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1. Liikenneluvan voimassaolo 
Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava 

liikennelupa. 

 

Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken 

sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa 

kuitenkin siitä, että liikennöinti hoidetaan sopimuksen mukaisesti koko sopimuskauden. Lisäksi 

liikennöitsijä vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu liikennöintiluvan 

lakkaamisesta kesken sopimuskauden. 

 

2. Yhteenliittymä 
Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta. 

Yhteenliittymä voidaan muodostaa silloin, kun yhteenliittymään kuuluvan liikennöitsijän 

voimavarat eivät riitä tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen ajamiseen (kilpailunrajoituslaki 

54 §). 

 

Kaikkien yhteenliittymään osallisten liikennöitsijöiden on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen 

tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta. 

 

3. Alihankkijan käyttäminen 
Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä 

hoidetaan alihankintana. 

 

Alihankkijalla tulee olla joukkoliikennelupa. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain 

tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjoaja vastaa 

alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. 

 

4. Tiedot liikennöitsijästä 
Tarjouksessa tulee ilmetä tarjoajan nimi ja yhteystiedot, jos kysymys on oikeushenkilöstä, 

liikenteestä vastaavan henkilön nimi. 

 

Tarjouksessa tulee esittää tarjoajasta myös seuraavat tiedot ja selvitykset: 

 



1. Kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta  

2. Verottajan todistus ennakon pidätyksen suorittamisesta 

Vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, jos 

liikennöitsijällä on palveluksessaan työntekijöitä 

3. Perustelu tarjousyhteenliittymälle ja tiedot jokaisesta tarjousyhteenliittymään kuuluvasta 

osallisesta 

4. Selvitys alihankkijoista 

5. Yksilöidyt ajoneuvotiedot 

 

5. Kilpailukohteet 
Tarjous tulee tehdä kilpailukohteittain siten kuin ostoliikenteen tarjouspyynnössä on määritelty. 

Tarjousta ei saa sitoa minkään muun samanaikaisesti vireillä olevan tarjouskilpailun ratkaisemiseen 

tai muussa tarjouspyynnössä tarkoitettuun kohdetta koskevaan ratkaisuun. 

 

6. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta 
Tarjouskilpailua ratkaistaessa voidaan aluksi sulkea 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 velvoitteet, 

2. tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, 

3. tarjoaja on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä edellä kohdassa 3 määriteltyjä 

vaatimuksia, 

4. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen 

liittyvästä teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen 

harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun 

menettelyrikkomukseen, tai 

5. tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. 

 

8. Tarjoushinta 
Tarjouskilpailussa tulee ilmoittaa kohteen osalta ajopäivän hinta, jolla liikennöitsijä sitoutuu 

hoitamaan koko sopimuskauden liikennöinnin. Tarjoushinnan tulee sisältää 

henkilöliikennepalveluille säädetty arvonlisävero. Arvonlisäveron osuus tulee erotella. 

 

Ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen vuotuiseen ajokilometrien 

määrään siten, että lisäys tai vähennys on enintään 5 % vuodessa ja 10 % koko sopimuskauden 

aikana, mikä olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että 

liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tämä voi johtaa 

liikennöintikorvauksen muuttumiseen. Tarjouksessa tulee tästä syystä ilmoittaa muutoksen 

laskemisen perusteeksi ajettavan ajokilometrin hinta. 

 

9. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet 
Kilpailuttaminen perustuu kunkin kohteen osalta tarjoajan ilmoittamaan kohteen ajopäivän hintaan. 

Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä 

asetetut ehdot. 

 

 Valituksi tulee tarjous, joka on hinnaltaan halvin. 

 



Tarjoukset voidaan hylätä, jos tarjousten hintataso on liian korkea, tai jos olosuhteet tai liikenteen 

järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole 

tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. 

 

10. Tarjouskilpailun ratkeamisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen 
Tarjouskilpailun ratkeamisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Ilmoitus sisältää 

yhteenvedot tarjouksista. 

 

11. Kilpailukohteiden muutokset ja tarkennukset 
Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle 

varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää 

perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten 

jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan kaikille 

tiedossa oleville tarjousasiakirjat noutaneille. 

 

12. Kilpailukohteista luopuminen 
Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua 

liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, 

ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun. 

 

13. Asiakirjojen täydentäminen ja tarkistukset 
Ostaja voi tarvittaessa pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousasiakirjoja. 

 

Ostajalla on oikeus tarkistaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan kalusto ja huoltopalvelut. Tarkistukset 

eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 

 

14. Liikennöintisopimus 
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken 

solmitaan ostoliikennesopimus. 

 

 


