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SOPIMUS VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA, 

VERILÄHETYSTEN KULJETUKSISTA SEKÄ SAIRAALAOSASTOJEN JA PITKÄAIKAISHOIDON ASIAKKAIDEN 

HOITOON LIITTYVÄT KULJETUKSET     

 

1. SOPIJAOSAPUOLET: 

 

Tilaaja: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, y-tunnus: 0203738-4 

Tilaajan yhteyshenkilö: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 

 Tilaajan laskutusosoite: 

 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

 PL 9 

 00038 LOGICA  

 (OVT-tunnus: 003702037384) 

  

Palveluntuottaja: 

y-tunnus:  

Palveluntuottajan yhteyshenkilö:  

 

2. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, 
sopimukseen sovelletaan JYSE 2014 Palvelut –ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset 
sopimusehdot; Valtiovarainministeriö; päivitetty 4/2017). 

 
3. MÄÄRITELMÄT 

 
JYSE kohdan 1 lisäksi sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 
”Palvelunkuvaus” tarkoittaa tässä sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvausliitettä, jossa on 
kuvattu palvelun sisältö, sovittu laatutaso, laatutason mittaus/seurantatavat ja 
palvelunsuorittajat sekä tarvittaessa palvelun käyttäjät, palvelun suorittamisaikataulu ja 
suorituspaikka. Palvelunkuvauksessa on kuvattu myös palvelun lopputulos. 
 
”Hintaliite” tarkoittaa tämän sopimuksen mukaista hintaliitettä.  
 
”Sopimus” tarkoittaa tätä palvelusopimusta. 
 
”Palvelu” tarkoittaa tässä sopimuksessa ja palvelunkuvauksessa yksilöityä palvelua.  
 

4. SOPIMUKSEN KOHDE 
 

Sopimuksen kohteena on xx.xx.xxxx päivätyn tarjouspyynnön ja palveluntuottajan xx.xx.xxxx 
päivätyn tarjouksen mukaisen vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisten 
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kuljetuspalveluiden, sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevien kuljetuspalveluiden, 
verilähetysten kuljetusten sekä sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoitoon 
liittyvien kuljetusten hankinta. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. palvelukuvaus. 

 
 Tämä sopimus koskee _______________ aluetta/alueita ja __________________ palveluita. 
 

5. PALVELUNTUOTTAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 
 

Palveluntuottajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan 
toteuttamiseksi. Palvelutuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja 
tarjouspyynnössä mainitut ehdot. 

 
Palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka 
kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle 
aiheutuneet vahingot. Palvelu tulee antaa suomen kielellä.  
 

6. PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ 
 
Palveluntuottajan kuljettajalla tulee olla ajoneuvoluokan edellyttämä ammatillinen pätevyys 
ja se tulee pystyä tarvittaessa osoittamaan, mikäli asiakas tai hoitohenkilökunta haluaa 
varmentaa kuljettajan oikeuden suorittaa ko. kuljetus 
 
Tilaajavastuun noudattamista valvova viranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 
 
Liikenteestä vastaavana henkilönä tai yhteenliittymän yhdyshenkilönä sopimuskauden 
alkaessa on xxxxx xxxxxxxxx. 
 

7. ALIHANKKIJAT 
 

Palveluntuottaja voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoilla. Alihankkijan 
käyttäminen vaatii tilaajan hyväksymän kirjallisen alihankintasopimuksen palveluntuottajan 
ja tilaajan välille. Alihankintasopimus liitetään tämän sopimuksen liitteeksi. 
 
Palveluntuottaja vastaa alihankinnan suorittamasta liikenteestä kuin omastaan. 
 
Muilta osin palveluntuottajalla ei ole oikeutta teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviä 
alihankkijalla ilman tilaajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa tai vaihtaa 
alihankintasopimuksessa ilmoittamaansa alihankkijaa. 
 

8. PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU 
 

Palvelun sisältö ja laatu on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Palvelunkuvaus. 
 
Palveluntuottajan velvollisuutena on hoitaa kohteen liikennöinti tämän sopimuksen 
liiteasiakirjojen mukaisesti. Liikennöinnissä käytetään tarjouksen mukaista kalustoa koko 
sopimuskauden ajan.  
 
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen asiakkaat tilaavat 
kuljetuspalvelun itse kuntayhtymän kanssa ostoliikennesopimuksen täyttäneiltä 
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palveluntuottajilta. Asiakkailla on käytössä kuljetuspalvelukortti. Asiakas maksaa itse 
asiakasmaksun (omavastuuosuuden) kuljetuksen suorittajalle. Kuljetuksia voidaan yhdistellä.  
 
Verilähetysten kuljetusten sekä sairaalaosastojen ja pitkäaikaishoidon asiakkaiden hoitoon 
liittyvien kuljetusten tilaukset tehdään toimintayksiköistä heidän tarpeidensa mukaisesti.  
 
Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä 
palvelua tilaajalle. 

 
Palvelu tulee tuottaa suomen kielellä. Palveludokumentaation tulee olla suomenkielistä. 

 
JYSE 13.1 kohdassa tarkoitettu kohtuullinen aika virheilmoituksen tekemiselle on 14 päivää. 
JYSE kohdassa 13.8 mainittu kohtuullinen korjausaika on 14 päivää. 

 
Mikäli palvelun virheet ovat olennaisia tai toistuvia, tilaajalla on oikeus päättää sopimus JYSE 
kohdan 13.6 mukaisesti. 

 
9. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

 
Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että tilaaja toimittaa riittävät 
tiedot mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla tilaajalle listan tarvittavista tiedoista. 

 
10. IMMATERIAALIOIKEUDET 

 
Palveluntuottajalla on tekijänoikeus kaikkeen palveluntuottajan aikaansaamaan, palvelun 
toimittamisen yhteydessä syntyvään materiaaliin. Tilaajalla on vapaa ja rajoitukseton 
käyttöoikeus kaikkeen palveluntuottajan aikaansaamaan materiaaliin tämän sopimuksen 
käyttötarkoituksessa määrättömän ajan sisältäen oikeuden käyttää, kopioida ja tehdä tai 
teettää muutoksia sekä luovuttaa materiaalia kolmansille osapuolille. Tilaajalla on oikeus 
asettaa palveluntuottamisen yhteydessä syntyneitä tuloksia nähtäväksi julkisesti 
valitsemallaan tavalla, esimerkiksi tilaajan internetsivuilla. 

 
JYSE -ehtojen kohdan 20.2 ja 20.3 lisäksi todetaan, että mikäli osapuolet toteavat tai 
lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että sopimuksen mukainen palvelun käyttö loukkaa 
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, palveluntuottaja hankkii kustannuksellaan 
tilaajalle oikeuden käyttää palvelua jatkossakin sopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti 
palveluntuottaja voi toimittaa veloituksetta korvaavan palvelun tai muuttaa palvelua niin, 
ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. 

 
11. HINNAT 

 
Hintaliitteen mukaisesti (liite 2). Sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 

 
 

12. HINNANMUUTOKSET 
 

Tarjottuun hintaan ei ole mahdollista tehdä muutoksia 1.8.2018 – 30.6.2020 välisenä aikana. 
 

Hinnat ovat kiinteät varsinaisen sopimuskauden. Hintoja voidaan tarkistaa optiokaudelle. 
Esitys hinnan muutoksesta on ilmoitettava tilaajalle kirjallisesti neljä (4) kalenterikuukautta 
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ennen muutosta. Hinnan muutoksen on perustuttava yleisen tai alakohtaisen 
kustannustason nousuun tai alakohtaiseen hintakehitykseen. Hinnan muutos edellyttää 
tilaajan hyväksynnän. 
 
Sopimuskauden aikana hinnanmuutos voi tulla voimaan mikäli tilaaja ottaa käyttöön 
tarjouspyynnön mukaisesti kyydin välityspalvelun SHL- ja VPL kuljetuksissa. 

 
13. MAKSUEHDOT 

 
Tilaaja on velvollinen maksamaan liikennöitsijälle korvauksen liikenteen hoitamisesta. 
Korvaus on liikennöitsijän tarjouksen mukainen. 

 
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaan kuljetuspäätöksen 
todisteena toimii kuljetuspalvelukortti. Palveluntuottajan tulee periä asiakkaalta matkan 
omavastuuosuus. Omavastuuta ei saa alentaa tai jättää perimättä. 
 
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalvelumatkoilla palveluntuottaja ei 
voi periä pyörätuolia käyttävän asiakkaan matkasta avustamislisää, mikäli asiakas pystyy 
siirtymään/nousemaan henkilöautotaksin etupenkille. Avustamislisä voidaan periä, mikäli 
asiakas avustetaan pyörätuolilla autoon ja pyörätuoli kiinnitetään autoon. 

 
Kuljetuspalvelujen laskutus tapahtuu enintään kaksi kertaa kalenterikuukaudessa. 
Maksuehto on 14 päivää laskun saapumisesta ja viivästyskorko voi olla enintään korkolain 4 § 
1 mom. mukainen. Laskutus tapahtuu toteutuneiden suoritteiden mukaisesti ostajan ja 
laskuttajan sopimuksen mukaisesti. 
 
Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 

 
14. VAKUUTUKSET 

 
Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla 
riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja palvelusta maksettavaan 
korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan (+ 
mahdollinen optio). 

 
15. VAHINGONKORVAUS 

 
JYSE -ehtojen kohtaan 16 lisätään seuraavaa: 

 
Välitöntä vahinkoa ovat vahingosta aiheutuneet suorat kulut, kuten reklamaatio- ja 
korjauskustannukset sekä hinnanero eli kateoston korvaus. 

 
Välillistä vahinkoa on vahinko, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai 
keskeytymisestä, muu vahinko, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla 
tavalla, voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on 
rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein, vahinko, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn 
tavaran vahingoittumisesta sekä muu samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. 

 
Jos tilaajalle määrätään tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisia seuraamusmaksuja, koska 
palveluntuottaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain noudattamisen tässä sopimussuhteessa, 
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palvelutuottaja on velvollinen korvaamaan seuraamusmaksut ja muut laiminlyönnin johdosta 
tilaajalle aiheutuneet kulut täysimääräisinä. 

 
16. SOPIMUSKAUSI 
 

Sopimussuhde palveluntuottajan ja tilaajan välille on syntynyt tämän sopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen. 

 
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 30.6.2020. Sote- ja maakuntauudistuksen 
toteutuessa sopimus on mahdollista irtisanoa 3 kk irtisanomisajalla ostajan toimesta. 

 
Tähän sopimukseen sisältyy vuoden (1) optio sopimuskauden jälkeisestä vuodesta. Tilaaja 
ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti mahdollisesta optiovuoden käyttämisestä kolme (3) 
kalenterikuukautta ennen sopimuksen loppua. 

 
 

17. SALASSAPITO 
 

Sen lisäksi mitä JYSE 21 luvussa sovitaan, todetaan että salassapitoa koskevia määräyksiä 
noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 
 
Sopimuksen liitteenä 4 a tietosuojaa koskeva henkilötietojen käsittelyn ehdot. 

 
18. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 

 
Mikäli jompikumpi osapuolista rikkoo olennaisella tavalla solmitun sopimuksen velvoitteita 
eikä korjaa menettelyään kuukauden kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta kirjallisen 
pyynnön/huomautuksen, voidaan sopimus purkaa kirjallisella ilmoituksella päättyväksi 
kahden viikon kuluttua ilmoituksesta.  
 
JYSE kohdan 18.1 (sopimuksen päättäminen erityistilanteissa) sovelletaan seuraavaa: 

 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa 
rasittaa hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 
hankintalain (1397/2016) 81 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 
Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, vaikka edellä 
mainitut perusteet olisivat syntyneet vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 

 
Jos palvelua tuottaa yhteenliittymä, on palveluntuottajalla tilaajan vaatimuksesta velvollisuus 
vaihtaa sellainen ryhmittymän jäsen, jota rasittaa em. pakollinen poissulkemisperuste tai 
joka ei täytä tilaajan tarjouspyynnössä asettamia vaatimuksia, vaikka poissulkemisperuste tai 
vaatimusten vastaisuus olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. Jos 
palveluntuottaja ei vaihda ryhmittymän jäsentä, tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään 
välittömästi. 

 
Edellä JYSE kohdassa 18.2. mainittujen tilanteiden lisäksi tilaajalla on oikeus irtisanoa 
sopimus, mikäli 1) tilaajan toiminta päättyy, 2) palvelu käy tarpeettomaksi. 

 
Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan sijoittautumismaansa toimivaltaisen 
viranomaisen antaman rikosrekisteriotteen tilaajalle heti, kun ote on viranomaisilta 
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saatavissa. Mikäli palveluntuottaja ei toimita rikosrekisteriotetta, tilaajalla on oikeus purkaa 
sopimus. 

 
19. SOPIMUSMUUTOKSET 

 
Sopimusmuutoksista sovitaan kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimusta ei voi siirtää 
kolmannelle osapuolelle. 

 
Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa sopimus siirtyy maakunnalle 1.1.2020 alkaen tai 
myöhemmin. Maakunnalla on mahdollisuus muuttaa sopimusta hankintalain sallimalla 
tavalla. 

 
JYSE luvussa 22 tarkoitettuja sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sellaiset henkilöt, 
joilla on tilaajan ja palveluntuottajan organisaatiossa allekirjoitusoikeus. 

 
Sopimuksen yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. 

 
 

20. SOPIMUSTA KOSKEVAT ERIMIELISYYDET 
 

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijassa sopijaosapuolten 
keskinäisissä neuvotteluissa. Mikäli nämä eivät johda tulokseen, ratkaistaan erimielisyys 
Satakunnan Käräjäoikeudessa. 

 
21. ALLEKIRJOITUKSET 

 
Tämä sopimus on laadittu kahtena (2) alkuperäiskappaleena, yksi (1) kummallekin 
osapuolelle 

 
TILAAJA    PALVELUNTUOTTAJA 
Harjavallassa x.x.xxxx   

 
 
 

Nimi    Nimi 
 
 

Asema/Nimike   Asema/Nimike 
 
 
 

LIITTEET 
1. Palvelukuvaus 
2. Hinnat 
3. Tarjouspyyntö 
4. Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet 

a. tietosuojaa koskeva henkilötietojen käsittelyn ehdot 
5. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) 
6. Tarjous 

 


