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PALVELUKUVAUS  
 

1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS   

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat.  
Kohteiden tarkka kuvaus on luvussa 5.  
 

Palveluliikenne  
Kohde 1 Linja 1 Kelloniemi-Halosenranta-Pöyliövaara-Seinälä-Keskusta 
Kohde 2  Linja 2 Oinas-Kostamo-Keskusta 
Kohde 3  Linja 3 Javarus-Särkikangas-Tohmo-Keskusta 
Kohde 4 Linja 4 Vuostimo-Tapionniemi-Leväranta-Tohmo-Keskusta 
Kohde 5 Linja 5 Pöyliö-Särkikangas-Tohmo-Keskusta 
Kohde 6 Linja 6 Räisälä-Joutsijärvi-Puikko la-Isokylä-Kallaanvaara-Sipovaara-Keskusta 
Kohde 7 Linja 7 Keskusta-Kallaa-Soppela-Lehtosalmi R-Soppela-Kallaa-Keskusta 
Kohde 8 Linja 8 Juujärvi-Luusua-Ulkuniemi-Ruopsa-Keskusta 
Koulukuljetukset  
Kohde 9  Portinniska-Räisälä-Joutsijärvi 
Kohde 10  Luusua-Hillatien koulu 
Kohde 11  Rovaniementie –Pöyliönperä- Särkelä-Hillat ien koulu 
Kohde 12 Pyhätunturin suunta/Tunturikylä-Vuostimo-Särkelän koulu-Hillatien koulu 
Kohde 13 Asutusalueentie-Särkelän koulu-Hillatien koulu 
Kohde 14 Kalliorannantie-Isokylän koulu 
Hyvinvointipalveluiden 
kuljetukset 

 

Kohde 15 Päivätoimintakuljetukset 
Kohde 16 Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset 
Kohde 17 Vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset 
Kohde 18  Kehitysvammalain (KVL) mukaiset kuljetukset 

 
Kilpailutuskohteiden 1 ja 7 (linjat 1 ja 7 palveluliikenne) ja koulukuljetusten kilpailu-
tuskohteiden 9-14 ajopäivät ovat sidottuja koulujen työaikoihin. Koulupäivien määrä 
vaihtelee lukuvuosittain 187-190 päivän välillä. Lukukauden aikana voi olla enintään 
2-3 lauantaityöpäivää, joka sisältyy em. vuosittaisten koulupäivien määrään. Liiken-
nöintiin kuuluvat lukukauden alkamis- ja loppumispäivien sekä muita poikkeavin aika-
tauluin olevien koulupäivien (enintään 3 / lukuvuosi) kuljetuksia ko. reiteillä poik-
keavin aikatauluin. 
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2 LIIKENNÖITSIJÄN KALUSTO 

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 huoleh-
dittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmu-
kaiset ja miellyttävät.  
 
Tarjoaja on valmis ottamaan tarvittaessa Kemijärven kaupungin kilpailuttaman tilaus-
välityskeskuksen määrittelemän ajoneuvopäätteen käyttöön. Päätettä käytetään myös 
kyydinvälitykseen. 
 
Autossa tulee olla alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain (1109/2010) 
1§:ssä määritelmän mukainen alkolukko. Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa au-
toissa on kielletty. Autoissa tulee olla puhelin.  
  
Ajoneuvojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

• Ajoneuvon merkintä, kuormitus ja turvalaitteet Koulukuljetus oppaan mukaiset 
• (http://www.oph.fi/download/136702_Koulukuljetus_opas_2011.pdf) 
• Auton tulee täyttää päästöluokan osalta vähintään Euro V luokan normit 
• Apuvälineille ja matkustajien tavaroille on oltava sijoitusmahdollisuus 
• Tukitangot ja kahvat sijoitettuna niin, että asiakas saa autoon noustessaan ja 

siitä poistuessaan niistä tuen 
• Autoon tulee päästä pyörätuolin ja apuvälineiden kanssa (matalalattiaisuus / 

hissi / luiska / ramppi) 
• Palveluliikenteen ajoneuvossa tulee olla tarvittaessa vähintään 1 pyörätuoli-

paikka asianmukaisine kiinnitysmahdollisuuksineen 
• Ajoneuvoissa on oltava turvavyöt kaikissa istuimissa 
• Kaluston koko on oltava kohdekuvauksissa esitettyjen matkustajamäärien mu-

kainen  
• Ajoneuvoissa tulee olla rahastuslaitteet ja matkakorttien lukulaitteet. Asiakas 

voi maksaa matkansa käteisellä (kertamaksu) tai matkakortilla. Maksuihin voi 
tulla muutoksia kesken sopimuskauden. Asiakasmaksun suuruuden määrittelee 
tilaaja 

• Kohteissa tulee olla joko taksamittari tai matkaa ja aikaa mittaava laitteisto 
 
Varakalusto 
Tarjoajan on tarjouksessaan esitettävä selvitys varakalustosta ja sen käyttöön saami-
sen vaatimasta enimmäisajasta. Varakaluston tiedot on selvitettävä samoin kuin var-
sinaisen auton osalta. 
 
Alihankinnan käyttäminen 
 
Mikäli tarjoaja aikoo käyttää alihankkijoita, palvelun tarjoajan tulee toimittaa tarvitta-
essa alihankkijoita koskien samat selvitykset pätevyyden ja kelpoisuuden osoittami-
seksi kuin sitä itseltä vaaditaan. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaiset 
toimijat tai niiden alihankkijat, jotka eivät ole toimittaneet vaadittua selvitystä. Palve-
luntuottaja vastaa alihankkijan toiminnasta. 
  

http://www.oph.fi/download/136702_Koulukuljetus_opas_2011.pdf
http://www.oph.fi/download/136702_Koulukuljetus_opas_2011.pdf


TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 PALVELUKUVAUS   5 (14) 
 

 

3 LIIKENNÖITSIJÄN HENKILÖSTÖ 
Kuljettajalla tulee olla asianmukainen suomen kielen suullinen taito. Kuljettajan tulee 
olla asiallisesti pukeutunut. Kuljettajilla tulee olla riittävä paikallistuntemus. Asiakas-
palvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava 
asiakas autoon ja autosta.  
 
Palveluliikenteessä sekä VpL-, KvL- ja ShL-mukaisissa kuljetuksissa kuljettajan tulee 
tarvittaessa avustaa asiakkaita asiointikohteeseen ja kotiin sekä avustaa matkatava-
roiden nostamisessa. 
 
VpL-, KvL- ja ShL-mukaisissa kuljetuksissa kuljettajan tulee asiakkaan noustessa au-
toon katsoa ensimmäiseksi asiakkaan kortilla olevat sosiaalitoimen antamat päätök-
set, joista selviää asiakkaalle myönnetyt oikeudet ja etuudet. 
 
Taksinkuljettajan tulee kaikissa kuljetuksissa kuitata tilaus sen tullessa ja matkan 
päätyttyä kuitata matka hoidetuksi. Jos matkaa ei kuitata matkan päätyttyä, tilausvä-
lityspalvelussa auto näkyy varattuna. 
 
Kuljettajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia liikenneministeriön ja muiden 
viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä koululaiskuljetusten kuormituksesta ja turval-
lisuusjärjestelyistä. Kuljettajan on omalla toiminnallaan oltava tukemassa koulun ja 
kodin antamaa kasvatusta. Kuljettajan on kiinnitettävä erityistä huomiota liikennetur-
vallisuuteen kyytiinlähtö- ja poisjääntitilanteissa. Kuljettajan tulee opastaa oppilaita 
poistumaan autosta ja ylittämään tie turvallisesti. Kuljettajan on vältettävä peruutta-
mista koulun pihamaalla. Kuljettaja huolehtii, että turvavyöt ovat helposti saatavilla 
sekä valvoo, että turvavyöt kiinnitetään ja pidetään kiinni. Kaikki kuljettajat sitoutuvat 
noudattamaan samoja menettelytapoja ja edellyttävät samalla tavalla häiriötöntä 
käyttäytymistä. Lisätietoja koulukuljetus oppaasta. 
 
Tilaajan erikseen määrittelemät perus- ja esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoimin-
nan kuljetettavat tulee luovuttaa täysi-ikäiselle valvojalle. Tarkempaa tietoa näistä 
kuljetustarpeista saa kouluista.  
 
Kun kuljetushenkilöstö joutuu työskentelemään ilman huoltajan läsnäoloa alaikäisen 
kanssa, tilaaja edellyttää, että liikennöitsijä selvittää lasten kuljetusta hoitavien henki-
löiden rikostaustat niin kuin laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä edellyttää (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 
504/14.6.2002).  
 
  

http://www.oph.fi/download/136702_Koulukuljetus_opas_2011.pdf
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4 LIIKENNÖINTIKORVAUS 
 
Kilpailutuskohteissa 1-18 Kuljetusten lähtöpiste tulee olla pääasiallisesti Kemijär-
ven keskusta. Laskutus alkaa ensimmäisen oppilaan/asiakkaan noustessa kyytiin ja 
loppuu viimeisen oppilaan/asiakkaan poistuessa autosta. Erillisiä siirtoajoja asemapai-
kalta ensimmäisen oppilaan/ asiakkaan luo ja viimeisen oppilaan/ asiakkaan luota 
asemapaikalle ei makseta 
 
Kilpailutuskohteissa 1 – 8 Palveluliikenne korvaus perustuu liikennöitsijän tarjo-
uksessa ilmoittamaan arvonlisäverottomaan kilometrihintaan (€/kilometri). Jos reitin 
osalta on mahdollista, tulovuorossa keskustaan ensin haetaan kauimmainen asiakas ja 
sitten järjestyksessä reitin varrelta. Lisäksi korvataan kiinteät lisät, kuten avustuslisä.  
 
Kilpailutuskohteissa 9 – 14 Koulukuljetukset korvaus perustuu liikennöitsijän 
tarjouksessa ilmoittamaan arvonlisäverottomaan kilometrihintaan (€/kilometri). Jos 
reitin osalta on mahdollista, tulovuorossa keskustaan ensin haetaan kauimmainen op-
pilas ja sitten järjestyksessä reitin varrelta. Lisäksi korvataan kiinteät lisät, kuten 
avustuslisä. 
 
Kilpailutuskohteissa 15 – 18 Hyvinvointipalveluiden kuljetukset korvaus perus-
tuu liikennöitsijän tarjouksessa ilmoittamaan arvonlisäverottomaan kilometrihintaan 
(€/kilometri). Jos reitin osalta on mahdollista, tulovuorossa keskustaan ensin haetaan 
kauimmainen asiakas ja sitten järjestyksessä reitin varrelta. Lisäksi korvataan kiinteät 
lisät, kuten avustus- ja paarilisä. 
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5 TARJOUSPYYNNÖN KOHTEET (1-16) 

5.1 PALVELULIIKENNE  
 
Palveluliikenne on harkinnanvaraista liikennepalvelua. Tilaaja pidättää itsellään oikeu-
den supistaa tai olla hankkimatta palveluliikennettä, mikä palveluntarve muuttuu tai 
kaupungin taloudellinen tilanne sitä edellyttää. 
 
Hankittava liikenne on kaikille avointa palveluliikennettä. Palvelulinjalla tarkoitetaan 
sellaista liikennettä, jonka reitti on erityisesti suunniteltu ja jossa käytetty ajoneuvo 
valittu ja kuljettaja koulutettu tai valittu iäkkäiden ja vammaisten asiakkaiden tarpeet 
huomioon ottaen. Palvelulinjan reitiltä voidaan tehdä poikkeamia asiakkaiden tarpeen 
mukaan. Kulkureitti keskustassa Kauppapaikka - S-Market - Apteekki. Palveluliiken-
teen asiakasmäärä vuonna 2018 oli 1300. Liikennöintikertoja on mahdollista lisätä tai 
vähentää matkustajamäärien mukaan sopimuskauden aikana.  
 
Vanhukset (65 vuotta täyttäneet) ja vammaispalvelun osoittamat asiakkaat ovat oi-
keutettuja palveluun ovelta ovelle. Koska palvelulinja on kaikille avointa joukkoliiken-
nettä, on kuka tahansa oikeutettu käyttämään palvelulinjaa aikataulun mukaisilla rei-
teillä. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat eläkeläisiä. Palvelulinjaa ajetaan kahdeksalla rei-
tillä. Reitit on kuvattu kohteissa 1-8. Aikataulu on ohjeellinen ja muotoutuu asiakkai-
den kutsujen (tilaukset) perusteella. Asiakkaat tilaavat kuljetuksen kuljetusta edeltä-
vänä päivänä Palvelupiste Sortteerin kautta. Ovelta ovelle palveluun oikeutetut asiak-
kaat tulee viedä perille haluamaansa kohteeseen sekä noutaa kotimatkalle haluamas-
taan kohteesta. Muut asiakkaat nousevat kyytiin reitin varrelta. Jos reitin osalta on 
mahdollista, tulovuorossa keskustaan ensin haetaan kauimmainen tilauksen tehnyt 
asiakas ja sitten järjestyksessä reitin varrelta.  
 
Asiakkaina ryhmissä matkustavia sosiaalitoimen asiakkaita, vanhuksia, asioijia, työ-
matkalaisia, keskiasteen koululaisia, syöttöyhteyksiä tarvitsevia.  
 
Asiakkailta peritään julkisten joukkoliikennetaksojen mukaiset asiakasmaksut. Maksu-
välineenä tulee käydä maksukortti. Mikäli asiakkaalla on Tilaajan antaman päätöksen 
mukaan oltava saattaja /avustaja, matkustaa hän tämän seurassa veloituksetta. Asi-
akkaalta perittyjen lipputulojen määrä vähennetään liikennöintikorvauksesta. 
 
 

Kohde 1/ Linja 1 Kelloniemi-Halosenranta-Pöyliövaara-Seinälä-Keskusta 
 
Ajopäivät:   Kouluvuoden aikana tarvittaessa maanantaisin ja perjantaisin. 

Koulujen loma-aikana säännöllisesti maanantaisin, keskiviik-
koisin ja perjantaisin 

 
Kaluston koko:  1+4 henkeä 
 
1 Kelloniemi-Halosenranta-Pöyliövaara-Seinälä-Keskusta  MP (T) MP (T) MKP++ MKP++ 
Kelloniemi 10:00 13:45 10:00 13:45 
Halosenranta 10:10 13:35 10:10 13:35 
Pöyliövaara 10:20 13:25 10:20 13:25 
Seinälä 10:30 13:15 10:30 13:15 
Keskusta, pysäkki? 10:45 13:00 10:45 13:00 
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Kohde 2/ Linja 2 Oinas-Kostamo-Keskusta 
Ajopäivät: Tarvittaessa perjantaisin. Asiakkaat tilaavat kuljetukset kulje-

tusta edeltävänä päivänä tilauspalvelun kautta. 
Kaluston koko: 1+8 henkeä 
 
2 Oinas-Kostamo-Keskusta P (T) P (T) 
Oinas 10:10 14:05 
Kalkiainen 10:20 13:55 
Kostamo 10:30 13:45 
Perävaara     
Kallaanvaara     
Keskusta 10:45 13:30 

 

Kohde 3/ Linja 3 Javarus-Särkikangas-Tohmo-Keskusta 
Ajopäivät:  Tarvittaessa perjantaisin 
Kaluston koko: 1+4 henkeä 
 
3. Javarus-Särkikangas-Kemijärvi P (T) P(T) 
Javarus 10:00 14:30 
Särkikangas 10:55 13:35 
Keskusta 11:00 13:30 
 
 

Kohde 4/ Linja 4 Vuostimo-Tapionniemi-Leväranta-Tohmo-Keskusta 
Ajopäivät:  Tarvittaessa keskiviikkoisin 
Kaluston koko: 1+8 henkeä    
 
4. Vuostimo-Tapionniemi-Leväranta-Tohmo-Keskusta K (T) K (T) 
Vuostimo 9:00 14:00 
Tapionniemi 9:10 13:50 
Leväränta 9:20 13:40 
Tohmo 9:25 13:35 
Keskusta 9:30 13:30 
 

Kohde 5/ Linja 5 Pöyliö-Särkikangas-Tohmo-Keskusta 
Ajopäivät:  Tarvittaessa maanantaisin ja torstaisin 
Kaluston koko: 1+ 4 henkeä 
 
5. Pöyliö-Särkikangas-Tohmo-Keskusta MTo (T) MTo (T) 
Pöyliö 10:30 12:45 
Särkikangas 10:35 12:40 
Tohmo 10:40 12:35 
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Keskusta 10:45 12:30 
 

Kohde 6/ Linja 6 Räisälä-Joutsijärvi-Puikkola-Isokylä-Kallaanvaara-
Sipovaara-Keskusta 
Ajopäivät:  Tarvittaessa torstaisin 
Kaluston koko: 1+ 8 henkeä  
 
 
 

6. Räisälä-Joutsijärvi-Puikkola-Isokylä-Kallaanvaara-Sipovaara-Keskusta To (T) To (T) 
Räisälä 10:00 14:40 
Joutsijärvi 10:20 14:20 
Puikkola 10:40 14:00 
Isokylä 10:45 13:55 
Soppela 10:55 13:45 
Kallaanvaara 11:00 13:40 
Sipovaara 11:05 13:35 
Keskusta 11:10 13:30 

 

Kohde 7/ Linja 7. Keskusta-Kallaa-Soppela-Lehtosalmi R-Soppela-Kallaa-
Keskusta 
Ajopäivät: Koulujen loma-aikana tarvittaessa maanantaisin, keskiviik-

koisin ja perjantaisin. 
Kaluston koko: 1+5 henkeä  
   
7. Keskusta-Kallaa-Soppela-Lehtosalmi R-Soppela-Kallaa-
Keskusta 

MKP++ 
(T) 

MKP++ 
(T) 

MKP++ 
(T) 

MKP++ 
(T) 

Keskusta 11:45 12:40 14:10 15:05 
Kallaa 11:50 12:35 14:15 15:00 
Isokylä 11:55 12:30  14:20  14:55 
Soppela 12:00 12:25 14:25 14:50 
Lehtosalmi Rytilehtolan kautta 12:15 12:15 14:40 14:40 
 

Kohde 8/ Linja 8. Juujärvi-Luusua-Ulkuniemi-Ruopsa-Keskusta 
Ajopäivät:  Tarvittaessa maanantaisin ja torstaisin 
Kaluston koko: 1+8 henkeä 

  

8. Juujärvi-Luusua-Ulkuniemi-Ruopsa-Keskusta MTo (T) MTo (T) 
Juujärvi 10:00 14:20 
Luusua 10:15 14:05 
Ulkuniemi 10:25 13:55 
Ruopsa 10:35 13:45 
Narkiperä 10:40 13:40 
Keskusta 10:50 13:30 
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5.2 KOULUKULJETUKSET 
 
Koulukuljetuspäivät määräytyvät vuosittain sivistyslautakunnan antamien koulujen 
työ- ja loma-aikojen mukaan. Oppitunnit alkavat Isokylän koulussa 8.00, 9.00 ja 
10.00 ja loppuvat 12.00, 13.00, 14.00 ja 15.00. Oppitunnit alkavat Särkelän koulussa 
klo 8.00, 9.00 ja 10.00 ja oppitunnit päättyvät klo 12.00, 13.00, 14.00, ja 15.00. Op-
pitunnit alkavat Hillatien koulussa klo 8.00, 9.00 ja 10.00 ja oppitunnit päättyvät klo 
13.00, 14.00, ja 15.00. Oppilaiden odotusaika koululla saa olla enintään 20 minuuttia. 
Koulukuljetuksiin sisältyvät myös esioppilaiden kuljetukset. Esiopetusaika päivittäin 
ma-pe 9.00-13.00.  
 
Kouluilla on lukuvuoden aikana 5 jaksoa, jonka vuoksi lukujärjestykset voivat vaihtu-
vat 2 - 5 kertaa lukuvuoden aikana. Vaihdos aiheuttaa muutoksia kuljetettavien oppi-
laiden määrään ja kuljetusaikoihin. Kuljetukset on sovittava näiden mukaan. Muutok-
sia voi tulla myös kesken lukukauden esim. oppilaan muuttaessa tai loukkaantuessa 
siten, että tarvitsee kuljetusta väliaikaisesti, julkisen liikenteen aikataulujen muuttu-
essa ja koulun aikataulujen muuttuessa.  
 
Osalla kuljetusoppilaista voi olla erityisoppilaita, joilla on erilaiset kuljetustarpeet. 
Vammaisten ja tiettyjen erityisoppilaiden kuljettaminen edellyttää kuljettajalta avus-
tamista, josta ei makseta erillistä korvausta.  
 
Koska tarkkoja määriä ja aikoja ei voida etukäteen kertoa, on seuraavassa kohteissa 
9-14 esitetty arvio kuljetustarpeesta. Koulutoimistot ilmoittavat liikennöitsijälle tiedon 
lukujärjestyksistä ja kuljetettavista oppilaista viimeistään viikkoa ennen uuden luku-
kauden/jakson alkua. Samalla koulut ilmoittavat myös, onko oppilaalla apuväline tai 
saattaja sekä voiko oppilaan yhdistää muiden kanssa samaan kuljetukseen. Kuljetus-
tarpeet tarkentuvat lukuvuoden alussa, jolloin liikennöitsijät suunnittelevat reitit yh-
teistyössä koulujen kanssa. Taksikuljetukseen oikeutettujen oppilaiden määrä oli 33 
vuonna 2018.  
 
 
Kohde 9/ Portinniska-Räisälä-Joutsijärvi  
 

 

Kohde 10/ Luusua - Hillatien koulu 

Kohde 9 Portinniska-Räisälä-Joutsijärvi-Isokylän koulu-Särkelän koulu  
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksista yksi Suomulle ja  
toinen joko Suomulle tai Kustulantielle päivästä riippuen.  
 

Koulupäivinä 

Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus 36 km 
Kaluston koko 1+6 henkeä 

Kohde 10 Luusua-Narkiperäntie-Hillatien koulu   
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksia 1-2 kertaa päivässä.  
Iltapäivän kuljetukset Luusuaan saakka. Koulupäivinä 

Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus  40 km 
Kaluston koko 1+5 henkeä 
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Kohde 11/ Rovaniemientien suunta Hillatien koulu 
 

 
 

Kohde 12/ Pyhätunturin suunta/Tunturikylä-Vuostimo-Särkelän koulu-
Hillatien koulu 
 

 

Kohde 13/ Asutusalueentie-Särkelän koulu-Hillatien koulu 
 

 

Kohde 14/ Kalliorannantie-Isokylän koulu 
 

 
  

Kohde 11 Rovaniementien suunta–Särkelän koulu-Hillatien koulu  
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksia 1-2 kertaa päivässä.   Koulupäivinä 
Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus  15 km 
Kaluston koko 1+6 henkeä 

Kohde 12 Pyhätunturin suunta/Tunturikylä-Vuostimo-Särkelän koulu-Hillatien koulu  
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksia 1-2 kertaa päivässä.   
 
Pyhätunturilta syötetään linja-autoon ja osa erityisoppilaista kuljetetaan… 

Koulupäivinä 

Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus  51 km 
Kuljetettavien määrä  16 henkeä 

Kohde 13/ Asutusalueentie-Särkelän koulu-Hillatien koulu  
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksia 1-2 kertaa päivässä.   Koulupäivinä 
Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus  9 km 
Kaluston koko 1+8 henkeä 

Kohde 14/ Kalliorannantie-Isokylän koulu  
Yksi aamukuljetus ja iltapäivän kuljetuksia 1-2 kertaa päivässä.   
Tarvittaessa täydentää Isokylän kuljetuskapasiteettia. Koulupäivinä 

Yhdensuuntaisen reitin arvioitu pituus  20 km 
Kaluston koko 1+2 henkeä 
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5.3 HYVINVOITIPALVELUIDEN KULJETUKSET 
ShL- ja VpL -mukaisia työ- ja asiointimatkoja tehtiin vuonna 2018 noin 400 kpl.  

Kohde 15/ Päivätoimintakuljetukset 
 
Päivätoimintakuljetukset Hyvinvointikeskus Lapponiaan (Sairaalakatu 9) ajetaan siten, 
että asiakkaat ovat perillä kohteessa klo 09.00 ja asiakkaan nouto kohteesta klo 
14.00. Päivätoimintaa toteutetaan arkisin maanantaista perjantaihin. Vuonna 2018 
päivätoiminnan kuljetusasiakkaita oli 34. Asiakkaan omavastuu on linja-autotaksan 
mukainen. 
 
Asiakkaat kulkevat päivätoiminnassa alla olevan taulukon mukaisesti, paitsi heinä-
kuussa, joka on lomakuukausi. Toiminta voi olla kesällä suljettuna myös pidempään. 
Kuljetettavien määrä voi sopimuskaudella muuttua hieman asiakaskunnan vaihtuessa. 
Osalla asiakkaista voi olla pyörätuoli tai muita apuvälineitä ja jopa saattaja. Asiakkai-
den kuljettaminen edellyttää kuljettajalta avustamista, josta ei makseta erillistä kor-
vausta. Päivätoiminnan loma-ajat ja tiedossa olevat asiakkaiden erityistarpeet ilmoite-
taan liikennöitsijälle vähintään kuukautta ennen ja muut poikkeukset (poissaolot, uu-
det asiakkaat) mahdollisimman nopeasti.  
 
Liikennöitsijä laatii reittisuunnitelman ja hyväksyttää sen vanhus- ja vammaispalvelul-
la aina syksyllä ennen kouluvuoden alkua. Vanhusten päivätoimintakuljetuksia voi-
daan soveltuvin osin yhdistellä muihin henkilökuljetuksiin. 
 
Reitit voivat muuttua asiakastarpeen mukaan.  
 

Päivätoiminnan vuoden 2018 mukaiset kuljetukset 
Päivä Reitti Asiakkaiden määrä Apuvälineet 
Ma Tohmo-Särkikangas  2 2 rollaattoria 
Ma Keskusta 6 3 rollaattoria 
Ti Vuostimo-Leväranta 2 1 rollaattori 
Ti Isokylä  1  
Ti Särkikangas-Keskusta 13 2 rollaattoria ja 2 pyörätuolia 
Ke Tohmo-Keskusta 2  1 rollaattori 
To Kallaanvaara/Sipovaara 2  
To Joutsijärvi 1  
To Vuostimo-Tohmo 2  1 rollaattori 
To Särkikankangas-Keskusta 9  3 rollaattori 
Pe Särkikangas 3  1 rollaattori 
Pe Keskusta 6  2 rollaattoria, 2 pyörätuolia 

 

Kohde 16/ Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset 
Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä 
hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu. 
 
Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähävaraisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille ko-
tona tai palvelutalossa asuville Kemijärveläisille, jotka eivät ole vammaispalvelulain 
mukaisesti vaikeavammaisia. Asiakkaat ovat sairauden, toimintakyvyn ja/tai asuinsi-
jaintinsa perusteella kykenemätön käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai palveluliiken-
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nettä. Vuonna 2018 Kemijärven kaupungin sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia 
myönnettiin 30 asiakkaalle.  
 
Matkoja voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Kemijär-
ven alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi ja virkistyskäyttöön. Vuonna 2018 sosiaali-
huoltolain mukaisia matkoja tehtiin 395 kpl. Pisimmät matkat olivat noin 25 km etäi-
syydellä Kemijärven keskustasta.  
 

Kohde 17/ Vammaispalvelulain (VPL) mukaiset kuljetukset 
   
Palvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia liikku-
misessa, eikä voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikenneväli-
neitä ilman erityistä tai kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Osalla asiakkaista voi olla 
pyörätuoli tai muita apuvälineitä ja jopa saattaja. Kuljettaminen voi edellyttää kuljet-
tajalta avustamista, josta ei makseta erillistä korvausta. 
 
Kuljetettavien määrä voi sopimuskaudella muuttua hieman asiakaskunnan vaihtuessa. 
Vuonna 2018 vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia tarjottiin 99 asiakkaalle.  
 
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (enintään 18 matkaa/kk). Tilaukset tehdään 
tilauskeskuksen kautta. 
 
Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa asiakkaiden matkat tapahtuvat pääasial-
lisesti Kemijärven kaupungin alueella. Kemijärven ulkopuolelle suuntautuviin matkoi-
hin asiakkaalta edellytetään sosiaalitoimen antama päätös, joka näkyy kortilla. Jos 
päätöstä ei ole, eikä saada yhteyttä sosiaalitoimeen, matka ei mene asiakkaan mat-
kakortille. 
 
  
Laitoskuljetukset  
 
Ryhmäkuljetuksia ja yksin matkustamista  
 
Asumisen palvelut ja laitoshoito 

• Jokirannan ryhmäkoti, os. Heikinkatu 8, Kemijärvi 
• Attendo Ainola, os. Rajakatu 9, Kemijärvi 
• Kuumaniemen ryhmäkoti, os. Kalamiehenkatu 2, Kemijärvi 
• Myllytupa, os. Särkeläntie 16, Kemijärvi 
• Attendo Vanamo, os. Luusuantie 4, Kemijärvi    

 

Kohde 18/ Kehitysvammalain (KVL) mukaiset kuljetukset  
Toimintakeskuksessa työtoiminnan palveluissa käy päivittäin noin 15 henkilöä. Työ-
toiminta tapahtuu Särkikankaalla Teollisuustie 6:n kiinteistössä. Keskimääräinen työ-
päivän kesto on 4 tuntia. Päivätoiminnan palveluita on kolmessa eri toimipisteessä.  
Kuljetukset voivat olla ryhmäkuljetuksia ja yksin matkustamista. Kuljetusten tilaukset 
tapahtuvat välityspalvelun kautta. Ryhmäkotiin kuljetettavien asiakkaiden osalta il-
moitetaan, jos kuljetettava on pois. Muutoin matkustajien määrä voi vaihdella ilman 
etukäteistietoa. Maksu tapahtuu kaupungin sote-korteilla. Vuonna 2018 oli 25 kehi-
tysvammalain perusteen mukaista kuljetusasiakasta.  
 
KvL-ryhmäkuljetukset tapahtuvat arkipäivisin ympäri vuoden. Reitin kesto on noin 1 – 
1,5 tuntia.  



TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 PALVELUKUVAUS   14 (14) 
 

 

Vuonna 2018 ajettiin seuraavasti: 
  

• Kuumaniemen ryhmäkodille neljä (4) asiakasta, kaksi (2) pyörätuolia. Reitti; 
Kotaniementie–Halkokangas–Kallaanvaara–Ryhmäkoti–Laaksotie–Ryhmäkoti. 

 
• Jokirannasta ja Ainola –kodista Myllytuvalle päivätoimintaan ja Myllytuvalta asi-

akkaat työkeskukseen. Matkustajia 6-10, pyörätuolit 1-2. Reitti pääsääntöises-
ti: Ryhmäkoti – Jokiranta – Myllytupa – Työkeskus – Ainola – Myllytupa – Työ-
keskus.  
 

• Iltapäivän reitti ajettiin aloittaen Työkeskuksesta ja jatkettiin päinvastaisesti 
kohti Kotaniemeä. 
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