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1. Sopimuksen osapuolet 
 

Kuljetuspalveluntuottaja 
 

Taksi Esimerkki Oy (xxxxxxx-x, jäljempänä Liikennöitsijä) 
Porrassalmenkatu 35-37 
50100 Mikkeli 

 
Yhteyshenkilö:  
Allekirjoittaja:  

 
 

Välityspalveluntuottaja 
 

DRide Oy (2953901-8, jäljempänä Yhtiö) 
Vuorikatu 11 T 6 (PL 59) 
50100 Mikkeli 

 
 

Liikennöitsijä ja Yhtiö yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”. 
 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
Osapuolet sopivat tällä sopimuksella Kela-suorakorvauskuljetusten niistä palveluista 
(jäljempänä Palvelut), joita Yhtiö antaa tästä sopimuksesta ilmenevin ehdoin ja edelly-
tyksin Liikennöitsijälle. 
Tähän sopimukseen kuuluvat olennaisena osana Yhtiön laatusopimus (liite 1) ja työoh-
jeet. 
 

3. Yhtiön velvollisuudet 
Yhtiö sitoutuu toimittamaan Liikennöitsijälle seuraavat palvelut edellyttäen, että Liiken-
nöitsijä täyttää tässä sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa: 
- Kela-suorakorvauskuljetusten tilausvälitys-, sekä maksuliikennepalvelut 
- Kela-suorakorvauskuljetusten toiminnan edellyttämien koulutusten järjestäminen.  
- Yhtiöllä on oikeus laskuttaa näihin osallistumisesta. 

 
Tilausvälityspalveluiden sisältö on kuvattu tarkemmin tämän sopimuksen liitteenä ole-
vassa palvelukuvauksessa (liite 2).  

 

4. Liikennöitsijän velvollisuudet 
Liikennöitsijä sitoutuu suorittamaan hyväksymänsä tilaukset tämän sopimuksen mukai-
sesti. Jo hyväksyttyä tilausta ei Liikennöitsijän ole oikeutta peruuttaa ilman hyväksyttä-
vää syytä, kuten esimerkiksi kuljettajan sairastumista tai ajoneuvon rikkoutumista. 
 
Liikennöitsijän autojen lukumäärä voi vaihdella sopimuksen voimassaoloaikana ja hin-
naston mukaiset hinnat määräytyvät autojen lukumäärän perusteella. 

 
Liikennöitsijän on noudatettava Yhtiön välittämiä kuljetustehtäviä vastaanottaessaan 
ja suorittaessaan ja muussa toiminnassaan: 
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- lainsäätäjän ja/tai viranomaisen vahvistamia toimintaohjeita ja antamia määräyk-
siä; 

- Kelan asettamia määräyksiä ja edellytyksiä suorakorvauskuljetuksille 
- Yhtiön vahvistamia työohjeita ja muita toimintaohjeita, Yhtiön ja Liikennöitsijän vä-

listä laatusopimusta (Laatusopimus; liite 1) ja muita Yhtiön solmimia sopimuksia sekä 
- Yhtiön laatujärjestelmää, työohjetta. 

 
Liikennöitsijä vastaa siitä, että: 

- auto/-t on varustettu taksamittarilla, maksupäätteellä ja taksivalaisimella, jotka 
täyttävät Yhtiön asettamat vaatimukset; 

- auton/autojen välityslaitteiden sekä taksamittarin ohjelmapäivitykset vastaavat Yh-
tiön antamia määräyksiä; 

- kuljettajat pukeutuvat Yhtiön kulloinkin voimassa olevan työohjeessa kirjatun pu-
keutumisohjeen mukaisesti; 

- se ilmoittaa viipymättä sen osoite- ja yhteystietojen sekä muissa tämän sopimuksen 
soveltamisen kannalta tarpeellisissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista sekä 

- se toimii ilmoittamallaan ensisijaisella palvelualueella sekä ilmoittamaan mahdolli-
sesta ensisijaisessa palvelualueessa tapahtuvasta muutoksesta Yhtiölle viimeistään 
14 vuorokautta ennen muutoksen voimaanastumista. Sopimuksen allekirjoitushet-
kellä Liikennöitsijän ensisijainen palvelualue on Liikennöitsijän hakemuslomakkeessa 
ilmoittama alue. Ensisijainen palvelualue voi Liikennöitsijän niin halutessa muuttua 
sopimuksen voimassaoloaikana Yhtiön toiminta-alueella. Hinnaston mukaiset mak-
sut ovat maakuntakohtaisia ja palvelualueen muuttuessa maksut voivat muuttua. 

 
Liikennöitsijällä on oikeus ottaa vastaan kolmannen osapuolen välittämiä tilauksia 
edellyttäen, että niiden suorittaminen ei haittaa Liikennöitsijän Yhtiöltä jo hyväksymien 
kuljetustehtävien suorittamista.   

 
Mitä tässä sopimuksessa on sovittu Liikennöitsijän velvollisuudeksi, sovelletaan vastaa-
vasti myös Liikennöitsijän palveluksessaan oleviin henkilöihin. Liikennöitsijä on velvolli-
nen varmistamaan, että hänen palveluksessaan olevat henkilöt noudattavat tämän so-
pimuksen ehtoja, ja vastaa näiden laiminlyönneistä ja rikkomuksistaan kuin omistaan. 

 

5. Palveluiden hinta, muut maksut ja maksuehdot 
Liikennöitsijä sitoutuu maksamaan Palveluista Yhtiölle Yhtiön kulloinkin voimassa olevan 
hinnaston (Palveluhinnasto) mukaiset maksut. Tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä 
voimassa oleva Palveluhinnasto on sopimuksen liitteenä (liite 4).  

 
Maksut laskutetaan kuukausittain ja erääntyvät maksettavaksi kyseisen kalenterikuu-
kauden 15. päivä. Viivästyneet maksut siirtyvät automaattisesti Yhtiön yhteistyökump-
panille perintään. Yhteistyökumppanilla on oikeus laskuttaa perinnästä aiheutuvat ku-
lut.  

 
Mikäli Liikennöitsijä laiminlyö Yhtiön määräämien maksujen suorittamisen, Yhtiöllä on 
oikeus pidättää maksut Yhtiön Liikennöitsijälle tilittämistä suorituksista sekä keskeyttää 
kyytien välittäminen autoilijalle.  

 
Yhtiö suorittaa asiakkaalta Yhtiön ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella vas-
taanottamansa maksut, jotka kuuluvat Liikennöitsijälle tämän suorittaman kuljetuspal-
velun perusteella. Kyseiset maksut tilitetään Liikennöitsijälle kerran viikossa keskiviikkoi-
sin. 
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Selvyyden vuoksi todetaan, että Liikennöitsijän suorittamia avaus- ja liittymismaksuja ei 
palauteta Liikennöitsijälle tämän sopimuksen päättyessä. 

 

6. Sanktiot ja vahingonkorvausvelvollisuus 
Yhtiöllä ja sen valtuuttamilla laadunvalvojilla on oikeus valvoa, että Liikennöitsijä ja hä-
nen palveluksessaan olevat henkilöt noudattavat tätä sopimusta ja että Liikennöitsijä 
ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin havaituissa rikkomistapauksissa. 

 
Yhtiön valtuuttamilla laadunvalvojilla on oikeus määrätä tämän sopimuksen rikkomi-
sesta Laatusopimuksesta ilmenevin perustein sanktioita. Yhtiön voi määrätä sanktiot 
myös Laatusopimuksesta ilmenevää pitempiaikaisena, milloin se on rikkomuksen laatu 
tai toistuminen huomioon ottaen perusteltua. 

 
Liikennöitsijä on velvollinen korvaamaan tämän sopimuksen oleellisesta rikkomisesta 
sopimussakkona Yhtiölle 1.000 € per sopimusrikkomus. Sopimussakon lisäksi Liikennöit-
sijä vastaa Yhtiölle, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta 
siltä osin, kun vahingon määrä ylittää sopimussakon määrän.  

 
Yhtiö ei vastaa Liikennöitsijälle aiheutuneesta vahingosta, joka on seurausta Yhtiön ali-
hankkijan tai muun kolmannen osapuolen toiminnasta tai laiminlyönnistä tai joka johtuu 
ylivoimaisesta esteestä tai muista Yhtiöstä riippumattomista tapahtumista. Yhtiö ei 
vastaa välillisistä vahingoista kuten tulon menetyksestä tai muusta epäsuorasta vahin-
gosta.  

 

7. Muut ehdot 
Tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja mahdolliset muutokset on tehtävä kirjallisesti 
(esim. sähköpostitse tai kirjeitse).  Ilmoituksen katsotaan tulleen perille sähköpostitse lä-
hetyshetkellä, jos ei ole aihetta epäillä lähetyksen epäonnistuneen, ja kirjeitse viimeis-
tään 3. arkipäivänä kirjatun kirjeen päiväyksestä. Yhtiön ja Liikennöitsijän välisen tie-
donvaihdon ensisijaisena kanavana käytetään sähköpostia. Yhtiö tiedottaa liikenteen-
harjoittajia yleisesti myös www.dride.fi internetsivujen kautta. Liikenteenharjoittaja on 
velvollinen seuraamaan Yhtiön tiedottamista internetsivuilla ja muissa yleisissä viestin-
täkanavissa. 

 
Yhtiön voi muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ja sen liitteenä olevaa laatusopimusta 
(liite 1), välityspalvelukuvausta (liite 2), kalustovaatimusta (liite 3) ja palveluhinnastoa (liite 
4) edellyttäen, että muutos koskee kaikkia vastaavan sopimuksen Yhtiön kanssa teh-
neitä yrittäjiä.  
Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun muutoksia 
koskeva ilmoitus on toimitettu Liikennöitsijälle. Liikennöitsijän katsotaan hyväksyneen 
muutokset, mikäli hän ei irtisano sopimusta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun 
muutoksia koskeva ilmoitus on hänelle toimitettu.  

 
Yhtiöllä on oikeus järjestää liikenne parhaaksi katsomallaan tavalla siten, että Kela -kul-
jetuspalveluiden välittäminen voidaan toteuttaa Yhtiön ja Kelan välisten sopimusvel-
voitteiden ja Palvelunkuvauksen mukaisesti. Kuljetusten jako voi vaihdella tilanne- ja ta-
pauskohtaisesti, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta avata eikä käsitellä niiden perusteita yk-
sittäistapauksissa, kuitenkin siten, että tasapuolisuusvelvoitetta noudatetaan. 
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8. Sopimuksen voimassaolo 
Tämä sopimus astuu voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sopimuksen allekirjoitta-
neet. Sopimuksen mukainen palvelutoiminta alkaa aikaisintaan 29.3.2023. 
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on molemmin puolin irtisanottavissa noudattaen 
kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli Liikennöitsijä ei hyväksy Yhtiön tekemää 
yksipuolista sopimusmuutosta, hänellä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päätty-
mään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun hän sai tiedon muutoksista. Irtisanominen 
on tällöin tehtävä 14 päivän kuluessa kyseisen tiedon vastaanottamisesta.  

 
Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen määräyksiä eikä korjaa menet-
telyään seitsemän (7) päivän kuluessa saamastaan kirjallisesta huomautuksesta, on toi-
sella osapuolella oikeus kirjallisella ilmoituksella purkaa sopimus päättymään välittö-
mästi. Saman laatukriteerin rikkominen tai laiminlyönti kolme kertaa 12 kuukauden si-
sällä on aina olennainen sopimusrikkomus. Yhtiöllä on myös oikeus purkaa sopimus 
päättymään välittömästi, jos Liikennöitsijän taloudellisen aseman olennainen muutos 
vaarantaa hankittavan kuljetuspalvelun toteuttamisen. 

 
Mikäli Kela päättää purkaa sopimuksen Yhtiön kanssa välittömin vaikutuksin, myös 
tämä sopimus voidaan purkaa. 

 
Yrittäjän velvollisuus suorittaa tämän sopimuksen mukaisia maksuja päättyy sopimuk-
sen päättymiskuukauden viimeisenä päivänä. 

 

9. Allekirjoitukset 
Tämä sopimus allekirjoitetaan DRide Oy:n sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Osa-
puolet saavat allekirjoituksen jälkeen omat digitaaliset kappaleensa. Allekirjoituksessa 
käytetään vahvaa tunnistautumista. 

 
Osapuolet vakuuttavat, että he ovat huolellisesti perehtyneet sopimuskokonaisuuteen 
liittyviin asiakirjoihin, liitteisiin ja ohjeisiin, ymmärtävät näistä johtuvat oikeutensa ja vel-
vollisuutensa sekä sitoutuvat noudattamaan niitä, sekä kaikkia soveltuvia lakeja ja ase-
tuksia, muita viranomaisen antamia määräyksiä tai vastaavia koko sopimussuhteen 
ajan. Osapuolet vakuuttavat, että Osapuolilla on kyky, osaaminen ja riittävät resurssit 
Sopimuksen tarkoittaman palvelun tuottamiseksi sovituilla vaatimuksilla ja edellytyk-
sillä. 
 

10. Liitteet 
 

Liite 1 Laatusopimus 
Liite 2 Välityspalvelukuvaus 
Liite 3 Kalustovaatimus 
Liite 4 Palveluhinnasto 
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