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LUONNOS OSTOLIIKENNESOPIMUKSESTA  

Tarjousasiakirja nro 4 

 

1. Sopijapuolet 

 

Ostaja:  Ilmajoen kunta    Y-tunnus 0178008-8 

  Sosiaalitoimi 

  PL 23 (Ilkantie 18) 

  60800 ILMAJOKI 

 

Liikennöitsijä:     Y-tunnus  

osoite:    puhelin:  

  sähköposti:  

 

Tällä sopimuksella ostaja ostaa vuonna 2020 järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta liikennöitsi-

jältä ajalla 1.1.2021–31.12.2022 ja mahdollisesti optiona vuodelle 2023 tarkoitettavan ostoliiken-

teen.  
 

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen 

liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella. Sopimusten pätemisjärjestys on seuraava: 

1. laadittava sopimus liitteineen 

2. tarjouspyyntö liitteineen 

3. JYSE2014 Palvelut 

4. tarjous. 

Em. sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, nouda-

tetaan ensisijaisesti sopimusta ja sen jälkeen muita asiakirjoja yllä mainitussa keskinäisessä päte-

vyysjärjestyksessä. 

 

2. Sopimuksen kohde/alue 

Sopimus koskee tarjouspyynnössä tarkoitettua sosiaalitoimen asiointiliikenteen kuljetusten hoita-

mista ajalla 1.1.2021–31.12.2022 ja mahdollisesti optiona vuosi 2023. Tarjouspyynnössä ja sen 

liitteissä on yksityiskohtaisemmat tiedot. 

 

Kuljetussuunnat :  

Kuljetusautojen paikkaluku 

Maksimimäärä               kuljetettavaa kerrallaan.  

 

 Tarkempi reittisuunnittelu tehdään liikennöitsijän kanssa. Liikennöitsijä tekee tarkemman 

reittisuunnitelman neuvoteltujen ja sovittujen periaatteiden mukaisesti. 

 Liikennöitsijä toimittaa laskun yhteydessä luettelon kuljetetuista asiakkaista osoitetietoi-

neen.  

 

3. Liikennöinti 

Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa liikennöinti tämän sopimuksen ja sen liiteasiakirjojen sekä 

tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko 

sopimuskauden ajan. 

Liikennöitsijä luo varajärjestelmän niin, ettei yksikään tilattu kuljetus jää suorittamatta. Jos autot 

ovat huollossa tai rikkoutuneet, niin liikennöitsijä hoitaa kuljetukset sopimuksen mukaisesti ilman 

lisämaksua. Kokonaan ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta, (ks. Tarjousasiakirja nro 

2). 
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Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia reitin/kohteen liikennöintiin. Ostaja pidättää it-

sellään oikeuden muuttaa, lyhentää tai jättää sopimus tekemättä joidenkin alueen reittien 

osalta. Muutoksista ja muutosten ehdoista on tarkempia ohjeita tämän sopimuksen tarjousasiakir-

jassa nro 2 Tarjouskilpailuehdot. 

 

4. Liikennöintikorvaus 

Hinnoittelun pohjana käytetään kilometrihintaa. Tästä lasketaan ajon vakiinnuttua keskimääräinen 

päivähinta (säännöllisen viikkoajon hinta jaettuna 5:llä), jota käytetään ajojen laskutuksissa.  Olen-

naiset reittimuutokset (matkan vähennykset/lisäykset) otetaan huomioon laskutuksissa tarjotun km-

hinnan mukaan laskettuina. 

 

Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta, (alv 0%). 

Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamaa taksojen korotusta ei lisätä km-hintoihin sopimusai-

kana. 

 

Koko sopimuskauden oleva kiinteä liikennöintikorvaus on seuraava:  

 

Kohde . :     €/km. Lisäkilometrit   €/km. 

 

Autossa voidaan kuljettaa henkilökohtaisia apuvälineitä. Ne kuljetetaan ilman eri korvausta.  

 

Liikennöintikorvaus maksetaan liikennöitsijän alla mainitulle pankkitilille: 

 

………………………………………………… 
 

5. Liikennöintikorvauksen muuttaminen 

Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun reitin liikennöintiä on 

muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista on tarkemmin määrätty tämän sopimuk-

sen tarjousasiakirjassa nro 2 Tarjouskilpailuehdot. 

 

6. Sopimuksen voimassaolo ja optio 
Sopimussuhde ostajan ja liikennöitsijän välille on syntynyt, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva 

päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan asianomainen viranomainen on päättänyt panna pää-

töksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 

 

Sopimuskausi 1.1.2021 alkaen käsittää ajanjakson 1.1.2021–31.12.2022 ja mahdollisesti optiona 

vuosi 2023. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy siis 31.12.2022 tai option käyttöönoton vuoksi 

31.12.2023. Option käyttöönotosta kunta ilmoittaa toimittajalle erikseen viimeistään kaksi (2) 

kuukautta ennen sopimuskauden loppumista. Optio sitoo tarjoajaa. Kunnalla on oikeus option 

käyttöön kaikkien kohteiden osalta.  

 
7. Sopimuksen purkaminen 

Jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua taikka muutoin 

oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä yhden kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä 

korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus. 

Muutoinkin, sopimuksessa noudatetaan tarjouskilpailuehdoissa (Tarjousasiakirja nro 2) mainittuja 

sopimuksen purkamisehtoja.  

 

 



3(3) 

  3 

8. Sopimuksen siirto 
Tätä sopimusta ei kumpikaan sopijaosapuoli ole oikeutettu toisen suostumatta siirtämään kolman-

nelle osapuolelle. 

 

9. Muut ehdot 

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, Ilmajoen kunnan hankintasääntöä sekä so-

velletaan julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE2014 Palvelut). Lisäksi noudatetaan kuljetuksia 

koskevaa lainsäädäntöä. Edellytetään, että liikennöitsijän YEL-vakuutus on voimassa koko so-

pimuskauden. 

 

10. Laskutus ja maksuehto 

Laskutus kerran kuukaudessa jälkikäteen. Maksuehto 21 pv netto. Lasku ei saa sisältää erillisiä las-

kutuslisiä eikä muita lisiä. Laskutetaan ainoastaan ajetuista kilometreistä. 

 

11. Allekirjoitukset 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 

 

 

Ilmajoella,       .      . 2020   Ilmajoella,      .       . 2020 

 

 

Ostaja       Liikennöitsijä  

ILMAJOEN KUNTA 

Sosiaalitoimi 

 

 

 

Susanna Lammi 

vs. sosiaalijohtaja 

     


