
  
 

 

 
 

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta  

Kyytiin2 –hanke 

Lestintie 39 

69440 LESTIJÄRVI 

 

TARJOUSPYYNTÖ:  

Liikennelippujen integrointi ja palvelutason parannus -projekti 

 

1. Hankinnan tiivistelmä 

Kaustisen seutukunta on viiden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli) yhteinen 

aluekehittämisen ja elinkeinojen kehittämisorganisaatio. Seutukunta toteuttaa vuosina 2019-2022 

hanketta nimeltä “Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin 

yhteistyönä”. Hankkeessa ovat seutukunnan kuntien lisäksi mukana Kannuksen kaupunki sekä 

Perhon kunta. Hanketta rahoittavat osallistuvat kunnat sekä Keski-Pohjanmaan liitto (Euroopan 

aluekehitysrahasto).  

Hankkeessa halutaan edistää tapahtumajärjestäjien, joukkoliikenteen käyttäjien ja liikennöitsijöiden 

yhteistyötä ja hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia palveluiden houkuttelevuuden 

parantamisessa.  

Tarjouspyynnön/hankinnan tarkoituksena on pystyä pilotoimaan alueella uusia palveluita, joihin on 

osittain jo olemassa työkaluja, ja joista on käyttökokemuksia muilta alueilta Suomessa: 

 Tapahtuman ja matkan lippujen yhdistäminen yhdeksi lipuksi ja myyminen samassa 

kanavassa 

 Tapahtumabussin (tai muun ajoneuvon) näkyminen reaaliaikaisesti kartalla 

 Kyytiinnousujen sähköinen validointi 

Osatarjouksen tekeminen on sallittua.  

 

2a. Tekninen toteutus 

Kyseessä voi olla uusi tuote tai olemassa olevan tuotteen kehittäminen ostajan tarpeeseen. Ostajan 

tulee voida antaa edelleen tarvittavia käyttöoikeuksia hankkeessa mukana oleville sidosryhmille, 

kuten liikennöitsijät, julkisen sektorin työntekijät, tapahtumajärjestäjät ja yhdistykset.  

Jos kehitystyön aikana syntyy uusia rajapintoja, niiden tulee olla avoimia ja sellaisia, että myös muut 

tahot voivat hyödyntää niitä omissa liikennepalveluiden kehityshankkeissaan.  

Toteutus on tehtävä hyvää koodaustapaa noudattaen.  

Jos ajoneuvojen näyttäminen kartalla toteutetaan verkkosivustona, sivuston tulee olla 

responsiivinen.  

Palveluiden tulee noudattaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.  
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Toteutettavat käyttöliittymät toteutetaan suomen kielellä, mutta niissä tulee olla valmius myös 

ruotsin ja englannin kielille. Tarjoajan tulee kuvata vapaamuotoisesti kielien laajennettavuutta 

tarjouksessaan. 

Kyytiinnousujen validoinnissa tulee noudattaa ELY-keskuksen vaatimaa raportointitasoa: 

nousijatiedot lähdöittäin, nousijatiedot pysäkeittäin, nousijatiedot linjoittain, pysäkkikohtaiset 

nousijatiedot lipputuotteittain, lähdöittäin eriteltynä pysäkkikohtaiset nousijatiedot 

lipputuotteittain.  

 

2b. Tavoitetila 

Toteutuksen tavoitetilana on mahdollistaa alla kuvatun toiminnan mukainen liikennepalvelun taso 

vähintään kokeiluna kesän 2022 aikana. Ostajan pyrkimys on, että hankinnan mahdollistamat uudet 

palvelut tulevat sidosryhmien normaaliksi toiminnaksi hankinnan jälkeen.  

 

Kyytiin2 -hankkeen aikaresurssi on käytettävissä reittien digitointiin, järjestelmän testaukseen, 

sidosryhmille viestintään ja tiedottamisresurssi loppuasiakkaille viestintään. Reittien digitointi 

toteutetaan hankkeen toimesta esimerkiksi RAE-työkalulla.  

 

3. Aikataulut 

Tarjous pyydetään jätettäväksi maanantaihin 16.5.2022 klo 12 mennessä. Työn suunnittelu- ja 

valmisteluvaihe käynnistetään mahdollisimman pian tarjousten käsittelyn ja valinnan jälkeen. 

Toteutuksen tulee olla valmis 15.8.2022 ja osittain kokeiltavissa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 11.-

17.7.2022. 
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4. Tarjouksessa esitettävät tiedot 

Tarjoukset pyydetään vapaamuotoisina pdf-dokumentteina, jotka sisältävät seuraavat tiedot:  

 Tarjoavan yrityksen / yhteisön esittely 

 Kuvaus ratkaisuista: 

o 1: Tapahtumalipun ja matkalipun myyntikanava 

o 2: Tapahtumalipun ja matkalipun käyttö asiakkaana 

o 3: Myyntitulojen jakaminen liikennöitsijän ja tapahtumatoimijan kesken 

o 4: Ajoneuvon reaaliaikainen näkyminen kartalla (liikennöitsijän näkökulma: 

laitteet/sovellukset, osaamisvaatimukset) 

o 5: Ajoneuvon reaaliaikainen näkyminen kartalla (loppuasiakkaan näkökulma) 

o 6: Kyytiinnousujen sähköinen validointi (liikennöitsijän näkökulma: 

laitteet/sovellukset, osaamisvaatimukset) 

o 7: Kyytiinnousujen sähköinen validointi (kyytiinnousijan näkökulma: mahdolliset 

lippuvaatimukset) 

o 8: Käyttöoikeuksien jakaminen sidosryhmille niiltä osin, kun se on mahdollista 

 Esitys toteutussuunnitelmasta ja sen aikataulusta 

 Yksi referenssiesimerkki tarjoajan kokemuksesta vastaavasta toimeksiannosta 

 Kuvaus kieliversioiden lisäämisestä palveluun 

 Ote kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä 

 Verovelkatodistus sekä selvitys allekirjoitusoikeudesta. 

 

5. Tarjousryhmittymä 

Tarjous on mahdollista laatia myös yhteistyössä useamman toimijan kesken – joko alihankintana tai 

muita yhteistyömuotoja hyödyntäen. Tällaisessa tarjouksessa on jätettävä tarjouksen liitteeksi 

erillinen selvitys, jossa kerrotaan kyseessä olevan ryhmä- tai yhteistyötarjous tai alihankinnan käyttö, 

sekä nimettävä vastuun kantava toimija, joka vastaa toteuttajaryhmän toiminnasta, kuten omastaan. 

Vastuun kantaja vastaa myös, että kukin noudattaa omalta osaltaan palveluntoimittajalle asetettuja 

velvoitteita. Jos tarjouksessa pienempi kuin 20 % osa kustannuksista koostuu muusta kuin tarjoajan 

omasta panoksesta, lisäselvitystä ei tarvitse toimittaa.  

 

6. Ilmoitus ja hankintamenettely 

Hankintamenettely on avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kaustisenseutu.fi -sivustolla.  

Tarjouksen antajan tulee itse huolehtia siitä, että tämä tarjouspyyntö on kaikkien niiden henkilöiden 

käytössä, jotka vastaavat tarjousten laadinnasta. 

Tarjouksen antaneella taholla ei ole oikeutta vaatia tarjouksen tekemisestä korvausta. 

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa vain suomen kielellä. Tarjous on laadittava 

kokonaisuudessaan suomen kielellä. 
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7. Valinta 

Hyväksyttävän tarjouksen valinta ja palvelun hankinta perustuu kokonaistaloudellisesti 

edullisimpaan ratkaisuun. Mikäli tarjoaja ei jätä tarjousta määräaikaan mennessä, tarjousta ei 

käsitellä eikä hyväksytä. Sellainen tarjous, jonka yhteydessä ei ole toimitettu kaikkia pyydettyjä 

todistuksia ja selvityksiä, ei vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Pyydettyjen asiakirjojen toimittamatta 

jättäminen antaa perusteen tarjouksen hylkäämiselle. Tilaaja pitää itsellään oikeuden hylätä kaikki 

tarjoukset ilman erillistä perustelua. Ennen hankinnan toteuttamista toimittajan kanssa laaditaan 

kirjallinen hankintasopimus. Sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 

Arviointi- ja valintakriteerit sekä niiden painoarvot valinnassa ovat: 

 Palvelun hinta 30 % 

o Halvin tarjous saa 30 pistettä ja muut tarjoukset pisteytetään suhdeluvulla, joka 

saadaan jakamalla halvin hinta tarjoushinnalla 

 Ratkaisukuvaukset 40 % 

o Tilaaja järjestää tarjousten avaustilaisuuden, jossa avaajaraati pisteyttää kohdan 4 

mukaiset pyydetyt tiedot.  

o Saapuneiden tarjousten perusteella luodaan käsitys, minkälaisista 

ratkaisuyhdistelmistä saisi täydet 40 pistettä ja tarjoukset pisteytetään peilaten 

tähän käsitykseen.  

 Toteuttajataho, toteutussuunnitelma ja referenssi 30 % 

o Tilaaja järjestää tarjousten avaustilaisuuden, jossa avaajaraati pisteyttää tarjoavan 

yrityksen / yhteisön esittelyn, referenssin sekä toteutussuunnitelman.  

o Saapuneiden tarjousten perusteella luodaan käsitys, minkälaisista 

ratkaisuyhdistelmistä saisi täydet 40 pistettä ja tarjoukset pisteytetään peilaten 

tähän käsitykseen. 

 

8. Laskutus ja sopimusehdot 

Hankinta maksetaan paperilaskua tai sähköpostilla toimitettua laskua vastaan, kun työ on tilaajan 

toimesta hyväksytysti toimitettu.  

Tarjoaja voi esittää aikataulun yhteydessä laskutussuunnitelman etenemisvaiheittain. Kuitenkin 

vähintään 50 % laskun kokonaissummasta on jätettävä lopullisesti hyväksytyn toteutuksen 

yhteyteen. Lasku on toimitettava mahdollisimman pian toteutuksen luovutuksen jälkeen niin, että se 

voidaan maksaa 26.8.2022 mennessä. 

Hankintaan sovelletaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa –

sopimusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta:  

http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla ja sen jälkeen 

välimiesmenettelyllä. 

Mahdollisista lisätöistä on sovittava tilaajan kanssa erikseen. 
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Sopimuksen pätevyysjärjestys on:  

1. Sopimus, joka allekirjoitetaan hankintapäätöksen jälkeen 

2. Tarjouspyyntö 

3. Tarjous 

 

9. Tarjouksen jättöaika ja voimassaolo 

Pyydämme toimittamaan tarjouksen 16.5.2022 klo 12:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

kirjaamo@kaustisenseutukunta.fi. Sähköpostiviestin otsikkoon teksti: ”Kyytiin2 - palvelutason 

parannus”. 

Tarjous on allekirjoitettava. Tarjouksen antaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut 

toimivaltainen henkilö/nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö tarjouksen antavassa 

organisaatiossa. 

Tarjouksen on oltava voimassa 30.6.2022 saakka. 

 

10. Tarjoustietojen julkisuus 

Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on 

liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa 

ja esittää tämä osa tarjousta erillisenä liitteenä. Tarjouksen hintatieto ei ole liikesalaisuus.    

 

11. Lisätietoja 

Lisätietoja hankittavan palvelun sisällöstä ja tarjouspyynnöstä antaa sähköpostitse Kyytiin2 –

hankkeen projektipäällikkö Tomas Luoma, tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi. Lisätiedot 

julkaistaan kyytiin2.fi -sivustolla ja ovat näin kaikkien tarjoajaehdokkaiden käytettävissä. 

Lisätietokysymyksiin vastataan 12.5.2022 klo 16:00 saakka.  

 

Halsualla 4.5.2022 

KAUSTISEN SEUTUKUNTA 

Petri Jylhä 

kehittämisjohtaja 
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