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Oppilaskuljetukset
Yleistä oppilaskuljetuksista
Oppilaskuljetukset alkavat ja päättyvät lukuvuosittain Toivakan kunnan sivistyslautakunnan vahvistamina aikoina, jotka päätetään erikseen vuosittain. Lukuvuonna
2018 - 2019 lukuvuosi alkaa 9.8.2018 ja päättyy 1.6.2019. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 2.
Oppilaskuljetukset järjestetään ensisijaisesti käyttäen olemassa olevaa linjaliikennettä. Mikäli linjaliikenteen reitti tai aikataulu ei sovellu myönteisen kuljetuspäätöksen saaneen oppilaan koulumatkoihin, järjestetään oppilaan kuljetus tilausajona.
Liitteessä 3 on kuvaus hankinnan reiteistä lukuvuodelle 2018 - 2019. Koska ajokilometrien, ajokertojen määrän ja oppilasmäärän osalta kyseessä on arvio, ei tilaaja sitoudu hankkimaan liitteen 3 mukaisia ajokertoja ja ajokilometrejä. Täsmälliset oppilaskuljetusten aikataulut ja reitit oppilaineen tarkentuvat koulujen lukujärjestysten ja oppilaiden koulukuljetuspäätösten vahvistuttua. Kello 9 kyydeissä on
yleensä maksimimäärä oppilaita ja kello 10, 13, 14 ja 15 kyydeissä oppilaiden
määrä vaihtelee.

Pysyvät ja tilapäiset reittimuutokset oppilaskuljetuksissa
Kuljetusreitit pyritään pitämään säännöllisinä jokaisena lukuvuonna. Yksittäisten
päivien tai viikkojen lukujärjestysmuutokset kouluissa ovat mahdollisia ja ne saattavat vaikuttaa säännöllisiin kuljetusreitteihin ja aikatauluihin hetkellisesti. Kuljetuksen tilaaja ilmoittaa liikennöitsijälle tilapäisistä oppilaiden kuljetusmuutoksista.
Muutokset pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, mutta poikkeukset saattavat olla
myös äkillisiä.
Tilaaja voi tehdä myös pysyviä reittimuutoksia kohteen reitteihin ja ajokilometrien määrään, mikäli olosuhteet muuttuvat siten, että liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista järjestää sovitulla tavalla. Em. muutoksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi kuljetettavien oppilaiden määrän lisääntyminen / vähentyminen.
Liikennöitsijän on huomioitava reittimuutokset laskutuksessaan todellisen ajomäärän mukaan.

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

puh. 050 551 6474
puh. 040 660 2071

janne.karanta@toivakka.fi
eero.raittila@toivakka.fi

www.toivakka.fi

KOULUKYYTITARJOUSPYYNNÖN LIITE 1

2 (3)

Tarjoushinta ja tarjousten vertailu
Tarjoukset pyydetään muodossa € / kilometri. Tarjousten valintaperusteena on
edullisin hinta, koska luotettavia laatumittareita ei ole käytettävissä. Tarjotun kaluston koko huomioidaan tarjousten vertailussa.

Kuljetushinnan sisältö
Ajetut kilometrit lasketaan koko reitiltä. Reitin alku- ja päättymispaikka on Toivakan
koulukeskuksen reittien osalta Toivakan koulukeskus, os. Salomonin tie 3, 41660
Toivakka ja Kankaisten ala-asteen reittien osalta Kankaisten ala-aste, os. Punaisentorintie 62, 41410 Kankainen.
Liikennöitsijällä ei ole oikeutta laskuttaa ja saada korvausta liikennöitsijästä johtuvista syistä ajamatta jääneistä kuljetuksista.
Jos kuljetus jää liikennöitsijästä johtuvista syistä kokonaan ajamatta yhdenkin oppilaan osalta, tilaajalla on oikeus periä sopimussakkoa 10 % kyseisen reitin kilometriveloituksen mukaisesta kokonaishinnasta. Tilaaja voi pidättää sopimussakon
summan suoraan liikennöitsijän laskusta.

Palvelun suorittamiseen ja laatuun liittyvät vaatimukset
Liikennöitsijä hoitaa sopimuksessa määritellyt kuljetukset sekä säännöllisten reittien että tilapäisten, lukujärjestysmuutoksista aiheutuneiden muutosten osalta. Liikennöitsijä ei saa tehdä oma-aloitteisesti muutoksia koulukyytipalavereissa
sovittuihin reitteihin.
Kilometrihintaan sisältyy oppilaiden urheiluvälineiden (sukset yms.) ja muiden koulun toimintaan liittyvien välineiden kuljetus.
Liikennöitsijä toimittaa tarjouksen yhteydessä selvityksen siitä, kuinka mahdollisissa poikkeustilanteissa (esim. auton rikkoutuminen tai kuljettajan sairastuminen)
sovitut kuljetukset hoidetaan. Em. poikkeustilanteissa liikennöitsijä voi tilapäisesti,
enintään viiden arkipäivän ajan käyttää kalustoa, joka ei täytä tässä tarjouspyynnössä määriteltyjä vaatimuksia. Muun kuin tarjotun kaluston käytöstä on viipymättä ilmoitettava tilaajalle.
Oppilaskuljetusten kuljettajalla on oltava hyvä suomen kielen taito. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista ja tarvittaessa tulee puuttua oppilaiden käyttäytymiseen. Kuljettajalta edellytetään 0,0 –promillerajaa eli puhalluskoe ei saa
näyttää alkoholia olevan yhtään veressä. Kuljettaja ei saa ajon aikana olla myöskään huumaavien aineiden alainen. Auton tulee olla huollettu ja siisti. Kuljettajan
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on huolehdittava, että oppilaat käyttävät turvavyötä. Lasten erityistarpeet tulee
mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon.
Kaikkien ajoneuvojen tulee olla turvallisia, käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden
tulee täyttää tieliikennelain ja koulukuljetusasetuksen vaatimukset.

Lain asettamat vaatimukset
Liikennöitsijä huolehtii, että oppilaskuljetukset järjestetään Liikenne- ja viestintäministeriön koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormitusta ja turvallisuusjärjestelyjä koskevan asetuksen (553/2006) mukaisesti. Lisäksi liikennöitsijän tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) vaatimukset soveltuvin osin.
Liikennöitsijä huolehtii, että ajoneuvot on varustettu alkolukolla 1.8.2011 voimaantulleen lain (1110/2010) perusteella. Liikennöitsijä sitoutuu toimittamaan tiedot ajoneuvojen alkolukoista tarkastamista varten ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Liikennöitsijä on velvollinen huolehtimaan palveluksessaan olevien työntekijöiden
rikostaustan selvittämismenettelystä. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002 § 3). Myös tilaajalla on oikeus Hankintalain
54§:n mukaisesti pyytää tarjoajalta selvitystä rikostaustasta hankintamenettelyn
aikana sillä uhalla, että tarjous hylätään, mikäli vaadittua selvitystä ei toimiteta.
Selvitykseksi käy toimittajan sijoittumismaan toimivaltaisen viranomaisen antama
ote rikosrekisteristä.
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