
EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 236642

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi Kemijärven kaupunki
Kansallinen yritys- ja 
yhteisötunnus

0191717-9

Postiosoite Hallituskatu 4

Postitoimipaikka Kemijärvi
Postinumero 98100

Maa Suomi

Yhteyshenkilö Ilkka Iso-Heiko

Puhelin +358 403557381

Sähköpostiosoite ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi

Faksi +358 16815589

NUTS-koodi Kemijärvi K320
Pääasiallinen osoite (URL) https://www.kemijarvi.fi

Hankkijaprofiilin osoite 
(URL)

https://www.kemijarvi.fi

I Kohta: Hankintaviranomainen

I.3) Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta 
osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi

Lisätietoja saa

Edellä mainittu osoite (Kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

https://tarjouspalvelu.fi/kemijarvi?id=237072&tpk=21b66048-e460-43c0-8123-
83262f7da621

Sähköisesti osoitteessa

Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät 
ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, 
rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja 
koulutaksiliikenteen hankinta
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Internet
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I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II Kohta: Hankinnan kohde

II.1 Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen kuljetusten, palveluliikenteen ja 
koulutaksiliikenteen hankinta

Viitenumero

2019-007761

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Päänimikkeistö

Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000-8)

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Tarjouspyyntö koskee Kemijärven kaupungin koululaisten-, palveluliikenteen- ja 
hyvinvointipalvelujen kuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 
1.8.2019 – 31.7.2021 välisen ajan ja optiota ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 ja 1.8.2022 
– 31.7.2023. Palvelukuvauksessa esitetään kuljetustilanne vuodelta 2018.  

Kuljetettavat matkat ja reitit ovat sopimusaikana pääosin samoja, mutta 
kuljetettavien henkilöiden määrät ja kuljetusten tarkat ajankohdat vaihtelevat jonkin 
verran.

Tarjousasiakirjat ovat osa tulevaa sopimusta. 
Tarjoajan tulee tutustua liitteisiin; 
1. Palvelukuvaus
2. Tarjouslomake
3. Hinnoittelulomake 
4. Ostosopimusluonnos

Sekä sitoutua täyttämään tarjouskilpailun sekä siihen liittyvien asiakirjojen ehdot.

Osatarjouksia ei hyväksytä

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

Arvo ilman alv:tä 2 150 000,00 €

Hankinnan kohde
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II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tätä sopimusta ei ole jaettu osiin

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi

Kemijärvi K320

Pääasiallinen suorituspaikka

Kemijärven kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 palvelu-, sosiaalitoimen-  ja 
koulaisliikenteen taksikuljetukset.

Sopimusaika on 1.8.2019 - 31.7.2021 + 2 vuoden optio, jonka käyttämisestä 
Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Hinta

Painotus

Halvin hinta

Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta)

Nimi Painotus

Halvin hinta 100

II.2.6) Arvioitu arvo

Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – 
arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

2 150 000,00 €

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

01.08.2019 - 31.07.2021

Sopimusten jatkamisen kuvaus

Sopimus sisältää 2 vuoden option. Sopimusta voidaan molempien osapuolten 
suostumuksella jatkaa enintään kahdella (2) vuodella. 

Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista

Eri vaihtoehdot hyväksytään
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Ei

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet

Kuvaus mahdollisuuksista

Optiot ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 ja 1.8.2022 – 31.7.2023.

Tämän hankinnan mukaisissa kohteissa käytettävälle kalustolle voidaan 
sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita 
henkilöliikenteenkuljetuksia.

Kyllä

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai 
ohjelmaan

Ei

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä 
sähköinen luettelo

Ei

III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset 
tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös 
ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
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Lupa toiminnan harjoittamiseen: Taksilupa tai joukkoliikennelupa

Liikennöitsijällä samoin kuin kaikilla jäljempänä mainittuun tarjousyhteenliittymään 
osallisilla sekä alihankkijoilla tulee olla tarjousta jättäessään joukkoliikennelupa tai 
taksilupa.

Liikenneluvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä 
liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin 
vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu 
kesken sopimuskauden sen vuoksi, että liikennelupaa ei uudisteta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten 
pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV Kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

Ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

2019/S 071-167879

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

30.05.2019 15:30

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa

suomi

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely
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VI Kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi Markkinaoikeus

Postiosoite Radanrakentajantie 5

Postitoimipaikka Helsinki

Postinumero 00520

Maa Suomi

Puhelin +358 295643300

Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi

Faksi +358 295643314

Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta

Ei

IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka

01.09.2019

IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Päivämäärä

03.06.2019 10:00

Paikka

Kemijärven kaupungintalo

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä

Kemijärven kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden palvelualuejohtaja, 
hankepäällikkö Ilkka Iso-Heiko, johdon sihteeri Aune Kumpula
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VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä 
hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin 
päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi Kemijärven kaupunki
Postiosoite Hallituskatu 4

Postitoimipaikka Kemijärvi

Postinumero 98100

Maa Suomi

Puhelin +358 20690810

Sähköpostiosoite kirjaamo@kemijarvi.fi

Pääasiallinen osoite (URL) https://www.kemijarvi.fi

Tarjouspalvelun tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Halvin hinta

Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot

Syöttölomakkeella

Lisätietokysymykset

Lisätietokysymykset on lähetettävä 7 päivää ennen tarjouspyynnön tai 
osallistumispyynnön määräajan umpeutumista

Lisätiedot

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta 
löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Liikesalaisuustiedot

Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa 
Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi 
molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja 
vertailutaulukkovaiheessa)

Kyllä

Hankinnan tunniste

236642

Muut ehdot
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Osatarjouksia ei hyväksytä.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Tarjoaja on tutustunut alla oleviin ehtoihin ja tarjousta jättäessään hyväksyy ne

Voittaneen tarjoajan on ennen sopimuksen allekirjoittamista esitettävä ostajalle 
tarjoajasta ja yhteenliittymän osakkaista sekä alihankkijoista seuraavat 
tilaajavastuulain 1233/2006 edellyttämät selvitykset, jotka eivät sopimuksen 
solmimishetkellä saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos tilaaja on rekisteröitynyt 
tilaajavastuu.fi palveluun, voi vaaditut selvitykset korvata a.o. palvelusta tulostetulla 
tilaajavastuu.fi yritysraportilla, josta ilmenevät seuraavat vaaditut asiat: 
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa 
koskeva maksusuunnitelma on tehty 
- todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 
tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on 
tehty 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 
- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä 
suorituksesta (yhteenliittymä). Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun 
yhteenliittymään kuuluvan yksittäisen liikennöitsijän voimavarat eivät riitä 
tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (Kilpailunrajoituslaki 5§). 
Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava solmittava 
sopimus.  Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta.

Liikenteestä saadaan hoitaa alihankintana korkeintaan puolet vuotuisista 
suoritteista. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee 
ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Ostaja varaa 
mahdollisuuden rajoittaa alihankinnan määrää. Alihankkijalla tulee olla 
joukkoliikennelupa tai taksilupa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain 
tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja 
vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan.

Palvelun tulee kaikkien kohteiden osalta täyttää vähintään seuraavat vaatimukset:
- Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito.
- Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä. Asiakkaita tulee tarvittaessa neuvoa 
matkustamiseen liittyvissä asioissa. 
- Palvelu-, koulu- ja päivätoiminta- ja työtoimintakuljetuksissa asiakkaita tulee 
tarvittaessa avustaa kyytiin nousemisessa ja siitä poistumisessa (vanhukset ja 
vammaiset). Poikkeavista tilanteista ja olosuhteista, joista ei ole sovittu/ilmoitettu 
etukäteen, tulee ilmoittaa tilaajalle.
- Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin 
liittyvät velvoitteet.

Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta
Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden ei tekniset, 
taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen voida arvioida selviytyvän 
tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos:
1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne 
niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää 
sopimuksen mukaiset velvoitteet,
2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia,
3) tarjoaja on tuomittu liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, 
jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt 
vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai väärinkäytökseen, tai
4) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja.
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0191717-9
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Hankinnan kohteen kriteerit

Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan autokalusto ja huoltopalvelut tarvittaessa 
yhdessä palvelun käyttäjien edustajan kanssa. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan 
vastuuta ja velvollisuuksia. Ostaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä kaikki 
tarjoukset.

Jättämällä tarjouksen tarjoaja toteaa, että on tutustunut tarjouspyynnön 
Ostosopimusluonnokseen sekä sitoutuu noudattamaan sitä.

Tarjouspyynnön muut ehdot Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Selvitys merkinnästä 
ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin ja 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin 

Kyllä

Kaupparekisteriote Kyllä

Todistus verojen 
maksamisesta, 
verovelkatodistus tai selvitys 
siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty 

Kyllä

Todistus eläkevakuutuksen 
ottamisesta ja 
eläkevakuutusmaksujen 
suorittamisesta tai selvitys 
siitä, että erääntyneitä 
eläkevakuutusmaksuja 
koskeva maksusopimus on 
tehty

Kyllä

Selvitys työhön 
sovellettavasta 
työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista. 

Kyllä

Selvitys työterveyshuollon 
järjestämisestä

Kyllä

Kuljettajalla tulee olla 
asianmukainen suomen kielen 
suullinen taito.

Kyllä

Asiakaspalvelun tulee olla 
ystävällistä. Asiakkaita tulee 
tarvittaessa neuvoa 
matkustamiseen liittyvissä 
asioissa. 

Kyllä

Palvelu-, koulu- ja 
päivätoiminta- ja 
työtoimintakuljetuksissa 
asiakkaita tulee tarvittaessa 
avustaa kyytiin nousemisessa 
ja siitä poistumisessa 
(vanhukset ja vammaiset). 
Poikkeavista tilanteista ja 
olosuhteista, joista ei ole 
sovittu/ilmoitettu etukäteen, 
tulee ilmoittaa tilaajalle.

Kyllä

Liikennöinnissä tulee ottaa 
huomioon työsuojeluun ja 
noudatettaviin työehtoihin 
liittyvät velvoitteet.

Kyllä
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Hankinnan kriteerit

Palveluliikenne, kohteet 1 - 8

Kohteen hintaa ei kysytä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Käytössä tässä kohteessa 
henkilöauto/tila-auto, jossa on 
istumapaikkoja matkustajille 
vähintään 4 - 8

Kyllä

Apuvälineiden ja matkustajien 
tavaroiden (kauppakassit tms. 
sijoitusmahdollisuus)

Kyllä

Tukitangot ja kahvat 
sijoitettuna niin, että asiakas 
saa autoon noustessaan ja 
siitä poistuessaan niistä tuen

Kyllä

Palveluliikenteen linjakyltti 
näkyvällä paikalle esim. 
keulassa, katolla tai 
etuikkunassa

Kyllä

Kalusto vähintään Euro V -
luokka

Kyllä

Turvavyö jokaiselle 
matkustajalle / kaikissa 
istuimissa

Kyllä

Standardin mukainen älykortin 
lukijalaite, joka kykenee 
lukemaan liikenteessä 
käytettäviä kortteja 

Kyllä

Kuitin antava rahastuslaite Kyllä

Liikennöitsijällä on 
liikennöinnin kannalta riittävä 
määrä autoja

Kyllä

Koulukuljetukset, kohteet 9 - 14

Kohteen hintaa ei kysytä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Käytössä tässä kohteessa 
vähintään yksi tila-auto, jossa 
on istumapaikkoja 
matkustajille vähintään 8

Kyllä

Autot täyttävät liikenne- ja 
viestintäministeriön 
koulukuljetusasetuksen 
553/2006 mukaiset 
vaatimukset

Kyllä

Vähintään yhdessä autossa 
tulee olla hissinostin tai luiska 
pyörätuolille sekä tila 
vähintään yhdelle pyörätuolille 
ja sen kiinnityspaikat

Kyllä

Vähintään yhdessä autossa 
/osakohde autossa tilaa 
rollaattorille tms. apuvälineille

Kyllä

Kalusto vähintään Euro V -
luokka

Kyllä

Turvavyö jokaiselle 
matkustajalle / kaikissa 
istuimissa

Kyllä

Standardin mukainen älykortin 
lukijalaite, joka kykenee 
lukemaan liikenteessä 
käytettäviä kortteja 

Kyllä
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Kuitin antava rahastuslaite Kyllä

Liikennöitsijällä on 
liikennöinnin kannalta riittävä 
määrä autoja

Kyllä

Hyvinvointipalveluiden kuljetukset

Kohteen hintaa ei kysytä

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Käytössä tässä kohteessa 
henkilöauto/tila-auto, jossa on 
istumapaikkoja matkustajille 
vähintään 4-8

Kyllä

Vähintään yhdessä autossa 
/osakohde autossa tilaa 
rollaattorille tms. apuvälineille

Kyllä

Kalusto vähintään Euro V -
luokka

Kyllä

Turvavyö jokaiselle 
matkustajalle / kaikissa 
istuimissa

Kyllä

Standardin mukainen älykortin 
lukijalaite, joka kykenee 
lukemaan liikenteessä 
käytettäviä kortteja 

Kyllä

Kuitin antava rahastuslaite Kyllä

Liikennöitsijällä on 
liikennöinnin kannalta riittävä 
määrä autoja

Kyllä

Ryhmän yleiset kriteerit Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Liikennöitsijällä tai 
tarjousyhteenliittymään 
osallisilla sekä alihankkijoilla 
tulee olla voimassa oleva 
joukkoliikennelupa tai 
taksilupa.

Kyllä

Käytettävien autojen 
vuosimalli 2009 tai uudempi

Kyllä

Henkilökuljetuksen autoissa 
on alkolukko

Kyllä

Turvavyöt kaikissa istuimissa Kyllä

Tarjoaja vastaa siitä, että 
hänellä on riittävä automäärä 
palvelun toteuttamiseksi ja 
vastaa siitä vahingosta joka 
syntyy, mikäli sopimus 
joudutaan purkamaan 
liikennöitsijästä johtuvasta 
syystä, esim. autojen 
riittämättömyys 

Kyllä

Koulukuljetuksissa käytettävä 
auto täyttää liikenne- ja 
viestintäministeriön 
koulukuljetusasetuksen 
553/2016 mukaiset 
vaatimukset, autossa on kuitin 
antava rahastuslaite ja 
älykortin lukijalaite ja 
istumapaikkoja vähintään 
palvelukuvauksessa 
määritellysti.

Kyllä

Yleiset kriteerit/tiedot
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Liitteet ja linkit

Liitetiedostot

LIITE1_PALVELUKUVAUS.pdf

LIITE2_TARJOUSLOMAKE.docx

LIITE3_Hinnoittelulomake.xlsx

LIITE4_OSTOLIIKENNESOPIMUSLUONNOS.pdf

Linkit

https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hallintopalvelut/avoimet_tarjouspyynnot/

Hankintayksikön esittely

Kemijärven kaupunki on Suomen pohjoisin kaupunki ja sijaitsee Lapin läänin itäosassa, 
pääosin Napapiirin pohjoispuolella. Kaupunkikeskustaa ympäröivät Kemijärvi, Pöyliöjärvi, 
ja Suomen suurin joki Kemijoki sekä kymmenet vaaranselät, jotka tuovat kaupungin 
kuvaan suurta avaruutta. 

Muut tiedot

Minimi-
vaatimus

Maksimi-
vaatimus

Liikennöitsijällä tai 
tarjousyhteenliittymään 
osallisilla sekä alihankkijoilla 
tulee olla voimassa oleva 
joukkoliikennelupa tai 
taksilupa.

Kyllä

Käytettävien autojen 
vuosimalli 2009 tai uudempi

Kyllä

Henkilökuljetuksen autoissa 
on alkolukko

Kyllä

Turvavyöt kaikissa istuimissa Kyllä

Tarjoaja vastaa siitä, että 
hänellä on riittävä automäärä 
palvelun toteuttamiseksi ja 
vastaa siitä vahingosta joka 
syntyy, mikäli sopimus 
joudutaan purkamaan 
liikennöitsijästä johtuvasta 
syystä, esim. autojen 
riittämättömyys 

Kyllä

Koulukuljetuksissa käytettävä 
auto täyttää liikenne- ja 
viestintäministeriön 
koulukuljetusasetuksen 
553/2016 mukaiset 
vaatimukset, autossa on kuitin 
antava rahastuslaite ja 
älykortin lukijalaite ja 
istumapaikkoja vähintään 
palvelukuvauksessa 
määritellysti.

Kyllä
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