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OSTOLIIKENNESOPIMUS 

1. Sopijapuolet 

Ostaja: 

Yhteystiedot: 

Ostajan edustaja: 

Liikennöitsijä: 

Yhteystiedot: 

Liikennöitsijän edustaja: 

 

2. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 

Tällä sopimuksella ostaja ostaa välisenä aikana järjestetyssä tarjouskilpailussa 
valitulta liikennöitsijältä ajalla harjoitettavan ostoliikenteen. 
 
Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen 
sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 
 
1) Ostoliikenteen ehdot 
2) Ostoliikenteen tarjouspyyntö 
3) Tarjous liitteineen 
 
Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään 
ristiriitaisia, niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on yllä mainitun mukainen. 
 
3. Sopimuksen kohde 

Sopimus koskee seuraavaa tarjouspyynnössä tarkoitettua kohdetta: 

Reitti/reitit: 

 

4. Liikennöinti 

Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja sen 
liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. 
 
Liikennöinnissä käytetään tarjousehtojen mukaista, tarkoituksenmukaista ja kapasiteetiltaan riittävää kalustoa koko 
sopimuskauden. 
 
Sopimuskauden aikana ostaja voi tehdä muutoksia kohteen liikennöintiin. Muutoksista ja 
niihin liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty tämän sopimuksen liitteessä  
”OSTOLIIKENTEEN EHDOT”. 
 
 



5. Liikennöintikorvaus 

Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta. 
Koko sopimuskauden liikennöintikorvaus on seuraava: 
 
Reitti 
 
Kuljetusreitit ja kuljetettavien määrät kullekin lukukaudelle tarkistetaan siten, 
että päätös tehdään kesäkuussa. Samassa yhteydessä käydään muutoksista mahdollisesti 
seuraavat sopimushintojen tarkistusneuvottelut. 
 
Hintojen nostamisen perusteena voi olla perusteltu ja yksilöity syy. Mikäli alakohtainen 
lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun 
sisällössä olennaisia muutoksia, hintaa voidaan tarkistaa enintään muutosta vastaavasti. 
Vetoamista yleisen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä syynä hintojen 
nostamiselle. 
 
Liikennöitsijä toimittaa tilaajan pyynnöstä erittelyn/laskelman hinnankorottamisen 
perusteluna käyttämänsä tekijän kustannusvaikutuksista. 
 
Korvaus maksetaan jälkikäteen laskutuksen perusteella kultakin kuukaudelta liikennöitsijän 
pankkitilille. 
 
6. Liikennöintikorvauksen muuttaminen 

Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen 
liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista ja siihen 
liittyvistä rajoituksista on tarkemmin määrätty tämän sopimuksen liitteenä olevissa 
ehdoissa ”OSTOLIIKENTEEN EHDOT”. 
 
Laskettaessa liikennöinnissä tapahtuneen muutoksen vaikutusta korvaukseen, käytetään 
laskentaperusteena seuraavaa ajokilometrihintaa: 
 
euroa/km (alv 0%) 
 
7. Liikenteestä vastaava henkilö 

Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on _________________________________. 

8. Alihankinta 

Liikennöitsijä voi käyttää reitin liikennöinnissä alihankintaa sopimuksen liitteessä 
”OSTOLIIKENTEEN EHDOT” mainitulla tavalla. 
 
9. Sopimuksen voimassaolo 

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31.7.2019. 
 
Sopimus tulee kuntaa sitovaksi siinä vaiheessa, kun tarjouksen hyväksymistä koskeva 
päätös on saanut lainvoiman tai kun kunnan asianomainen viranomainen on päättänyt 
panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
 
 
 
 
 
 



 

10. Allekirjoitukset 

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

Säkylässä  

 

 

Ostajan edustaja   Liikennöitsijä 

 

  



Ostoliikennesopimuksen LIITE  

OSTOLIIKENTEEN EHDOT SÄKYLÄN KUNNAN OSTOLIIKENTEEN HOITAMISESSA 

 

LIIKENNÖITSIJÄN ASEMA 

1 Liikennöintivelvollisuus 

Liikennöitsijä on velvollinen hoitamaan ostoliikennesopimuksessa ja siihen liitetyissä 
asiakirjoissa määritellyn liikenteen. 
 
Liikennöinnissä tulee noudattaa sovittuja aikatauluja. Mikäli liikennöitsijä on 
tarjouksessaan esittänyt kohteen aikatauluun muutoksia ja ostaja on ne hyväksynyt, tulee 
muutettu aikataulu ottaa kokonaisuudessaan ostoliikennesopimuksen osaksi. 
Koululaiskuljetuksissa koululaisten mukana seuraavat urheiluvälineet tulee kuljettaa 
ilman eri korvausta. 
 
Koululaiskuljetuksissa oppilaat tulee kuljettaa perille mahdollisimman lähellä koulun tai 
esiopetuksen alkamisaikaa, kuitenkin aikaisintaan puoli tuntia ennen koulun alkamista, ja 
heidät on noudettava pääsääntöisesti n. 10 min. kuluttua koulun tai esiopetuksen loputtua. 
Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiallista. Auton tulee olla huollettu ja siisti. 
 
 
2 Alihankkijan käyttäminen 

Liikennöitsijä voi ottaa vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän. 
Alihankkijasta on tuolloin ilmoitettava ostajalle ennen alihankkijan käyttämistä. Ostaja 
voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä 
sopimusasiakirjoissa liikennöitsijälle asetettuja vaatimuksia ja velvoitteita. 
 
Liikennöitsijä voi ilman ostajan suostumusta häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi 
tilapäisesti käyttää alihankkijanaan myös muuta kuin yllä mainittua liikennöitsijää. Tästä 
tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle. 
 
Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista kuin omistaan. Ostajan antama suostumus 
alihankkijan käytöstä ei vähennä liikennöitsijän vastuuta. 
 
 
3 Liikennöitsijän vastuu 

Liikennöitsijä vastaa ostajalle ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa 
asetettujen velvollisuuksiensa täyttämisestä ja antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 
 
Mahdollisen yhteenliittymän/ryhmittymän osakkaat ovat yhteisvastuussa ostajalle tässä 
sopimuksessa liikennöitsijälle asetettujen velvoitteiden täyttämisestä. Yhteenliittymän 
/ryhmittymän osakkaat vastaavat yhteisesti myös ostajalle aiheutuneista vahingoista. 
Liikennöitsijä vastaa omasta ja palkkaamansa henkilökunnan osalta oppilaiden 
kuljetustarpeen mukaisen palvelun laadusta. 
 
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 tai muille ulkopuolisille aiheuttamistaan 
vahingoista. 



Liikennöitsijä huolehtii ja vastaa siitä, että palveluja annettaessa ja toiminnassa muutenkin 
noudatetaan salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, tietosuojasta ja salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta annettuja voimassaolevia säädöksiä. Kuljetuksissa noudatetaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, sen perusteella annettuja määräyksiä sekä ostajan 
toimivaltansa nojalla antamia ohjeita. 
 
 
3 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. 
 
4 Liikenteestä vastaava henkilö 

Liikennöitsijän tulee heti ilmoittaa ostajalle, jos ostoliikennesopimuksessa mainittu 
vastaava henkilö vaihtuu kesken sopimuskauden. 
 
 
OSTAJAN ASEMA 

1 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 kuukaudelta sopimuksen mukaisen 
korvauksen. Korvaus sisältää henkilöliikenteelle säädetyn arvonlisäveron. 
Korvaus maksetaan erikseen kultakin kuukaudelta jälkikäteen. 
 
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. 
 
Ajamatta jääneestä liikenteestä ei makseta korvausta. Korvaus maksetaan täysimääräisesti 
vain sopimuksen mukaan hoidetusta liikennöinnistä. 
 
2 Liikenteen muutokset 

Ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen sopimuksen mukaiseen ajosuorituksen 
määrään siten, että lisäys tai vähennys on enintään 5 % sopimuskauden aikana, 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 viikkoa ennen niiden 
toteuttamista. 

 

3 Liikennöintikorvauksen muuttaminen 

Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa, jos kohteen liikennöintiä 
on muutettu edellä kohdan Liikenteen muutokset tarkoittamalla tavalla. 
Muutos voi merkitä maksettavan korvauksen lisäämistä tai vähentämistä. Liikennöinnissä 
tapahtuneen muutoksen vaikutus korvaukseen lasketaan käyttäen perusteena 
sopimuksessa sovittuja ajokilometrin hintoja. 
 



4 Liikennöintikorvauksen vähentäminen, pidättäminen ja kuittaus 

Vuorojen jäädessä ajamatta ostaja voi vähentää liikennöintikorvauksesta määrän, joka 
vastaa ajamattomien vuorojen osuutta liikennöintikorvauksesta. 
 
Sopimuksessa tarkoitettujen saataviensa turvaamiseksi ostajalla on oikeus pidättää 
erääntyneen liikennöintikorvauksen maksaminen joko kokonaan tai osaksi silloin, kun 
liikennöitsijä on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa. 
 
Ostajan on viivytyksettä toimitettava liikennöitsijälle erillinen selvitys täysimääräisestä 
liikennöintikorvauksesta tehdyistä vähennyksistä, pidätyksistä ja kuittauksista. 
Mikäli sovitut vuorot jäävät poikkeuksellisesti joko kokonaan tai osaksi ajamatta 
etukäteen tiedossa olevien tilaajan toiminnan muutosten vuoksi, ei ajamatta jääneistä 
vuoroista veloiteta. 
 

SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

1 Ostajan oikeus sopimuksen purkamiseen 

Ostajalla on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos: 
 
1) vireille on saatettu liikennöitsijää koskeva konkurssi-, akordi-, velkajärjestely- tai 
yrityssaneeraushakemus; 
 
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; 
 
6) ostajana toimineen kunnan viranomaisen päätös tehdyn valituksen johdosta kumotaan 
ja päätöksen täytäntöönpano on tästä syystä keskeytettävä. 
 
7) 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. 
 
2 Liikennöitsijän oikeus sopimuksen purkamiseen 

Liikennöitsijällä on oikeus välittömästi purkaa sopimus, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa 
tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimusta eikä ostaja korjaa laiminlyöntiään 
viivytyksettä saatuaan siitä liikennöitsijältä huomautuksen. 
 
3 Matkustaja-/tavaramäärän väheneminen 

Jos matkustaja-/tavaramäärä jää olennaisesti pienemmäksi kuin se, mitä aikaisemman 
laskennan tai muiden selvitysten perusteella on ollut tarjouskilpailun järjestämisen 
ajankohtana odotettua, eikä tämän voida katsoa olevan luonteeltaan tilapäistä taikka 
johtuvan liikenteelle ominaisista kausivaihteluista, kummallakin sopijapuolella on oikeus 
purkaa sopimus. 



 
Sopimus purkautuu kuukauden kuluttua siitä, kun tätä koskeva 
purkuilmoitus on annettu tiedoksi toiselle sopijapuolelle.  
 
Purkuilmoitukseen tulee liittää selvitys matkustaja-/tavaramäärän vähenemisestä. 
 
Jos sopimus purkautuu tässä mainitulla perusteella, kummallakaan sopijapuolella ei ole 
oikeutta vahingonkorvaukseen. 
 

4 Olosuhteiden muutos 

Jos sopimuksen syntymisen ajankohtana vallinneissa olosuhteissa, jotka ovat keskeisesti 
vaikuttaneet liikennöinnin järjestämisen tarpeeseen tai sen edellytyksiin, tapahtuu kesken 
sopimuskauden muu kuin edellä tarkoitettu 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. 
 
 
5 Osittainen purkaminen ja purkamisen rajoitukset 

Milloin 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. 
 

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA ERIMIELISYYDET 

Sopimuksen siirtäminen 

Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen 
suostumusta. 
 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet, joita 
sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään ostajan käräjäoikeuden (Satakunnan käräjäoikeus) ratkaistavaksi. 


