
 

 

 
 

 
 
 
 

TARJOUSPYYNTÖ ISOJOEN KUNNAN ASIOINTILIIKENTEEN HOITA-
MISESTA AJALLA 1.8.2022-31.7.2024        

 
Isojoen kunnanhallitus pyytää tarjouksia kunnan asiointiliikenteen hoitamisesta yrit-
täjiltä, joilla on taksi- tai henkilöliikennelupa asiointiliikenteen sopimuskauden alka-
essa 1.8.2022. 
 
Sopimuskausi on kaksi vuotta alkaen 1.8.2022 ja päättyy 31.7.2024. Asiointiliiken-
nereitti ajetaan vain yhtenä päivänä viikossa, joka on torstaipäivä. Mikäli torstai on 
pyhäpäivä, reitti ajetaan seuraavana arkipäivänä. 
 
Tarjouksissa tulee mainita ajoneuvon asemapaikka, luettelo käytössä olevasta ka-
lustosta sekä maininta siitä reitistä, jota tarjous koskee. 
 
Tarjous jätetään muodossa €/pv/netto (ei sisällä alv:tä) sekä lähtömaksu ja alen-
nukset. Lisäksi yrittäjien on toimitettava tarjouksen jättämisen yhteydessä seuraa-
vat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset, enintään kolme (3) kuukautta vanhat 
tiedot ja selvitykset: 

- Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain 
(1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 

- Kaupparekisteriote, 

- Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä, 

- Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutus-
maksuja koskeva maksusopimus on tehty, 

- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työeh-
doista ja 

- Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

Reitti ajetaan asiointiliikennereittinä vain, jos ajokerralla on mukana vähintään  
kaksi matkustajaa kumpaankin suuntaan. Laskutus tulee tehdä kuukausittain. Asi-
ointiliikenteen vaikuttavuuden selvittämiseksi laskutuksen yhteydessä ilmoitetaan 
matkustajamäärän lisäksi matkustajien nimet ajokerroittain. Reittejä on uudella so-
pimuskaudella kolme, ks. reittiselvitys. 
 
Kunnanhallitus pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 
 



 

 

Kunnanhallitukselle osoitetut tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 
osoitteella Isojoen kunnanhallitus, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki tai sähköpostilla 
osoitteella kunnanhallitus@isojoki.fi viimeistään perjantaina 10.06.2022 klo 14.00. 
Kirjekuoreen/ sähköpostiin merkintä ”Asiointiliikennetarjous”. 
 
  
Isojoella 12.05.2022 
 
ISOJOEN KUNNANHALLITUS 
 
  
Juha Herrala 
Kunnanjohtaja 
   

 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET: Reittiselvitykset asiointiliikennereiteistä 



 

 

ASIOINTILIIKENTEEN REITTISELVITYS 
 

Paluuajat ohjeellisia. 

 

 

REITTI 1:  
ISOJOKI - KÄRJENKOSKI - PEURALANKYLÄ - SUOJOKI – ISO-JOKI 
 

 

 

Ajopäivä:   Torstai 
   (ei juhlapyhinä, vuoro korvataan seuraavana arkena) 
 

Sopimuskausi:  1.8.2022 – 31.7.2024 
 

Ajopäiviä sopimuskaudella:  Jokaisen viikon torstai tai pyhäpäivän sattuessa 
   torstaiksi seuraava arkipäivä 
 

Aikataulu:    
 klo klo 

 
   Kärjenkoski     8:00 12:10  

Peurala     8:15 11:55   
Suojoki     8:20 11:50 
Isojoki     8:40 11:30 

    

 

REITTI 2:  

ISOJOKI - VILLAMO - VANHAKYLÄ - HEIKKILÄ - LEPPIKYLÄ – SARVILUOMA - 

ISOJOKI 
 

 

Ajopäivä:   Torstai 
   (ei juhlapyhinä, vuoro korvataan seuraavana arkena) 

 

Sopimuskausi:  1.8.2022 – 31.7.2024 

 

Ajopäiviä sopimuskaudella:  Jokaisen viikon torstai tai pyhäpäivän sattuessa 
   torstaiksi seuraava arkipäivä 
 

Aikataulu:    
 klo klo 

 
   Villamo     8:40 12:05 
   Vanhakylä     8:50 11:55 
   Heikkilä     9:00 11:45  
   Leppikylä     9:15 11:30 

Sarviluoma     9:25 11:20 
Isojoki     9:30 11:15 



 

 

 
 
  

REITTI 3:  ISOJOKI - KODESJÄRVI – ISOJOKI  
 

Ajopäivä:   Torstai 
   (ei juhlapyhinä, vuoro korvataan seuraavana arkena) 

 

Sopimuskausi:  1.8.2022 – 31.7.2024 

 

Ajopäiviä sopimuskaudella:  Jokaisen viikon torstai tai pyhäpäivän sattuessa 
   torstaiksi seuraava arkipäivä 
 
 

Aikataulu:    klo klo 
 
   Kodesjärvi   9:00 13:00 
   Isojoki 10:00 12:00 

 
 

  


