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KULJETUSPALVELUT
________________________________________________________________________
OSTOLIIKENTEEN EHDOT
Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.
Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita, yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle (Yhdyshenkilö).
________________________________________________________________________
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LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA
1. Liikennöintivelvollisuus
Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä
asiakirjoissa määritellyn liikenteen.
Liikenteessä käytettävien autojen tulee täyttää sovitut vähimmäisvaatimukset. Liikennepalvelun tulee täyttää sovitut laatuvaatimukset. Liikennöinnissä noudatetaan lii-
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kenne- ja viestintäministeriön päätöstä Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta
ja turvallisuusjärjestelyistä (17.8.1988, muutos 6.5.1997).
Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja ajo-ohjeita. Mikäli liikennöitsijä on tarjouksessaan esittänyt kohteeseen ja aikatauluun muutoksia ja ostaja on ne hyväksynyt,
tulee muutokset ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen liitteeksi. Koululaisten mukana seuraavat urheiluvälineet tulee kuljettaa ilman eri korvausta.
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Auton tulee olla huollettu ja siisti.
Liikennöitsijä on velvollinen heti ilmoittamaan ostajalle, jos joutuu käyttämään sopimusehdoista poikkeavaa kalustoa.
2. Alihankkijan käyttäminen
Liikennöitsijällä on oikeus käyttää alihankkijanaan ostoliikennesopimukseen mainittua
liikennöitsijää.
Alihankintana ajetun liikenteen tulee täyttää ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyt edellytykset.
Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus alihankkijan käyttämiseen ei vähennä liikennöitsijän vastuuta.
3. Liikennöinnissä käytettävä autokalusto
Liikennöinnissä käytettäviä autoja koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön
kohdassa 9.
Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä.
Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu siitä, että
sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai että liikennöitsijä on muutoin
laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut
sopimusta.
Liikennöitsijä vastaa myös matkustajille, matkatavaroille tai muille ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista.
Liikennöitsijän tehtävänä on ajoalueensa aikataulusta tiedottaminen.
4. Vara-autot
Liikennöitsijä on velvollinen asettamaan liikenteeseen tilapäisesti vara-autoja, jos
matkustajamäärä sitä edellyttää ja jos vara-autot on järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa vara-autojen käytöstä erillistä korvausta.
Jos tarvetta vara-autojen käyttöön ei enää voida pitää tilapäisenä, on asiasta ilmoitettava ostajalle, joka ryhtyy toimenpiteisiin riittävän kalustomäärän hankkimiseksi. Ominaisuuksiltaan ja tyypiltään sopimuksesta poikkeavaa vara-autoa saadaan käyttää
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ainoastaan poikkeuksellisesti ja ostajan suostumuksella silloin, kun sopimuksen mukainen kalusto ei ole välttämättömien korjaustöiden, varaosien saantivaikeuksien tai
valmistajan toimitusvaikeuksien vuoksi taikka jostakin muusta tuottajasta riippumattomasta syystä käytettävissä. Tämän vaikutuksesta ostajalle maksettavaan korvaukseen on määrätty näiden ehtojen kohdassa 8.
5. Liikennöitsijän vastuu
Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja annettavien tietojen oikeellisuudesta.
Liikennöitsijä vastaa työnantajana ostoliikennettä palvelevan henkilökuntansa töistä
ja toimenpiteistä niin ostajalle kuin myös ulkopuolisille.
Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan ostajalle vahingon, joka aiheutuu sitä, että
sopimuksen tarkoittama liikennöinti jää täyttämättä tai liikennöitsijä on muutoin laiminlyönyt ostoliikenteen järjestämiseksi asetetut velvoitteensa tai muutoin rikkonut sopimusta.
Liikennöitsijä vastaa myös ulkopuoliselle aiheuttamistaan vahingoista.
Yhteenliittymän osakkaat ovat yhteisvastuussa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja
siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä. Yhteenliittymän osakkaat vastaavat yhteisesti myös ostajalle aiheutuneista vahingoista.
6. Liikennöitsijän vastuun rajoittaminen
Liikennöitsijä ei kuitenkaan vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat ostajalle siitä,
ettei liikennettä voida hoitaa liikennöitsijästä riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, kuten esimerkiksi sodan, liikekannallepanon, poikkeuksellisten luonnonvoimien
tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan esteen johdosta taikka, jos liikennöinti estyy liikennöitsijää koskevan lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaisteluntoimenpiteen johdosta.
7. Liikenteestä vastaava henkilö
Liikennöitsijän tulee ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden.
OSTAJAN ASEMA
8. Ostajan vastuu ja liikennöintikorvauksen maksaminen
Ostaja vastaa sopimuksenmukaisten velvollisuuksiensa täyttämisestä. Ostaja on velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja on
rikkonut sopimusta.
Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle kultakin ostoliikennesopimuksen ja
siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti liikennöidyltä kuljetuksilta sopimuksen mukaisen korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron.
Korvaus maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen liikennöitsijän tarjouksen ja ostoliikennesopimuksen perusteella tehdyn laskun mukaisesti. Maksuehto 21 päivää, viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli korvauksen maksu viivästyy ostajaa tai
rahalaitosta koskevan lakon, työsulun tai niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen
johdosta, viivästyskorkoa ei makseta eikä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja korvata.
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Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. Korvaus voidaan maksaa vain poikkeuksellisten olosuhteiden ja liikennöitsijästä johtumattomien syiden takia.
9. Liikennöintikorvauksen muuttaminen
Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos ajoja on muutettu
edellä kohdan 8 tarkoittamalla tavalla.
Liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen
perusteena ostoliikennesopimuksessa sovittuja hintoja.
Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä.
10. Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus
Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää
erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun
liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa.
Ostajalla on oikeus käyttää erääntynyttä liikennöintikorvausta sellaisten liikennöitsijältä olevien saataviensa kuittaamiseen, jotka ovat syntyneet ostoliikenteen järjestämiseen liittyvästä sopimussuhteesta.
Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen selvitys täysimääräisestä
liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista.
11. Liikenteen muutokset
Neuvoteltuaan liikennöitsijän kanssa ostaja voi tehdä muutoksia kohteen kuljetuksiin,
mikäli olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että
liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista hoitaa sovitulla tavalla. Tässä
mainituista muutoksista ostajan tulee ilmoittaa liikennöitsijälle viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen niiden toteuttamista.
OSTOLIIKENTEEN LAATU
12. Asiakaspalvelu
Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoittaneena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys.
Erikoisesti lasten erityistarpeet tulee ottaa huomioon.
Autossa tulee olla puhelin.
13. Liikennöinnin täsmällisyys
Liikennöitäessä on noudatettava sovittuja aikatauluja.
14.

Tekninen laatu
Autot on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. Autojen on
oltava siistejä ja puhtaita.
Kuljettajan on huolehdittava, että auton lämpötila ja ilmanvaihto on matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät.
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LIIKENNÖINNIN VALVONTA JA SEURANTA
15. Valvonta ja seuranta
Ostaja valvoo reittien ja aikataulujen sekä kalustoa ja palvelutasoa koskevien määräysten noudattamista.
Ostajan edustajalla on myös oikeus tutustua liikennöitsijän autoihin ja tiloihin.
SOPIMUKSEN PURKAMINEN
16. Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen
Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos:
1. Vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi- tai akordihakemus,
2. Liikennöitsijä on asetettu selvitystilaan,
3. Liikennöitsijä on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä,
4. Liikennöitsijä on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaali- ja vakuutusmaksujen suorittamisen siten, ettei laiminlyöntiä ole pidettävä merkitykseltään vähäisenä,
5. Liikennöitsijälle myönnetty joukkoliikennelupa tai taksilupa päättyy kesken sopimuskauden eikä lupaa uudisteta tai
6. Ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä.
Jos liikennöitsijä toistuvasti laiminlyö liikenteen säännöllisyyttä tai palvelun laatua
taikka muutoin oleellisesti rikkoo sopimusta, eikä hän, saatuaan tästä kirjallisen huomautuksen, viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään tai hän uusii laiminlyöntinsä, ostajalla
on oikeus välittömästi purkaa sopimus.
Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla 6. alakohdan perusteella, kummallakaan
osapuolella ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.
17. Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen
Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö edellä
kohdassa 8 mainitun maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. Lisäksi sopimus voidaan purkaa hakemuksesta ostajan suostumuksella.
18. Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset
Milloin kohdassa 15 tai 16 tarkoitettu purkuperuste rajoittuu vain tiettyyn sopimuksen
tarkoittamaan kohteeseen, sopimus voidaan purkaa vain tämän kohteen osalta.
Sopijapuolilla ei kuitenkaan ole oikeutta sopimuksen purkamiseen, jos sopimuksen
noudattamatta jättäminen johtuu sopijapuolesta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä, kuten esimerkiksi sodasta, liikekannallepanosta, poikkeuksellisista luonnonvoimista tai muusta vaikutuksiltaan niihin verrattavasta esteestä.
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19. Kohteen muut matkustajat ja mahdolliset tavarankuljetukset sekä aikatauluista
tiedottaminen
Liikennöitsijällä on mahdollisuus kuljettaa sovitulla reitillä myös muita matkustajia
joukkoliikennetaksalla, mikäli kyytiin mahtuu. Aikatauluista tiedottaminen kuuluu liikennöitsijälle. Saatuja tuloja ei tarvitse tulouttaa kaupungille.
Edelleen liikennöitsijällä on oikeus kuljetusten yhteydessä kuljettaa myös pientavaraa, mikäli autossa on em. kuljetuksiin tilaa ja se ei häiritse muutoin monipalveluliikennettä. Saatuja rahtituloja ei tarvitse tulouttaa kaupungille.
20. Olosuhteiden muutos
Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken sopimuskauden olennainen muutos, kummallakin sopijapuolella on
oikeus purkaa sopimus. Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle. Purkuilmoitukseen on
liitettävä selvitys olosuhteiden muutoksesta.
Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei
ole oikeutta vahingonkorvaukseen.
Kunta pidättää itsellään oikeuden sopimuskauden aikana kehittää ja muutella kuljetuksia tarpeiden mukaan.
SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET
21. Sopimuksen siirtäminen
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
22. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ostajan kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

