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ASIA Koulumatkakuljetusten hankinta 

SELOSTUS  Keski-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kilpailuttanut 

vammaispalvelulain mukaiset koulumatkakuljetukset ajalle 10.8.2022 – 

30.6.2023.   Hankinnan kokonaisarvo koko sopimuskaudella on arviolta noin 

30 000 euroa (alv 0%).  

 Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava palveluhankinta. Hankinnasta on 

tehty ilmoitus Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

internetsivuilla ja tarjous tuli lähettää sähköisesti osoitteeseen 

kirjaamo@kessote.fi.  Hankinta on toteutettu avoimena menettelynä. 

 Hankinta koskee vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen 

opiskelumatkakuljetuksia lukuvuodelle 2022-2023 seuraavien reittien osalta: 

 - Eurajoki – Järvenpää ja Järvenpää – Eurajoki 

 - Kokemäki – Janakkala ja Janakkala – Kokemäki 

 Sekä, jos yllä mainitut kuljetukset on mahdollista toteuttaa yhdisteltynä, edellä 

mainitut matkat voidaan myös yhdistää esim. seuraavasti: 

- Eurajoki – Kokemäki – Janakkala – Järvenpää ja Järvenpää – Janakkala – 

Kokemäki – Eurajoki 

 Tarjoukset tuli jättää 31.7.2022 klo 24.00 mennessä sähköisesti Kessoten 

kirjaamoon. Osatarjouksia ei hyväksytä. 

 Hankinnan valintaperusteena on hinnaltaan edullisin tarjous, joka täyttää 

tarjouspyynnössä vaadittavat ehdot. Edullisin hinta (alv 0 %) saa max. 100 

pistettä. 

 Tarjousten arviointi ja vertailu: 

 Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät 

hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: 

pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet).  

 Määräaikaan mennessä saapui kymmenen (10) tarjousta. Tarjousten 

avaustilaisuus on pidetty 1.8.2022 klo 10.35. Tarjouksen jättäneistä yhdeksän 

(9) tarjousta oli tarjouspyynnön mukaisia ja ne täyttivät tarjouspyynnössä 

vaaditut ehdot.   

 Tarjousten hinnat ja vertailu näkyvät liitteenä olevassa vertailutaulukossa.   

Hallintosäännön 22§ mukaan Kessoten palvelualuejohtaja päättää toimintaa 

koskevista hankinnoista talousarvion puitteissa 40 000 € saakka. 

 



PÄÄTÖS Päätän    

 1. valita koulumatkakuljetusten palveluntuottajaksi Taksi Heikki Karkiaisen 

ajalle 10.8.2022 – 30.6.2023, 

 2. todeta, että hankinnan valintaperusteena on edullisin tarjous, 

 3. sekä todeta, että kirjallinen sopimus valitun palveluntuottajan kanssa tehdään 

hankintapäätöksen jälkeen. Sitova sopimus valitun toimittajan ja kuntayhtymän 

välille syntyy vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 

 

PERUSTELUT Hallintosääntö § 22 

 

ALLEKIRJOITUS Kati Nordlund-Luoma 

  Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja 

TIEDOKSIANTO Tarjouksen jättäneet autoilijat  

VALITUSOSOITE  Yhtymähallitus 

VALITUSAIKA 14 vrk 


