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HANKINTASOPIMUS:  

Koulukuljetus Nousiaisten kunnan Vuorenpään alueelta Kurittulan kou-
luun Maskuun 
  
 
1. Sopijapuolet 
 

TILAAJA 
Nousiaisten kunta 
Y-tunnus: 0135821-5 
Moisiontie 19 
21270 Nousiainen 
 
Yhteyshenkilö: 
Sivistysjohtaja Pasi Isokangas, puh. 044 435 5300, pasi.isokangas@nousiainen.fi 
 
 
PALVELUNTUOTTAJA 
Nimi: Täydennetään 
Y-tunnus: Täydennetään 
Osoite: Täydennetään 
 
Yhteyshenkilö: 
Täydennetään 
 
Tilaajasta ja Palveluntuottajasta käytetään yhdessä nimitystä ”Sopijapuolet”. 
 
Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sii-
tä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on 
ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. 

 
 
2. Sopimuksen tarkoitus 
 

Tällä sopimuksella Tilaaja ja Palveluntuottaja sopivat koulukuljetuksesta Nousiais-
ten kunnan Vuorenpään alueelta Kurittulan kouluun Maskuun ajalle 11.8.2021-
4.6.2022. Sopimus perustuu tarjouspyyntöön 22.6.2021 ja sivistysjohtajan viranhal-
tijapäätökseen X.X.2021 § X. 

  
3. Sopimuskausi 
 

Sopimus tulee voimaan hankintasopimuksen kirjallisella allekirjoittamisella. Sopimus on 
voimassa ajalla 11.8.2021-4.6.2022. 

 
4. Palvelua koskevat vaatimukset 
  

Kyseessä on liitteen mukainen kuljetus, jossa yhden ajettavan reitin mitta on n. 4,4 km.  
 
Ajettava reitti ilmenee reittikartasta. 
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Kuljetus voidaan tehdä taksiliikenteeseen soveltuvalla kalustolla. Kyydissä on yksi oppilas.  

Kuljetuskaluston sekä palvelua tuottavan henkilöstön tulee täyttää koululaiskuljetuksille 
vaaditut kriteerit.  Tilausliikenteenä järjestettävien kuljetusten kuormituksesta ja turvalli-
suus-järjestelyistä säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 553/2006, jonka 
vaatimukset palvelun tarjoajan tulee täyttää. Alkolukon käyttö koulukuljetuksissa on pakol-
lista. Kuljettajalla tulee olla riittävät suomen kielen valmiudet, sillä kyseessä on 7-8-
vuotiaiden oppilaiden kuljettaminen, joiden vieraiden kielten osaaminen on vielä puutteellis-
ta. Kalustossa ei tarvitse olla mahdollisuutta matkakortin käyttöön, sillä kuljetettavilta oppi-
lailta ei peritä maksua. Päivittäistä kuljetettavien lukumäärää ei tarvitse laskea. 

 
 
5. Hinta sekä laskutus- ja maksuehto 
  

Palveluntuottajan tarjouksessaan antama hinta on seuraava: 
 
Täydennetään kilometrihinta  euroa / km (alv 0 %) 
 
Kilometrihinnan tulee sisältää kaikki yhden ajopäivän aikana reitistä, kilometreistä, kalus-
tosta ja henkilöstöstä syntyvät kustannukset. Lukuvuoden 2021-2022 aikana ajettavia kou-
lupäiviä on n.190. Myös lisäpäivät ovat mahdollisia samoin kuin mahdollinen koronatilanne 
voi vaikuttaa siihen, että kuljetusten määrä on vähäisempi lukuvuoden aikana. Lisäksi luku-
vuoden aikana tulee myös muita päiviä, jolloin ei kyyditystä tarvita. Laskutus tulee toteutu-
maan vain toteutuneiden kilometrien mukaisesti. 
 
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskun liitteenä tulee olla yksityiskohtainen 
selostus laskun perusteista. Laskuihin ei lisätä toimistomaksuja eikä laskutus- yms. lisiä.  
 
Maksuehto on 21 vrk laskun päiväyksestä lukien. Jos suoritus ei tapahdu määräaikana, sil-
le maksetaan korkolain 4 § 1 momentin mukainen viivästyskorko. 
 
Laskutuksessa käytetään sähköistä laskutusta. Mikäli Palveluntuottajalla ei ole mahdolli-
suutta käyttää sähköistä laskutusta, voidaan laskut toimittaa paperisena. Laskutustiedot 
annetaan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. 
 

 
6. Tietosuoja ja tietojen salassapito 
 

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salaisina ja luottamuksellisina kaikki sellaiset toisiltaan 
saamansa tiedot ja aineistot, jotka on niiden sisältö huomioon ottaen ymmärrettävä salassa 
pidettäviksi ja luottamuksellisiksi. Salainen ja luottamuksellinen tieto ja aineisto rajataan 
Sopijapuolten työntekijöiden käyttöön ”välttämätöntä tietää työtehtävän suorittamiseksi”–
periaatteen mukaisesti. Tietoa ja aineistoa saa käyttää ainoastaan palvelun suorittamiseksi 
sen tarkoituksen edellyttämällä tavalla. 
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Sopimuksen päättyessä Palveluntuottaja ja Tilaaja ovat velvollisia lopettamaan saamansa 
tiedon ja aineiston käyttämisen. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvalli-
suudesta sekä yksityisyyden suojasta Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukai-
sesti. Palveluntuottaja noudattaa henkilötietoja käsitellessään voimassa olevan henkilötie-
tolainsäädännön edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa ja tietojen suojaamista koske-
via säännöksiä.  
 
Palveluntuottaja ei saa siirtää kerättyjä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
7. Valvonta ja vahingonkorvausvelvollisuus 
 

Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että sopimuksen tarkoittamat palvelut suoritetaan 
asianmukaisesti ja ovat laadultaan tasokkaita. 
 
Jos palvelu ei ole sopimuksen mukainen, on siinä virhe. Palvelussa tapahtunut virhe voi-
daan havaita asiakkaan palautteen perusteella, Palveluntuottajan ilmoittamana tai Tilaajan 
toimesta. Palveluntuottajan tulee ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. 
 
 

8. Sopimuksen irtisanominen ja palveluiden hankinnan keskeyttäminen väliaikaisesti 
 

Jos jompikumpi sopijapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, on irti-
sanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään 1 kuukausi ennen haluttua päättymisajankohtaa. 
Irtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia.  

Lisäksi tilaajalla on yksipuolisesti oikeus keskeyttää palveluiden hankinta väliaikaisesti ko-
ronavirustilanteesta johtuen, mikäli tilaajan tarve koulukuljetukselle poistuu. Ilmoitusaika täl-
laisessa tilanteessa on 1 viikko. Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta tuottaa kuljetuksia 
keskeytysaikana eikä oikeutta laskuttaa tilaajaa ko. keskeytyksen ajalta. 

 

 

9. Sopimuksen purkaminen 
 

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoi-
maisen esteen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti.  
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Palveluntuottajan olosuh-
teissa on tapahtunut olennainen muutos ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt sopimusta Pal-
veluntuottajan kanssa, mikäli kyseinen olosuhteiden muutos olisi olut tilaajan tiedossa so-
pimuksentekohetkellä.  
 
Jos Palveluntuottaja joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin 
vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, on tilaajal-
la oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. 
 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, jos palvelu ei ole sopimuksen 
mukaista ja palveluntuottaja ei reklamaatiosta huolimatta korjaa tilannetta. 
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Mikäli sopimus puretaan em. perusteilla, palveluntuottajalla on oikeus saada täysimääräi-
nen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä suoritetuista palveluista, mutta ei oi-
keutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitet-
tava toiselle sopijapuolelle kirjallisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoitettava purkamisen 
perusteet. 
 

 
10. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. 
Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, erimielisyydet jäte-
tään ratkaistavaksi ensimmäisenä oikeusasteena toimivaltaiseen tuomioistuimeen Varsi-
nais-Suomen käräjäoikeuteen. 
 

 
 
11. Allekirjoitukset 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle.  
 
 
Nousiaisissa ____.____._______  ________________  ____.____._______ 
 
 
 
Nousiaisten kunta   Täydennetään 
 
 
 
 
 
 
 
Pasi Isokangas 
sivistysjohtaja 
 


