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Liite 5, avoin joukkoliikenne
SOPIMUSLUONNOS AVOIMENA JOUKKOLIIKENTEENÄ HOIDETTAVASTA
KULJETUKSESTA LUKUVUONNA 2022-2023
Sopijaosapuolet:

Savitaipaleen kunta/sivistyslautakunta (jäljempänä kunta)
Kirkkotie 6
54800 SAVITAIPALE
palveluntuottaja (jäljempänä liikennöitsijä)

Avoimen joukkoliikenteen kuljetusten tulee täyttää kaikki 29.3.2022 päivätyssä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.
Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat lukuvuoden 2022 - 2023 avoimena joukkoliikenteenä hoidettavasta kuljetuksesta seuraavaa:
A. YLEISET SÄÄDÖKSET
1. Liikennöitsijä sitoutuu ajamaan Savitaipaleen kunnan kuljetuksia kunnan sivistysosaston osoittamalla tavalla sivistystoimenjohtajan päätöksessään x hyväksymän
liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti.
2. Kuljetuksissa noudatetaan linja-autoliikenteelle säädettyjä lakeja ja asetuksia sekä
liikenne- ja viestintäministeriön asetusta koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä 553/2006.
3. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on tullut voimaan
1.1.2003. Liikennöitsijä on velvollinen huolehtimaan, että tätä lakia noudatetaan
hänen tai hänen yrityksensä palveluksessa olevien osalta tämän sopimuksen mukaisissa koulukuljetuksissa.
4. Liikennöitsijä sitoutuu noudattamaan kuljetuksissa lain määräämiä ja liikenneministeriön päättämiä turvallisuusohjeita. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen
on perusteena tämän sopimuksen välittömälle purkamiselle.
B. KULJETUKSEN HINTA JA LASKUTUS
1. Kuljetuksen hinta määräytyy sivistystoimenjohtajan päätöksessään x hyväksymän
liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti, ollen x €/koulupäivä ilman arvonlisäveroa, laskutushintaan lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Mikäli
reitti muuttuu pysyvästi kesken lukuvuoden, mahdollinen lisäys on x €/km tai vähennys x €/km. Mikäli sopimuskauden aikana tapahtuu force majeure –tilanteesta
aiheutuva huomattava muutos kuljetusten yleisessä hintatasossa, varaa tilaaja
mahdollisuuden neuvotella kuljetushinnan tarkistamisesta palveluntuottajan kanssa.
2. Liikennöitsijä laskuttaa kuljetukset kuukausittain jälkikäteen. Koulutoimen kuljetuksissa hintaan ei saa lisätä laskutuslisää. Laskun maksuehto on kymmenen päivää
netto laskun saapumisesta. Viivästyskorko korkolain mukaan.
3. Liikennöitsijä on velvollinen tilittämään kunnalle ajettavan liikenteen lipputulot sekä
ulkopuolisilta perityt rahtitulot kuukausittain seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Lippujen hinnoittelussa noudatetaan matkahuollon määrittämiä taksoja.

2

Liikenteestä saatavien tulojen toteamiseksi liikennöitsijän tulee suorittaa matkustajalaskennat sekä tehdä selvitykset lippu- ja rahtituloista kuukausittain. Selvitys tulee toimittaa kunnalle laskentakuukautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Niiden tulee sisältää tiedot kaikista liikenteestä saaduista tuloista.
4. Yrittäjä vastaa sopimuksen perusteella ajettavien kuljetusten eläkevakuutusmaksuista ja henkilöstösivukuluista.
C. KULJETUSREITTI
1. Kuljetusreitti on 29.3.2022 päivätyssä tarjouspyynnössä mainittu reitti. Sivistystoimenjohtajalla on oikeus muuttaa kuljetusreittiä kunnan kuljetustarpeen mukaan.
D. REKLAMAATIO JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Reklamaatio
Asiakkaiden mahdollinen reklamaatio koskien palveluntuottajan toimintaa kuljetuksissa
pitää toimittaa sopimuskauden aikana kirjallisena tilaajalle, jonka jälkeen tilaaja tiedottaa reklamaatiosta kirjallisesti palveluntuottajalle. Tilaajan itsensä havaitsema puute tai
virhe toimitetaan tiedoksi samoin palveluntuottajalle.
Palveluntuottajan on korjattava reklamaation kohteena ollut asia välittömästi ja toimitettava tilaajalle kirjallinen selvitys reklamaation kohteena olleen asian korjaamisesta viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut reklamaatiosta.
Mikäli reklamaation kohteena ollutta asiaa ei korjata tai asia toistuu tai virhe on muutoin riittävän merkittävä, tilaajalla on oikeus irtisanoa kuljetussopimus kuukauden irtisanomisajalla.
Sopimuksen voimassaolo
Muussa kuin yllä olevassa tilanteessa sopimus on voimassa lukuvuoden 2022-2023
ajan (11.8.2022-3.6.2023), mutta mikäli reitti tai oppilasmäärä muuttuu siten, ettei liikennöitsijä voi ajaa uutta reittiä auton koosta tai aikataulusta johtuen tai kuljetustarve
reitille poistuu, voidaan sopimus ko. reitin osalta kunnan toimesta irtisanoa välittömästi.
E. MUUTA
Kunnan sivistystoimella on oikeus tehdä sopimuskautena kuljetusten laatukyselyjä, jotka voidaan ottaa huomioon tulevissa kyyditysjärjestelyissä laatua arvioitaessa.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle.
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
F. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisillä neuvotteluilla. Ellei tässä onnistuta, ratkaisee riidan ensiasteena EteläKarjalan käräjäoikeus.
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Savitaipaleella x. päivänä xkuuta 2022.
SAVITAIPALEEN KUNTA

sivistystoimenjohtaja

liikennöitsijä

