

•

•



•

• €/päivä

• €/h

• Mittaritaksa, josta annettu alennusprosentti

•

•

• Yksinkertainen hinnoittelumalli sekä tilaajalle että tarjoajalle

• Kohteissa autoille ajoa lähes koko päiväksi -> €/päivä hinnoittelumalli 
soveltuu käytettäväksi



•

• Keskusta-alueellakin autoja, joilla ajoa koko päiväksi -> vaihtoehtona myös 
€/päivä hinnoittelu

•

• Mitkä ovat autojen mahdollisuudet oman mittaritaksan määrittämiseen ja 
siitä annettavaan alennukseen? taksi ja/tai joukkoliikenneauto



•

•
• Kuljetettavien oppilaiden määrä suurin tiettyinä kellon aikoina ja autoille ei kuljetustarvetta 

suosituimpien kellon aikojen ulkopuolella

•

•

•

• Miten huomioida (molempia osapuolia hyödyttäen) se, että mikäli ajoja on 
paljon, hinta on alhaisempi, mutta vähäisillä ajoilla tarvitaan korkeampaa 
korvausta?

• Hinnoittelumalli, jossa hinta sidottu päivässä/viikossa ajettavien suoritteiden 
määrään?



•

•

•
• Tottijärvi (tarve 2 autoa, päivähinta)
• Vahalahti (tarve 1 auto, päivähinta)
• Siuro/Linnavuori (tarve 2 autoa, päivähinta)
• Pinsiö (tarve ilmoitettu oppilasmääränä, päivähinta)
• Keskusta (2 tuntihintaista autoa, lisäksi 4 mittaritaksa autoa)
• Nokia-Tre-Nokia (1 auto, mittaritaksa)

•

• Esim. jos yrittäjällä on yksi auto, hän ei voi tarjota sitä sekä Siuro/Linnavuoren kohteeseen että 
Tottijärven kohteeseen -> mitä jos yrittäjä voittaa molemmat kohteet ja hänellä on vain yksi 
auto, mutta hänen pitäisi kuitenkin ajaa kahta kohdetta (koska voitti tarjouksellaan molemmat 
kohteet)

• Vastaavasti jos yrittäjällä on yksi auto, ja hän osallistuu sillä yhden kohteen kilpailutukseen, 
mutta ei voita kohdetta itselleen, yritys ei saa mitään kuljetuksia itselleen.

•



•

•

• Yrittäjä tarjoaa kutakin autoaan niihin kohteisiin, joihin haluaa. Hinta 
annetaan kullekin autolle ja kohteelle erikseen.

• Tarjouspyynnössä on määritelty kohteiden vertailujärjestys.

• Mikäli yrittäjä on tarjonnut autoaan kohteeseen 1, mutta ei voita 
kohdetta, hän osallistuu myös seuraavan kohteen kilpailutukseen, mikäli 
on tarjouksessaan osallistunut myös kohteeseen 2. Mikäli tarjoaja olisi 
voittanut kohteen 1, ei hänen autonsa osallistu enää kohteeseen 2.

• Näin mahdollistuu, että yrittäjä voi tarjota autoaan/autojaan kaikkiin 
niihin kohteisiin, joihin auto kapasiteettinsa puolesta soveltuu

•




