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SOPIMUSLUONNOS KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUONNA 2020-2021
Sopijaosapuolet:

Liite 1

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

(jäljempänä liikennöitsijä)

Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat lukuvuoden 2020 - 2021 koulukuljetuksista seuraavaa:
A. YLEISET SÄÄDÖKSET
1. Liikennöitsijä sitoutuu ajamaan Savitaipaleen koulujen ja esiopetuksen kuljetuksia
kunnan sivistysosaston osoittamalla tavalla sivistystoimenjohtajan päätöksessään
xx.x.2020 § x hyväksymän liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti. Liikennöitsijä voi ajaa koulutoimen kuljetuksia tarjouksen mukaisella hinnalla myös varsinaisen koulukuljetuksen lisäksi koulupäivän aikana (kouluterveydenhuolto, retket,
toisessa kunnassa tapahtuva koulunkäynti jne.)
2. Kuljetuksissa noudatetaan taksiliikennelakia sekä liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksia koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä
553/2006 ja 801/2011 sekä lakia alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (1110/2010).
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.
5. Liikennöitsijä perehtyy sivistyslautakunnan 16.8.2016 § 36 hyväksymään Savitaipaleen kunnan koulukuljetuksia koskevat periaatteet -asiakirjaan ja noudattaa sitä.
B. KULJETUKSEN HINTA JA LASKUTUS
1. Kuljetuksen hinta määräytyy sivistystoimenjohtajan päätöksessään hyväksymän liikennöitsijän tekemän tarjouksen mukaisesti. Koulukuljetusten hinnoitteluperiaatteena on euroa/kilometri. Koulutoimen kuljetuslaskuissa ei peritä laskutuslisää.
2. Liikennöitsijä laskuttaa ajamiensa kuljetusreittien todelliset kilometrimäärät sadan
metrin tarkkuudella erikseen aamu- ja paluukuljetuksen osalta. Reitti alkaa ensimmäisen kuljetettavan käytyä kyytiin ja päättyy viimeisen jäädessä pois kyydistä. Peräjälkeen ajettavia reittejä ei yhdistetä vaan kukin reitti alkaa ensimmäisen kuljetettavan käytyä kyytiin ja päättyy viimeisen jäädessä pois.
3. Mikäli tilattu kuljetus jää kokonaan pois eikä kuljettajalle ole siitä ilmoitettu ennen
kuin kuljettaja lähtee ajoon, maksetaan liikennöitsijälle tilatun reitin mukainen korvaus.
4. Liikennöitsijä voi laskuttaa kuljetukset kuukausittain tai kaksi kertaa kuukaudessa.
Laskun maksuehto on kymmenen päivää netto laskun saapumisesta.
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5. Yrittäjä vastaa sopimuksen perusteella ajettavien kuljetusten eläkevakuutusmaksuista ja henkilöstösivukuluista.
C. KULJETUSREITTI
1. Kuljetusreitti on sivistystoimiston laatima lyhin tarkoituksenmukainen reitti, joka kulkee oppilaiden kuljetuspysäkkien kautta sivistyslautakunnan 16.8.2016 § 36 hyväksymän koulukuljetuksia koskevat periaatteet -asiakirjan mukaan.
2. Kukin kuljetusreitti alkaa ensimmäisen kuljetettavan tultua kyytiin ja päättyy viimeisen kuljetettavan jäädessä pois kyydistä. Reittejä ei yhdistetä.
3. Sivistystoimenjohtajalla on oikeus muuttaa, yhdistää, perustaa tai lakkauttaa kuljetusreittejä tai osia niistä kunnan kuljetustarpeen mukaan.
D. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä sopimus on voimassa lukuvuoden 2020-2021 ajan, 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 koulukuljetusten 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.
Savitaipaleella x. päivänä xkuuta 2020.
SAVITAIPALEEN KUNTA

sivistystoimenjohtaja

liikennöitsijä

