
SOTKAMON KUNTA     LIITE 5 

 

HENKILÖKULJETUKSET 

 

OSTOLIIKENNESOPIMUS – LUONNOS 

 

Sopijapuolet 

 

 Ostaja: Sotkamon kunta 

  Markkinatie 1 

  88600 Sotkamo 

 

 Yhteyshenkilö: 

  Mika Kilpeläinen 

  kunnanjohtaja 

  puh. 044-750 2111 

 

 Liikennöitsijä: 

 

  ____________________________ 

 

 Yhteyshenkilö: 

 

  ____________________________ 

 

Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 

 

Tällä sopimuksella ostaja ostaa järjestetyssä tarjouskilpailussa valitulta 

liikennöitsijältä ajalla 1.8.2018 – 31.7.2021 harjoitettavan ostoliikenteen. 

 

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen 

sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: 

 

1. Ostoliikennesopimus 

2. Tarjouspyyntö xxxx – henkilökuljetukset liitteineen 

3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 94) 

 

Yllä mainitut sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat sisällöltään 

ristiriitaisia, noudatetaan ensisijaisesti ostoliikennesopimusta ja sen jälkeen muita 

asiakirjoja mainitussa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä. 

 

Sopimuksen kohde 

 

 Sopimus koskee seuraavia tarjouspyynnössä tarkoitettuja kohteita: 

 

 Kohde 

 Kohde 

 Kohde 

 

 



Liikennöinti 

 

Liikennöitsijän velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen ja 

sen liiteasiakirjojen sekä tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. 

 

Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko sopimuskauden ajan. 

Sopimuskauden ajan ostaja voi tehdä vähäisiä muutoksia kohteen liikennöintiin. 

Muutosten ja niihin liittyvien rajoitusten ehdoista on tarkempia määräyksiä jäljempänä 

tämän sopimuksen liitteessä nro 4 ”Ostoliikenteen ehdot - henkilökuljetukset”, kohta 

6. 

 

Liikennöintikorvaus  

 

Ostaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta. 

Sopimuskauden liikennöintikorvaus on seuraava: 

 

Kohde 1:________ euroa/päivä, sis. alv. 10 % _________ euroa 

 

Kohde 2:________ euroa/päivä, sis. alv. 10 % _________ euroa 

 

Kohde 3:________ euroa/päivä, sis. alv. 10 % _________ euroa 

 

Kohde 4:________ euroa/päivä, sis. alv. 10 % _________ euroa 

 

Koululaisilla mukana olevista urheiluvälineistä ei makseta eri korvausta. 

 

Korvaus maksetaan jälkikäteen erikseen kultakin kuukaudelta viimeistään seuraavan 

kuukauden 15. päivänä liikennöitsijälle laskua vastaan. 

 

Liikennöintikorvauksen muuttaminen 

 

Ostajan liikennöitsijälle maksamaa korvausta voidaan muuttaa silloin, kun kohteen 

liikennöintiä on muutettu. Liikennöintikorvauksen muuttamisen perusteista ja siihen 

liittyvistä rajoituksista on tarkemmin tämän sopimuksen liitteenä olevissa ehdoissa  

”OSTOLIIKENTEEN EHDOT – Liite 4”. 

 

Liikenteestä vastaava henkilö 

 

 Liikenteestä vastaavana henkilönä sopimuskauden alkaessa on: 

 

 __________________________________________ 

 

Sopimuksen voimassaolo 

 

Sopimussuhde ostajan ja tarjoajan välille on syntynyt, kun asiakirjan 

”TARJOUSKILPAILUN EHDOT – Liite 2” mainitut ehdot täyttyvät. 

 

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31.7.2021. 

 

 



 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. 

 

 

Sotkamo ____/____ 2018 

 

 

 

Ostaja   Liikennöitsijä 

 

 

 

 

 

 


