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KUHMOISTEN KUNTA  HANKINTASOPIMUSMALLI 
Sivistystoimi  Tarjouspyynnön liite 5 
 
 

 
ESI- JA PERUSOPETUSKULJETUKSET 
 
Sopijapuolet 
 
Ostaja Kuhmoisten kunta/Sivistystoimi 

Toritie 34 A  
17800 Kuhmoinen 
Ostajan edustaja sivistystoimenjohtaja Pertti Terho 
puh. 040 182 2402 
pertti.terho@kuhmoinen.fi 

  
Liikennöitsijä xxx 
 
Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 
 

Tällä sopimuksella Kuhmoisten kunta, josta jäljempänä käytetään nimitystä 
kunta, ostaa 5.4.-9.5.2018 järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsi-
jältä, josta jäljempänä käytetään nimitystä autoilija, ajalla 8.8.2018 - 30.5.2020 
esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset tarjouksen mukaisesti  
reiteiltä: 

 

Aamukuljetukset:  
xxxxx 
 
 Iltapäiväkuljetukset:  
xxxxx 
 
Kunnan ja autoilijan välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopi-
muksen ja sopimusehtojen sekä sopimukseen liittyvien asiakirjojen mukaises-
ti: Hankintapäätös, Tarjouspyyntö/Esi- ja perusopetuskuljetukset ja tarjous-
pyynnön liite, Yleiset Jyse 2014 palvelut -sopimusehdot sekä Tarjous  
liitteineen. 
 
Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisäl-
löltään ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen jälkeen muita 
asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 

 
Sopimuksen kohde 
 

Sopimus koskee sivistystoimen kanssa yhteistyössä laadittuja esi- ja perus-
opetuskuljetusten lukuvuoden 2018 - 2020 reittejä ja aikatauluja. Oleellisista 
muutoksista sovitaan erikseen. 

 
Liikennöinti 
 

Autoilijan velvollisuutena on hoitaa kuljetusreittien liikennöinti tämän sopimuk-
sen ja sen hankintaehtojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Autoilija 
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laatii ajoreitin aikataulun ajojen vakiinnuttua koulun alkamisesta kahden (2) 
viikon kuluessa.  
 
Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko sopimuskauden 
ajan.  
 
Sopimuskauden aikana kuljetusreittien liikennöintiin voidaan tehdä muutoksia. 
Muutoksista ja niihin liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty hankinta-
sopimusehdoissa. 

 
Liikennöintikorvaus  
 

Kunta on velvollinen suorittamaan autoilijalle sopimuksen mukaisen korvauk-
sen kuukausittain jälkikäteen tarjouksesta ilmenevien tarjoushintaan: 
  
Aamu- ja iltapäiväkuljetusreitit x euroa/kilometri + voimassa oleva arvonlisäve-
ro, 
 
Korvaus maksetaan autoilijan toimittaman laskun mukaisesti autoilijan ilmoit-
tamalle pankkitilille.  
 
Kunnan autoilijalle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen 
liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista ja 
siihen liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty hankintasopimusehdois-
sa. 
 

Sopimuksen voimassaolo 
 

Sopimussuhde kunnan ja tarjouksen tehneen autoilijan välille on syntynyt, kun 
päätös on lainvoimainen ja molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet tämän 
asiakirjan ja hyväksyneet sopimusehdot. 

 
Tämä sopimus on voimassa 30.5.2020 saakka. 

 
Allekirjoitukset 
 

Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopi-
japuolelle. 

 
Kuhmoinen _____/_____ 2018 
 
Kuhmoisten kunta / Sivistystoimi  

 
___________________________ 
Pertti Terho   
sivistystoimenjohtaja  
 
Liikennöitsijät 
 
________________________ ________________________ 

 
 
LIITE Hankintasopimuksen ehdot 
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KUHMOISTEN KUNTA   HANKINTASOPIMUSEHDOT  
Sivistystoimi 
 
 
 
ESI- JA PERUSOPETUSKULJETUKSET 
 
Nämä ehdot liitetään hankintasopimukseen. 
 

 
Sisällysluettelo 
 
AUTOILIJAN ASEMA 
1. Liikennöintivelvollisuus 
2. Autoilijan vastuu 
 
OSTAJAN ASEMA 
3. Kunnan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen 
4. Liikenteen muutokset 
 
SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
5. Kunnan oikeus sopimuksen purkamiseen 
6. Autoilijan oikeus sopimuksen purkamiseen 
7. Olosuhteiden muutos 
8. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset 
 
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMILEISYYDET 
9. Sopimuksen siirtäminen 
10 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

____________________________________________________ 
 
 
AUTOILIJAN ASEMA 
 
1. Liikennöintivelvollisuus 
 
Autoilija on velvollinen hoitamaan hankintasopimuksessa ja siihen liitettävissä asiakirjoissa 
määriteltyjen kuljetusreittien liikenteen. Liikennöinnissä tulee noudattaa liikenne- ja viestin-
täministeriön päätöstä Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjes-
telyistä (553/2006), lakia alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (730/2016) ja 
sovittuja aikatauluja. 
 
Oppilaiden mukana seuraavat urheiluvälineet tulee kuljettaa ilman eri korvausta. 
 
Kuljettajan tulee huolehtia siitä, että oppilaat käyttäytyvät kuljetuksen aikana moitteetto-
masti ja noudattavat liikenneturvamääräyksiä (mm. turvavyöt). Ongelmista tulee aina il-
moittaa yhtenäiskoulun rehtorille. Palvelun tulee olla asiallista ja ystävällistä oppilaiden 
erityistarpeet huomioon ottavaa. Palvelun tulee tapahtua suomen kielellä. Auton tulee olla 
huollettu ja siisti. 
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2. Autoilijan vastuu 
 
Autoilija vastaa kunnalle hankintasopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettu-
jen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
Autoilija on velvollinen korvaamaan kunnalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että sopimuk-
sen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai siitä, että autoilija on muutoin laiminlyönyt 
liikenteen järjestämiseksi asetetut velvollisuutensa tai muutoin rikkonut sopimusta. 
 
Autoilija vastaa matkustajille tai muille ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista. 
 
Autoilija ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat kunnalle siitä, ettei liiken-
nettä voida hoitaa autoilijasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, kuten esimer-
kiksi sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaikutuksiltaan niihin 
verrattavan esteen johdosta. 
 
Yhteenliittymän jäsenet ovat yhteisvastuussa kunnalle hankintasopimuksessa ja siihen 
liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Yhteenliittymän jäsenet vas-
taavat yhteisesti myös kunnalle aiheuttamastaan vahingosta. 
 
Autoilijan tulee heti ilmoittaa kunnalle, jos hankintasopimuksessa mainittu liikenteestä vas-
taava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. 
 
 
OSTAJAN ASEMA 
 
3. Kunnan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen 
 
Kunta vastaa sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Kunta on velvolli-
nen korvaamaan autoilijalle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että kunta on rikkonut sopi-
musta. 
 
Kunta on velvollinen maksamaan autoilijalle kultakin hankintasopimuksen ja siihen liitty-
vien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä kuukaudelta sopimuksen mukaisen korvauksen. 
Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 
 
Kuljetusten laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen. Maksuehto on 14 pv laskun 
päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Jos korvauksen maksu viivästyy kun-
taa tai rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen 
johdosta, viivästyskorkoa ei makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata. 
 
Autoilijalla ei ole oikeutta saada korvausta hänestä johtuvista syistä ajamatta jääneistä 
kuljetuksista. 
 
4. Liikenteen muutokset 
 
Kunta voi tehdä sopimuskauden aikana kuljetusreitteihin ja aikatauluihin muutoksia, jotka 
johtuvat koulujen työjärjestyksessä tai kuljetettavien oppilaiden määrässä tapahtuneista 
muutoksista. Näin aiheutuvat muutokset huomioidaan liikennöitsijälle maksettavissa kor-
vauksissa. Muutoksesta ilmoitetaan autoilijalle viimeistään edellisenä päivänä, jos muutos 
koskee aamukuljetusta ja samana aamuna, jos muutos koskee yhtä iltapäivän ajokertaa. 
Jos muutos koskee yhtä ajopäivää, muutos ilmoitetaan kolme päivää ennen ajopäivää tai 
mahdollisimman pian asian tultua tietoon. 
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SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
5. Kunnan oikeus sopimuksen purkamiseen 
 
Kunnalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos 
a) vireille on saatettu autoilijaa koskeva konkurssi- tai akordihakemus; 
b) autoilija on asetettu selvitystilaan; 
c) autoilija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lain-
vastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä; 
d) autoilija on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorit-
tamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä; 
e) autoilijalle myönnetty taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta; tai 
f) kunnan viranomaisen päätös tehdyn hankintaoikaisun tai markkinaoikeuteen tehdyn vali-
tuksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. 
Tällöin kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. 
 
Jos autoilija toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muu-
toin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä autoilija, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, 
viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai, jos autoilija uusii laiminlyöntinsä, kunnalla on oikeus 
välittömästi purkaa sopimus. 
 
6. Autoilijan oikeus sopimuksen purkamiseen 
 
Autoilijalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos kunta laiminlyö edellä kohdassa 3. 
mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä kunta kor-
jaa laiminlyöntiä viivytyksettä saatuaan siitä autoilijalta huomautuksen. 
 
7. Olosuhteiden muutos ja sopimuksen purkaminen 
 
Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti 
vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken 
sopimuskauden olennainen muutos esim. kuljetettavien oppilaiden määrä jää olennaisesti 
pienemmäksi tai suuremmaksi kuin aikaisemmat laskelmat ja selvitykset ovat osoittaneet 
tarjouskilpailun järjestämisen ajankohtana, eikä tämän voida katsoa olevan luonteeltaan 
tilapäistä, kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. 
 
Autoilijalla on myös oikeus purkaa sopimus, mikäli 1.7.2018 voimaan tuleva Laki liikenteen 
palveluista aiheuttaa työolosuhteisiin olennaisia muutoksia. 
 
Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu 
tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on liitettävä selvitys olosuhteiden muu-
toksista, joista sopimuksen purkautuminen johtuu. 
 
Milloin purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen tarkoittamaan kuljetusreittiin tai sen 
osaan, sopimus voidaan purkaa vain tältä osin. Sopimus purkautuu kahden viikon kuluttua 
siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. 
 
Jos sopimus purkautuu tässä mainituilla perusteilla, kummallakaan sopijapuolella ei ole 
oikeutta vahingonkorvaukseen. 
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8. Sopimuksen purkamisen rajoitukset 
 
Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen nou-
dattamatta jättäminen johtuu sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä,  
kuten esimerkiksi sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien tai vaiku-
tuksiltaan niihin verrattavasta esteestä. 
 
 
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 
 
9. Sopimuksen siirtäminen 
 
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen 
suostumusta. 
 
 
10 Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet 
eivät voi keskenään sopia, jätetään kunnan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 


