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MIKKELIN ULATAKSI OY:n MAKSULIIKENNEVÄLITYSPALVELUSOPIMUS
Tämä maksuliikennevälityspalvelusopimus ("Sopimus") on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

1. Sopimuksen osapuolet

(a) Mikkelin Ulataksi Oy, y-tunnus 0165102-4, Vuorikatu 11 T 3, 50100 Mikkeli, (jäljempänä
"Mikkelin Ulataksi");
ja
(b) Liikenteenharjoittaja (jäljempänä "Liikenteenharjoittaja" tai "Asiakas")
Nimi

____________________________________________________

Liikenteestä vastaava

____________________________________________________

Y-tunnus

____________________________________________________

Auton
järjestysnumero

____________________________________________________

Auton pääasiallinen
toiminta-alue

____________________________________________________

Osoite

____________________________________________________

Puhelinnumero

____________________________________________________

Sähköpostiosoite

____________________________________________________

Korttisopimuksien
jäsenliikenumerot

____________________________________________________

IBAN

____________________________________________________

BIC / SWIFFT

____________________________________________________

Palvelutunnus/
palvelutunnukset

____________________________________________________

(a) ja (b) jäljempänä kukin erikseen "Osapuoli" ja yhdessä "Osapuolet".
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2. Sopimuksen tarkoitus ja kohde
(a) Osapuolilla on tarkoituksena tällä Sopimuksella sopia konekielisten maksutapahtumien
välittämisestä Mikkelin Ulataksin maksuliikennejärjestelmän kautta edelleen pankkeihin ja
luotto- tai taksiyhtiöihin, niihin liittyvästä muusta toiminnasta sekä Osapuolten
velvollisuuksista ja oikeuksista. Tämä Sopimus korvaa myös aiemmin voimassa olleen
Osapuolten välisen välityssopimuksen, jos sellainen on tehty.
(b) Tämän Sopimuksen toteuttamiseksi Asiakas liittyy Mikkelin Ulataksi Oy:n
maksuliikennejärjestelmään.

3. Mikkelin Ulataksin maksuliikenteenvälityspalvelutoimintaan

liittyminen

(a) Mikkelin Ulataksin maksuliikenteenvälityspalvelutoimintaan voi liittyä mikäli
Liikenteenharjoittajalla on voimassa oleva henkilöliikennelupa. Liikenteenharjoittajan on
annettava Mikkelin Ulataksille seuraavat tiedot ja ilmoitettava 7 vuorokauden kuluessa,
mikäli tiedot ovat muuttuneet:
•

Liikenneluvanhaltijan nimi, osoite, puhelinnumero ja y-tunnus

•

Maksupäätetunnus ja korttisopimuksien jäsenliikenumerot

•

Pankkiyhteys, jonne tilitykset ohjataan

4. Laitteisto ja sen käyttö
(a) Asiakas on velvollinen varustamaan autonsa Mikkelin Ulataksin hyväksymällä
maksuliikennejärjestelmällä.
(b) Maksuliikennejärjestelmää on käytettävä Mikkelin Ulataksin määrittelemällä tavalla.
(c) Asiakas on velvollinen suorittamaan maksuliikennejärjestelmän päivityksen Mikkelin Ulataksin
määrittelemänä aikana Mikkelin Ulataksin määrittelemään ohjelmistoversioon.
Asiakas on velvollinen pitämään maksuliikennejärjestelmänsä toimintakunnossa.
(d) Lisäksi auto on merkittävä Mikkelin Ulataksin määrittelemillä maksuliikennetunnuksilla,
mikäli Mikkelin Ulataksi katsoo sen tarpeelliseksi.
(e) Asiakkaan on osoitettava Mikkelin Ulataksin määrittelemällä tavalla
maksuliikennejärjestelmän käytön hallinta. Mikäli Mikkelin Ulataksi järjestää
maksuliikennejärjestelmään liittyvän koulutuksen ja mahdollisen käyttötestin, niin se on
tarvittaessa kaikkien maksuliikennejärjestelmää käyttävien suoritettava hyväksyttävästi.
Järjestelmän käytön avaaminen vaatii ID-kortin tai kuljettajanumeron, mikäli Mikkelin Ulataksin
määritelmissä sellainen on.
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5. Maksuliikenne- ja välinetapahtumiin liittyvä valtuutus
(a) Asiakas siirtää Mikkelin Ulataksille välitettäväksi, laskutettavaksi ja/tai tilitettäväksi Mikkelin
Ulataksin välittämät maksuvälineet ja maksutapahtumat. Mikkelin Ulataksi voi käyttää
kolmansia osapuolia tämän toteuttamiseksi.
(b) Pankkien ja luottolaitosten myöntämien pankkikorttien osalta Asiakas valtuuttaa Mikkelin
Ulataksin välittämään maksuvälinetapahtumat Asiakkaan valitsemaan Suomessa olevaan
pankkiin. Pankit ja luottokorttiyhtiöt tilittävät tapahtumat Asiakkaan tilille Mikkelin Ulataksin,
pankkien, luottoyhtiöiden, yms. sopimusten ja ehtojen mukaisesti, joiden
noudattamisesta Asiakas vastaa.
(c) Muiden taksiyhtiöiden myöntämien maksukorttien sekä Mikkelin Ulataksin muiden
maksuvälineiden osalta Asiakas valtuuttaa Mikkelin Ulataksin välittämään
maksuvälinetapahtumat Asiakkaan valitsemaan Suomessa olevaan pankkiin. Mikkelin Ulataksi
tilittää tapahtumat Asiakkaan tilille Sopimuksen mukaisesti. Allekirjoittanut
Asiakas valtuuttaa Mikkelin Ulataksin tekemään puolestaan maksuvälinesopimuksia, joissa
maksuvälineenä käytetään Mikkelin Ulataksin hyväksymiä maksuvälineitä.

6. Mikkelin Ulataksin maksuliikennevälitystoiminnan

palveluvelvoitteet

(a) Asiakas määritellään Mikkelin Ulataksin maksuliikennejärjestelmään, joka mahdollistaa
maksutapahtumien siirron tai laskutuksen Mikkelin Ulataksin laskutusjärjestelmän kautta.
Mikkelin Ulataksin kuljetustilausvälitysjärjestelmässä mukana oleva Asiakkaan
ajoneuvo/kuljettaja merkitään autotiedostoon, joka mahdollistaa saamaan ns.
kortti/laskutusluokan tilauksia Mikkelin Ulataksin määrittelemien ehtojen mukaisesti.
(b) Mikkelin Ulataksi sitoutuu vastaanottamaan yllämainitun asiakkaan maksupäätteen, joka on
Mikkelin Ulataksin hyväksymä, tapahtumat ja välittämään ne edelleen Asiakkaan pankkiin.
Tiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.
(c) Mikkelin Ulataksi tilittää kuljetustulosaatavat Asiakkaalle Mikkelin Ulataksin ehtojen
mukaisesti, kun maksut on tilitetty Mikkelin Ulataksille. Mikkelin Ulataksi toimittaa
yhteenvedon tilitettävistä tapahtumista käytössä olevan laskutusohjelman mukaisesti.

7. Hinnasto ja maksut
(a) Hinnastona käytetään Mikkelin Ulataksin kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.
(b) Liikenteenharjoittaja sitoutuu maksamaan Mikkelin Ulataksille tähän välitystoimintaan
liittyvistä palveluista perittävät liittymismaksut, palvelumaksut ja ylläpitomaksut.
(c) Mikäli Liikenteenharjoittaja vastaanottaa Mikkelin Ulataksin tuottamia erikoispalveluja,
Liikenteenharjoittaja on velvollinen suorittamaan niistä Mikkelin Ulataksin erikseen
vahvistamat maksut. Maksusuoritteen laiminlyönti oikeuttaa Mikkelin Ulataksin
keskeyttämään tai kokonaan katkaisemaan välitys- ja muut Mikkelin Ulataksin tarjoamat
palvelut.
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(d) Mikkelin Ulataksi laskuttaa Liikenteenharjoittajalta kolmansille osapuolille maksettavan
maksupäätejärjestelmän ohjelmistojen ylläpitomaksut välityspalvelulaskutuksen
yhteydessä, mikäli ylläpitomaksuja kohdistuu Liikenteenharjoittajan
maksuvälitysjärjestelmiin. Laskutus tehdään aina maksupäätekohtaisesti, joten jos
Liikenteenharjoittajalla on useampi maksupääte, laskutetaan maksupäätteiden
lukumäärän mukaan.
(e) Mikkelin Ulataksilla on oikeus muuttaa hintojaan ilmoitettuaan siitä Liikenteenharjoittajalle
vähintään kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Tällä hetkellä voimassa oleva
hinnasto on tämän Sopimuksen liitteenä. Muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle Mikkelin Ulataksin
kotisivuilla tai kirjallisesti tai sähköisesti.

8. Mikkelin Ulataksin oikeus kieltäytyä maksusta
(a) Mikkelin Ulataksilla on oikeus kieltäytyä tilitettävien tapahtumien maksusta, mikäli Mikkelin
Ulataksin määrittelemiä ehtoja ei ole noudatettu tai Asiakas kieltäytyy maksusta
Asiakkaan toimittua ohjeiden ja ehtojen vastaisesti tai muuten virheellisesti Mikkelin Ulataksia
kohtaan.

9. Tietojen luovuttaminen Yhtiölle ja tietojen luovuttaminen

edelleen

(a) Asiakas on velvollinen luovuttamaan Yhtiölle kaikki tiedot, jotka Yhtiö tarvitsee
Maksuvälityspalveluiden tai Lisäpalveluiden toteuttamiseksi tai tämän Sopimuksen
mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Mikäli Yhtiö niin vaatii, Asiakkaan on luovutettava
Yhtiölle suoritettuja kuljetuksia sekä kaikkia muita Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan
kuljetustoimintaan liittyviä asioita koskevat tiedot.
(b) Yhtiöllä on oikeus käyttää ja luovuttaa tietoja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti siten,
ettei tietojen luovutus Yhtiölle tai Yhtiön oikeus käyttää tietoja tämän Sopimuksen
mukaisesti loukkaa kenenkään henkilötietoihin tai muihin liittyviä oikeuksia.
(c) Yhtiö sitoutuu käsittelemään ja käyttämään tällaisia tietoja voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus käyttää tietoja siltä osin kuin tämän Sopimuksen mukaisten
palveluiden toteuttaminen sitä edellyttää.
(d) Yhtiöllä on oikeus käyttää palveluiden tuottamisen yhteydessä syntynyttä tietoa omassa
liiketoiminnassaan esimerkiksi analysoimalla tietoja ja tekemällä niistä johtopäätöksiä,
luovuttamalla tietoja kaupallisessa tai tutkimustarkoituksessa sekä käyttämällä tietoja sekä
niistä johdettavia analyysejä tai profilointeja liiketoiminnassa.
(e) Mikäli tietoja luovutetaan Yhtiön ulkopuolelle, tehdään luovutukset yleisessä
tietomassamuodossa tai anonymisoituna siten, että kolmannet osapuolet eivät voi
tunnistaa Asiakasta, Ajoneuvoa, Kuljettajaa tai muuta henkilön yksilöivää tietoa
(f) Asiakas suostuu ja sitoutuu siihen, että Yhtiöllä on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia ja
tältä saatuja tietoja eteenpäin muille toimijoille, mikäli se on tarpeen tämän Sopimuksen
mukaisten palvelujen toteuttamiseksi tai perustuu lainsäädäntöön tai viranomaisen
virkatehtävään liittyvään avunantopyyntöön.
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10. Tietoturva ja henkilötietojen suoja
(a) Yhtiö ja Asiakas vastaavat kumpikin erikseen omien järjestelmiensä ja toimiensa
asianmukaisesta tietoturvasta sekä henkilötietojen suojaamisesta ja muista
tietosuojasäännösten edellytyksien olemassaolosta voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti.

11. Salassapitovelvollisuus
(a) Asiakas on velvollinen pitämään salassa Sopimuksen perusteella Yhtiöltä vastaanottamansa
yritys- ja liikesalaisuutena pidettävät seikat sekä muut luottamukselliseksi ymmärrettävät
tiedot, sekä pidättäytymään niiden hyödyntämisestä edes välillisesti. Salassapitovelvoite ja
hyödyntämiskielto ovat pysyviä ja pysyvät voimassa esimerkiksi sopimuksen
irtisanomisesta huolimatta.
(b) Asiakas vastaa siitä, että sen palveluksessa oleva henkilökunta sekä Kuljettajat sitoutuvat
pitämään salassa yllä kuvatut tiedot ja tämän Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä
saamansa tiedot mukaan lukien yksittäistä matkustajaa ja/tai matkaa koskevat tiedot
työsuhteensa aikana sekä sen päätyttyä.
(c) Yhtiö on velvollinen pitämään salassa Asiakkaalta saamansa liikesalaisuutena pidettävät
seikat sekä muut luottamukselliseksi ymmärrettävät tiedot.

12. Sopimuksen muuttaminen
(a) Mikkelin Ulataksi voi muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja yhtäläisesti kaikkien tätä Sopimusta
vastaavien Mikkelin Ulataksin ja Liikenteenharjoittajien välisten sopimusten osalta.
Muuttuneista ehdoista on kirjallisesti tai sähköisesti ilmoitettava Liikenteenharjoittajalle
Mikkelin Ulataksin sillä hetkellä tiedossa olevaan Liikenteenharjoittajan osoitteeseen tai
sähköpostiosoitteeseen.

13. Sopimuksen siirtokielto
(a) Tätä Sopimusta ei voi eikä saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen
kirjallista suostumusta.

14. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
(a) Sopimus on voimassa toistaiseksi.
(b) Ilmoitus irtisanomisesta on toimitettava Mikkelin Ulataksille viimeistään kaksi viikkoa ennen
laskutuskauden päättymistä. Mikäli Liikenteenharjoittaja ei hyväksy Mikkelin Ulataksin
hallituksen tekemiä Sopimusta koskevia muutoksia, Liikenteenharjoittajalla on kuitenkin
oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi yhden kuukauden kuluttua siitä, kun hän sai tiedon
muutoksista. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti.
(c) Sopimus purkautuu ilman irtisanomista, mikäli Liikenteenharjoittaja luopuu
liikenneluvastaan tai hänen liikennelupaa ei uusita. Liikenteenharjoittajan velvollisuus
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suorittaa tämän Sopimuksen mukaisia maksuja päättyy tällöin Sopimuksen
purkautumiskuukauden viimeisenä päivänä.
(d) Mikkelin Ulataksi voi purkaa Sopimuksen heti, mikäli Asiakas on rikkonut tämän sopimuksen
ehtoja. Asiakas voi purkaa sopimuksen heti, mikäli Mikkelin Ulataksi on rikkonut tämän
sopimuksen ehtoja.

15. Vahingonkorvaus
(a) Mikkelin Ulataksilla ja Asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen Osapuolen
sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta.
(b) Asiakas vastaa kolmansille osapuolille aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka
aiheutuvat Asiakkaan tai sen alihankkijan tekemistä virheistä, laiminlyönneistä tai
sopimusrikkomuksista.
(c) Jos Sopimus päättyy Asiakkaasta johtuvan syyn perusteella ja tästä aiheutuu Mikkelin
Ulataksille vahinkoa, on Mikkelin Ulataksilla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen
ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta.
(d) Osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle Osapuolelle aiheutuneita välillisiä
vahinkoja. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa vahinkoa, joka johtuu liikevaihdon
vähentymisestä tai voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen
kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein tai muuta samankaltaista, vaikeasti
ennakoitavaa vahinkoa. Tämän kohdan mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta, jos
vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Tällöin vahinkoa kärsinyt
Osapuoli on oikeutettu saamaan vahingonkorvausta myös välillisestä vahingosta.

16. Ylivoimainen este
(a) Mikkelin Ulataksi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta
syystä aiheutuvasta Mikkelin Ulataksin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.
Tällainen syy voi olla esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

viranomaisen toimenpide;
sota tai sen uhka, kapina tai mellakka;
Mikkelin Ulataksista riippumaton häiriö postinkulussa tai tietojenkäsittelyssä,
tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa;
tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästyminen Mikkelin Ulataksin
toiminnassa; tai
Mikkelin Ulataksin toimintaa häiritsevä työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto.

17. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki
(a) Sopimusta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin
neuvotteluin.
(b) Mikäli riitakysymyksestä ei ole päästy Osapuolten kesken sopuun neuvotteluteitse,
käsitellään Sopimusta koskeva riita-asia Kuopion käräjäoikeudessa.
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(c) Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

18. Muut ehdot
(a) Muilta osin noudatetaan viranomaisten mahdollisesti vahvistamia säännöksiä ja Mikkelin
Ulataksin mahdollisesti antamia määräyksiä.
(b) Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa oikeutta ja lainsäädäntöä, viranomaisten
mahdollisesti vahvistamia säännöksiä sekä niiden perusteella mahdollisesti annettuja
määräyksiä sekä muita mahdollisia erikseen annettavia toiminta- yms. ohjeita, niiltä osin
kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa
(c) Mikäli tämän sopimuksen teksti on ristiriidassa liitteiden tekstien kanssa, on liitteiden teksti
ratkaiseva.
(d) Mikkelin Ulataksilla on oikeus muuttaa tämän Sopimuksen tarkoittamia ehtoja, liitteitä,
ohjeita ja määräyksiä ilmoittamalla Asiakkaalle muutoksesta vähintään kahta (2) viikkoa
ennen muutoksen voimaantuloa kotisivuillaan tai kirjallisesti tai sähköisesti.
(e) Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa oikeutta ja lainsäädäntöä sekä viranomaisten
mahdollisesti vahvistamia säännöksiä.
(f) Asiakas on tietoinen siitä, että Mikkelin Ulataksin toiminnan kehittäminen edellyttää tämän
sopimuksen tai liitteiden uusimista aika-ajoin.
(g) Mikkelin Ulataksi voi käyttää kolmansia osapuolia tässä sopimuksessa mainittuihin tehtäviin.

19. Voimaantulo ja allekirjoitukset
Tämä Sopimus astuu voimaan sen jälkeen, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Tämä Sopimus on laadittu kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) kummallekin
Osapuolelle.

Mikkelin Ulataksi Oy

Liikenteenharjoittaja

_____________________, _________
Paikka, pvm

_____________________, ________
Paikka, pvm

_______________________________
Allekirjoitus

______________________________
Allekirjoitus

_______________________________
Nimi, asema

______________________________
Nimenselvennys

Liitteet:

Hinnasto
Yhtiön hyväksymät maksuliikennelaitteet
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