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3.4.2017
LUONNOS:

Yksilökuljetusten palvelutasokuvaus
Asiakirjassa käytettävien värimerkintöjen selitykset:
- Kursivoitu sininen fontti: Tarjouskilpailun aikainen informatiivinen viesti, joka poistetaan allekirjoitettavasta sopimuksesta.
- Turkoosi taustaväri: Puuttuva tieto, joka täydennetään allekirjoitettavaan sopimukseen.
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I.

MÄÄRITELMIÄ
Tässä liitteessä noudatetaan Sopimuksen määritelmien lisäksi seuraavia
määritelmiä:
•
•
•

•

•

Liikennöitsijällä tarkoitetaan sopimusosapuolta, joka vastaa Sopimuksen mukaisesti kuljetuspalvelujen tuottamisesta.
Ostajalla tarkoitetaan MITÄ KUNTAA/KUNTAYHTYMÄÄ, joka on
sopimusosapuoli.
Tilaajalla tarkoitetaan kaikkia tilaavia oikeushenkilöitä, joita voivat
olla MIKÄ KUNTA, MAHDOLLISET MUUT KUNNAT ja Saarikka.
Yksittäisen kyytitilauksen voi tehdä myös siihen oikeutettu Asiakas
(VPL- ja SHL-asiakas), mikäli Sopimuksella on sovittu niiden kuljetuspalvelujen tuottamisesta Liikennöitsijän kanssa.
Kuljetuspalvelulla tai Palvelulla tarkoitetaan Tilaajan Sopimuksen
perusteella tilaamia henkilö- ja tavarakuljetuspalveluja ja niihin liittyviä oheistehtäviä kokonaisuutena.
o Tilauksella tarkoitetaan Tilaajan Liikennöitsijälle antamaa
selvästi yksilöityä toimeksiantoa tai Yksilökuljetuksen Matkustajan tekemää sellaista kyytitilausta, jonka mukaisen
Kuljetuspalvelun toteuttamisesta Tilaaja maksaa Liikennöitsijälle.
o Henkilökuljetuksella tarkoitetaan Tilauksen mukaisen
reitti- tai yksittäismatkan tai yksittäismatkojen mukaisia henkilöiden kuljetuksia.
- Ryhmäkuljetuksella tarkoitetaan Sopimuksen Liite
1a:ssa määriteltyjä reititettyjä kuljetuksia.
- Asiointiliikenteellä tarkoitetaan tässä liitteessä ja
reittiliitteessä (Liite 2b) määriteltyjä reittiin tai kutsuohjaukseen perustuvaa kaikille avointa Kuljetuspalvelua, joissa Asiakas maksaa matkasta Tilaajan
ilmoittaman taksan mukaisen omavastuun tai matkalipun.
- Joukkoliikenteellä tarkoitetaan yleistä ja julkista,
sekä kaikille avointa joukkoliikennettä, joka on järjestetty markkinaehtoisesti tai ELY-keskuksen toimesta.
- Yksilökuljetuksella tarkoitetaan tässä liitteessä
määriteltyjä VPL- tai SHL-kuljetuksia, jotka Tilaaja
on myöntänyt yksittäiselle kuntalaiselle kunnan ja/tai
sen lähikunnan alueella suoritettaviin kuljetuksiin.
Joissakin tapauksissa Matkustajan matkustusoikeus
voi yltää lähikuntaa pidemmällekin.
o Tavarakuljetuksella tarkoitetaan Sopimuksen Liite 3a:ssa
määriteltyä Kuljetuspalvelua.
Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka matkustaa Sopimuksen
perusteella järjestetyssä kuljetuksessa Tilaajan (osin tai kokonaan)
maksamana.
o Oppilaalla tarkoitetaan Matkustajaa, joka on kuljetuspalvelun piirissä Tilaajan tekemän päätöksen perusteella.
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•
•
•
•

II.

Aikuisasiakkaalla tarkoitetaan sellaista täysi-ikäistä ja -valtaista Matkustajaa, jolle Tilaaja järjestää maksuttoman kuljetuksen.
o Asiakkaalla tarkoitetaan sellaista kyyditettävää, joka maksaa matkansa kokonaan tai osittain itse. Tällainen Asiakas
voi olla:
- VPL-asiakas, jolla on vammaispalvelulain perusteella Saarikan myöntämä oikeus asiointi- ja virkistysmatkoihin ja/tai työ- ja opintomatkoihin. VPL-asiakkaalla voi olla Tilaajan myöntämä oikeus maksuttomaan Saattajaan (jäljempänä Saattaja).
- SHL-asiakas, jolla on sosiaalihuoltolain perusteella
Saarikan myöntämä oikeus asiointimatkoihin.
- Asiointiliikenteen asiakas, joka voi olla kuka tahansa
Tilaajan hankkimaa asiointiliikennettä hyödyntävä
Matkustaja.
Liikennöitsijä voi ottaa itse määrittelemällään hinnalla lakien sallimissa rajoissa kyytiinsä myös sellaisia matkustajia, jotka eivät ole
kyydissä Tilaajan maksamalla osuudella, kuten esimerkiksi sellaisella ajomatkalla, jonka määränpäänä on Tilaajan maksaman kyydin aloittaminen.
Kyydinvälittäjällä tarkoitetaan Tiljaajan kumppania, joka ottaa vastaan kyytitilaukset ja välittää ne autoon.
Huoltajalla tarkoitetaan Oppilaan tai vajaavaltaisen tai apua tarvitsevan Aikuisasiakkaan asioiden hoitajaa.
Kuljetuksella tarkoitetaan Sopimuksen perusteella Matkustajille
järjestettävää kuljetuspalvelua.
Liikennöintipäivällä tarkoitetaan tässä liitteessä niitä päiviä, joihin
Tilaaja on tilannut Kuljetuksia.

KULJETUSPALVELUIDEN KOKONAISUUS JA LAADUN VARMISTUS

Tämä Sopimuksen liite on sopijaosapuolten xx.xx.20xx allekirjoittamaan
kuljetuspalvelujen sopimukseen. Tähän liitteeseen on kirjattu Yksilökuljetuksissa noudatettavat palvelutasokuvaukset.

2.1.

Kuljetuspalvelujen kokonaisuus
Yksilökuljetukset ovat yksi osa Tilaajan ostamia kuljetuspalveluja.
Ellei Sopimuksessa ole toisin todettu, Liikennöitsijältä voidaan tilata
myös muita kuljetuksia, kuten esimerkiksi ryhmäkuljetuksia.

III.

ASIOINTILIIKENNE

3.1.

Asiointiliikenteen sisältökuvaus ja tarkoitus
Asiointiliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, jossa Asiakas
maksaa kyydistä Liikennöitsijälle Tilaajan määrittelemän maksun.
Asiointiliikenteen tarkoitus on järjestää mahdollisuuksia alueella olevien palvelujen (esim. kauppa, kirjasto, terveyspalvelut, pankki) käyttämiseen tai reitin sallimissa rajoissa muihinkin tarkoituksiin (esim.
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kyläily). Aikatauluihin pyritään jättämään riittävästi aikaa Asiakkaan
tarvitseman avustamisen mahdollistamiseksi.
VPL-matkustusoikeuden omaava voi käyttää Asiointiliikennettä samalla tavalla kuin kuka tahansa (eli Asiointiliikenteen käyttäminen ei
vähennä VPL-matkustusoikeutta muissa kyydeissä). Tilaaja voi kuitenkin osoittaa VPL-asiakkaalle kyydiksi Asiointiliikenteen silloin, kun
se asiakkaan saaman kuljetusoikeuspäätöksen mukaan on mahdollista, ja kun Asiointiliikenne sillä kerralla soveltuu hänen matkustustarpeeseensa.
3.2.

Asiointiliikenteen järjestämismalli
Asiointiliikenteen reitit ja järjestämismalli on sovittu reittiliitteessä
(Liite 2b). Asiointiliikenteessä reitiltä poikkeaminen on mahdollista
Sopimuksen reittiliitteessä kerrotulla tavalla.

3.3.

Kuljettajana Asiointiliikenteessä
Kuljettajan palvelualttiudella on tärkeä rooli kotona asumisen
mahdollistajana.
Liikennöitsijän tulee huolehtia siitä, että Kuljettajalla on riittävä osaaminen ja kyvykkyys, sekä tahtotila Asiakkaiden palvelemiseksi hyvien käytöstapojen mukaisesti. Asiointiliikenteen järjestämisessä pyritään kaikin kohtuullisin keinoin edistämään palvelun toimivuutta ja
Asiakkaiden hyvää palvelukokemusta. Tähän kannustamiseksi Asiointiliikenteen matkalipputulot ovat lyhentämättömänä Liikennöitsijän
tuloa. Tilaaja toivoo, että myös mahdollinen palkkakuljettaja saisi
palkkansa lisänä osan matkalipputuloista.
Tilaaja sitoutuu välittämään suoraan Kuljettajalle hänen toiminnastaan saamansa hyvän palautteen. Palvelun kehittämisen edistämiseksi myös kriittinen palaute käsitellään Liikennöitsijän ja Kuljettajan kanssa.

3.4.

Liikkumiseen kannustaminen ja Asiakkaan avustaminen
Liikkumiseen kannustaminen
Arkiliikunta edistää kunnossa pysymistä ja kotona asumista. Asiointiliikenteessä Asiakasta halutaan kannustaa liikkumaan voimiensa ja
kuntonsa, sekä olosuhteiden mahdollistamalla tavalla. Esimerkiksi
asiointimatkalle lähdettäessä kuljettaja voi kannustaa Asiakasta Asiakkaan voinnin ja kyvyn huomioon ottaen saapumaan sopivaan
paikkaan ennen kyytiin nousemista.
Asiakkaan avustaminen
Kuljettajan tehtävä on tarvittaessa avustaa Asiakasta:
- auton luokse pääsemisessä
- autoon nousemisessa ja istuutumisessa, sekä turvavyön kiinnittämisessä
- autosta poistumisessa
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mahdollisten kantamusten ja apuvälineiden kyytiin ottamisessa ja määränpäässä (kotiovelle) kantamisessa.

Asiointiliikenteen Asiakas vastaa omasta turvallisuudestaan samalla
tavalla kuin muussakin yleisessä joukkoliikenteessä. Kuljettajan on
mahdollista jättää Asiakkaat autoon siksi ajaksi, kun hän avustaa
jota kuta Asiakasta.
3.5.

Reittien ja palvelualueiden muodostaminen
Asiointiliikenne on Tilaajan järjestämää Palvelua. Tilaaja vastaa Asiointiliikenteen palvelualueiden ja reittien suunnittelusta. Palvelualuetta määriteltäessä rajataan se alue, jolta Asiakas voi tehdä tilauksen ajettavalle reitille. Reitti voi olla kokonaan kutsuohjattua ilmoitetulla palvelualueella tai siinä voi olla osia, joista reitti kulkee myös
siinä tapauksessa, että reitiltä poiketaan kutsuttujen tehtävien
vuoksi.
Tilaajalla on oikeus muuttaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan.
Liikennöitsijä on pyydettäessä velvollinen tekemään yhteistyötä reittija palvelualuesuunnittelussa Tilaajan kanssa. Reitittämistyöskentelyyn osallistumisesta ei makseta korvausta Liikennöitsijälle.
Reitit ja palvelualueet kirjataan sopimuksen liitteiksi (Liite 2b) Tilaajan toimesta. Liitteessä kuvataan reitti ja palvelualue, meno- ja paluumatkojen aikataulut, reitin matkalippuhinnat ja kohteet, joihin Asiointiliikenteellä pääsee.
Liikennöitsijällä on oikeus järjestää Reittiin jatkoyhteyksiä. Jatkoyhteydet eivät saa vaarantaa Tilaajan Liikennöitsijältä tilaamia muita
Palveluja. Lisäksi jatkoyhteyksien osalta on noudatettava 3.10. kohdan mukaisia ehtoja.

3.6.

Reittejä ja palvelualueita koskeva tiedottaminen
Tilaaja tiedottaa kulloinkin voimassa olevat reitit ja palvelualueet
kuntalaisille ja Liikennöitsijälle. Reittejä ja/tai palvelualueita muutettaessa Liikennöitsijä on velvollinen osallistumaan tiedottamiseen Asiakkaita kohdatessaan.

3.7.

Poikkeukset kuljetusreittiin
Liikennöitsijällä on oikeus poiketa reitiltä Asiakkaiden tilausten perusteella palvelualueen sisällä.

3.8.

Asiointiliikenteen tilaaminen
Asiakas tilaa kutsuohjatun kyydin sopimalla noutopaikasta ja -ajasta
kuljettajan kanssa viimeistään tuntia ennen Asiointiliikenne -reitin
lähtöaikaa. Tilauksen voi tehdä puhelimella tai sopimalla siitä kuljettajan kanssa esimerkiksi edellisen kyydin yhteydessä.

LIITE 2aLUONNOS
7
Aikatauluun ja reittiin perustuvaan kyytiin pääsee reitin varrelta kaikista niistä paikoista, joissa autoon on turvallista nousta kyytiin.
3.9.

Asiointiliikenteestä Liikennöitsijälle maksettava korvaus
Reittiin perustuvasta Asiointiliikenteestä maksetaan Liikennöitsijälle
suunniteltuun reittiin perustuva korvaus. Reittihintaan sisällytetään
kutsuperusteisia suunnitellulta reitiltä poikkeamisia (matkaa ja aikaa)
reittikohtaisen harkinnan perusteella. Vain reittikohtaisesti sovitun
poikkeamisvaran ylittävältä osin Liikennöitsijällä on oikeus laskuttaa
sopimushintojen mukaista lisämaksua. Reitiltä poikkeamisen tulee
aina perustua Asiakkaan palvelemiseen.

3.10. Liikennöitsijän velvollisuuksia
Liikennöitsijä on velvollinen:
- perimään tasapuolisesti jokaiselta Asiakkaalta Tilaajan ilmoittaman maksun suuruinen maksu. Peritystä maksusta tulee tarjota Asiakkaalle kuittia.
- raportoimaan matkustajamäärät kuukausittain kultakin reitiltä
erikseen. Raportointi tapahtuu, ellei toisin ole sovittu, Tilaajan
toimittamalla raportointipohjalla (Excel-tiedosto).
- raportoimaan reittihinnan ylittävästä poikkeamasta vähintään
matkustajamäärät ja laskutusperusteen mukaiset asiat (lisäaika ja -kilometrit).

IV.

SHL-KULJETUKSET

4.1.

SHL-kuljetusten sisältökuvaus ja tarkoitus
SHL-kuljetukset perustuvat sosiaalihuoltolakiin. Saarikka päättää
kulloinkin noudatettavista kuljetuspalvelun myöntämisperusteista.
Palvelujen järjestämisen tarkoitus on kotona asumisen tukeminen.
Käytännössä kuljetusoikeutta myönnetään Saarikan myöntämiskriteerit täyttäville asiointitarpeisiin alueilta, joista Asiointiliikenne ei liikennöi. Yleensä matkustusoikeus kattaa vain oman kunnan alueella
sijaitsevat palvelut.
SHL-kuljetuksissa Asiakkaiden kyytejä yhdisteltäessä noudatetaan
kohdassa 4.5. (alaotsikoineen) kerrottuja periaatteita.
SHL- kuljetuksia ei saa käyttää terveydenhoitoon tai kuntoutukseen
liittyviin matkoihin, koska ne ovat KELAn korvaamia matkoja.

4.2.

Asiakkaista kyydinvälitys- ja kuljetuspalvelujen tuottajalle annettavat tiedot
Tämä osio kirjoitetaan, kun kyydinvälitysratkaisusta sovitaan.
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4.3.

SHL-kuljetusten liikennöintiajat
Asiakkaalla on oikeus matkustaa SHL-matka (merkitään tarjouspyyntöön ja sopimukseen ne päivät, jotka tulevat kyseeseen):
Maanantaisin,

Tiistaisin,

Keskiviikkoisin,

Torstaisin,

Perjantaisin,

Lauantaisin,

ei kuitenkaan arkipyhinä.
Kuljetuksen sovittu noutoaika tulee olla kello 10 – 18.
Matkan kohteen tulee olla Asiakkaan kotikunnan keskus (kauppa,
pankki, posti, apteekki, viranomaispalvelu tai muu asiointikohde)
tai kotikunnan alueella sijaitseva lähikauppa.
4.4.

SHL-kuljetuksen tilaaminen
4.4.1. Tilauksen tekeminen
Asiakas tekee Tilauksen Tilaajan ohjeistamalla tavalla. Tilauksen yhteydessä Asiakas ilmoittaa:
- lähtöpaikan ja määränpään
- lähtöajan tai (ehdottoman) perille saapumisajan
- tilaa vievät apuvälineet (esim. rollaattori)
- muut kyydin onnistumisen kannalta välttämättömät tiedot
- mahdollista paluukyytiä koskevat tiedot
4.4.2. Menomatkan tilaaminen
SHL-kuljetuksen menomatka tilataan viimeistään kuljetuspäivän aamuna klo 10 mennessä. Tilaus tehdään Saarikan ohjeistamaan paikkaan (Kyydinvälittäjälle tai sopimusautoilijalle).
Tilauksen yhteydessä tilauksen vastaanottaja voi tallettaa tilaajan
puhelinnumeron mahdollista kyytien yhdistelyn vaatimaa aikataulusovittelua varten.
4.4.3. Paluumatkan tilaaminen
SHL-kuljetuksen paluumatkalla tarkoitetaan kuljetusta, jolla Asiakas
palaa kotiosoitteeseen. Se tilataan viimeistään menomatkan aikana.
Asiakkaan tehdessä Tilauksen autossa, on kuljettaja velvollinen tarvittaessa ilmoittamaan Tilauksen Kyydinvälittäjälle.

4.5.

SHL-kuljetusten yhdistely
Tämä osio EHKÄ siirretään kyydinvälityspalveluja koskevaan sopimukseen, mikäli
sellaisesta palvelusta sovitaan muun kuin liikennöitsijän kanssa.
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SHL-kuljetuksia järjestettäessä Asiakkaiden kyytejä pyritään yhdistelemään. Yhdistelyn tavoitteena on säästää kuljetuksesta syntyviä
kustannuksia ja päästöjä.
Tilausten yhdisteleminen samoihin kyyteihin edellyttää Tilausten kokoamista yhdelle Kyydinvälittäjälle. Myös lähtöaikojen sovittelumahdollisuus edistää yhdistelyä.
4.5.1. SHL-kuljetusten yhdistelyn periaatteet
Kyytejä voidaan yhdistellä seuraavien periaatteiden mukaisesti.
- Yhdistely ei saa aiheuttaa Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
• Asiakkaan Tilauksen yhteydessä ilmoittamaa (ja perusteltua) ehdotonta perillesaapumisaikaa ei voida ylittää.
• Yhdensuuntaisen matkan matka-aika ei saa pidentyä yhdistelyn vuoksi enempää kuin 45 minuuttia.
- Yhdistelyn tulee olla Tilaajalle taloudellisesti kannattavaa.
- Tilausten sovitteleminen yhdistelyjen edistämiseksi on sallittua
seuraavasti:
• kun yhdistelyn onnistuminen sitä edellyttää, on Kyydinvälittäjällä mahdollisuus sovitella Asiakkaan kanssa jo sovittua noutoaikaa. Ilman sovittelua menokyydin lähtö-/noutoaikaa voi viivästyttää 15 minuutilla sovitusta.
• Sovittelun mahdollistamiseksi Kyydinvälittäjällä on oikeus
tallettaa Tilaajan yhteystieto voidakseen olla häneen yhteydessä kyytien yhdistämiseksi.
• Kyydinvälittäjä ei saa aiheuttaa Asiakkaalle viivästymistä
sellaisesta aikavarauksellisesta palvelusta (esim. lainaneuvottelu pankissa), joka on tilausta tehtäessä ilmoitettu,
ja joka on aikataulullisesti muutoin mahdollinen toteuttaa.
- Paluukyydit yhdistellään aina, jos yhdistely on Tilaajalle taloudellisesti kannattavaa ja jos yhdistely ei aiheuta Asiakkaalle yli
45 minuutin odotusaikaa. Odotusajan pituus lasketaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä toivomastaan paluumatkan lähtöajasta.
- Kyytien yhdisteleminen on sallittua myös toisen asiakasryhmän
(esim. VPL- tai koulukuljetus-) kyytien kanssa.
4.5.2. Yhdistelykuljetuksen kyytimuotoa koskevat periaatteet
1. Mikäli Asiointiliikenne täyttää Asiakkaan kyytitarpeen ja Asiakas
voi vamman estämättä Asiointiliikennettä käyttää, Kyydinvälittäjä
ohjaa Tilauksen Asiointiliikenteeseen.
2. Mikäli Asiointiliikenteen reitti ja/tai aikataulu ei sovi Asiakkaalle tai
hänen tarpeisiinsa, Asiakas ohjataan muuhun yhdistelykyytiin.
3. Mikäli kyytiä ei voi yhdistää, Asiakkaalle järjestetään yksilökyyti,
johon Kyydinvälittäjä voi edelleen yhdistellä myöhemmin tulevia
Tilauksia.
4.6.

SHL-kuljetuspalvelu
Yksi kuljetuspalvelumatka on sellainen yhdensuuntainen matka,
jonka lähtöpaikka ja määränpää ovat kaksi eri paikkaa. Jokaiseen
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yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä asiakkaalle veloitukseton viiden minuutin pistäytymisaika (odotusaika). Pistäytymisajalla tarkoitetaan sellaista asiakkaan pyynnöstä tehtyä matkan keskeyttämistä,
joka mahdollistaa asiakkaan pistäytymisen esim. pankkiautomaatilla.
Asiakkaan noutaminen autoon ja saattaminen matkan päätyttyä kuuluu kuljetuspalveluun silloin, kun Asiakas sitä välttämättä tarvitsee.
Sopimusliikennöitsijöiltä edellytetään Asiakkaan löytämisvelvollisuutta, jolla ennalta ehkäistään tilanteet, jossa asiakas jää vaille kyytiä siksi, ettei kuljettaja löydä oikeaa henkilöä.
4.6.1. Kuljetusaikaa koskevat perusperiaatteet:
Asiakkaita kuljetetaan kohdassa 4.3. kuvattuna asiointiaikana.
Asiakkaalle ilmoitetaan Tilauksen yhteydessä noutoaika, jota Liikennöitsijä voi muuttaa noudattamalla 4.5. kohdassa (alaotsikoineen)
kuvattuja yhdistelyn periaatteita.
Asiakas huolehtii siitä, että hän on kyydin saapuessa valmis lähtemään.
4.6.2. Toimitustarkkuus
Toimitustarkkuudella tarkoitetaan sitä, miten tarkasti ajoneuvo saapuu sovittuun paikkaan noutamaan Asiakasta tai miten tarkasti kyyti
saapuu määränpäähän.
Kuljetus järjestetään aikaisintaan viittä (5) minuuttia ennen sovittua
noutoaikaa ja viimeistään viisitoista (15) minuuttia sovitun noutoajan
jälkeen. Kuljettajan on pyrittävä ilmoittamaan Asiakkaalle myöhästymisestä tai esim. siitä, ettei löydä asiakasta ilmoitetusta paikasta.
Asiakkaan perustellusta syystä (Esim. neuvotteluaika pankissa tai
kampaamoaika) ilmoittamaa ehdotonta perillesaapumisaikaa ei saa
ylittää.
4.7.

Asiakkaan omavastuu SHL-kuljetuksessa
4.7.1. Omavastuun määrittävän matkan mittaaminen
Omavastuumaksu perustuu Asiakkaan matkustaman matkan pituuteen. Se peritään Asiakkaalta joko:
- milloin Tilaaja on siitä kyydinvälitysoperaattorin kanssa sopinut,
yhdistelyohjelmiston mittaamien matkatietojen perusteella.
- tai autossa (mahdollisesti) olevan taksan mittaamiseen hyväksytyn taksamittarin osoittaman matkan mukaan
- tai milloin edelliset eivät ole mahdollisia, internetistä löytyvän
Liikenneviraston / Maanmittauslaitoksen julkaiseman avoimen
kartta-aineiston osoittaman matkan perusteella.
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4.7.2. Omavastuun määrä
Omavastuun suuruus määräytyy sen matkan mukaan, mikä olisi
muodostunut matkan pituudeksi yksin matkustettaessa.
Omavastuun hinnan perusteena on (merkitään tarjouspyyntöön ja
sopimukseen kyseeseen tuleva vaihtoehto)
Vaihtoehto 1
Asiakas maksaa joukkoliikenteen taksaa vastaavan hinnan matkan
omavastuuosuutena. Joukkoliikenteen taksaa vastaavana pidetään
Oy Matkahuolto Ab:n kulloinkin voimassa olevaa kertamatkahinnaston aikuisen vakiovuorohinnastoa. Mikäli kyseisen vakiovuorohinnaston ylläpitäminen lakkaa sopimuskauden aikana, omavastuuna noudatetaan viimeisimmäksi jäänyttä vakiovuorohinnastoa.
Vaihtoehto 2
Asiakas maksaa matkan omavastuuosuutena:
- alle
kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta
- edellistä pidemmästä matkasta
euroa.

euroa.

4.7.3. Omavastuun alentaminen
Yhdensuuntaisen menomatkan omavastuuta alennetaan kahdella
eurolla (2 €) / Asiakas, mikäli kyytiin tulevat Asiakkaat ovat yhdessä järjestäneet yhdistelymatkan / sopineet matkan yhdistämisestä ja kertovat siitä tilauksen yhteydessä.

V.

VPL-KULJETUKSET

5.1.

VPL-kuljetusten sisältökuvaus ja tarkoitus
VPL-kuljetukset perustuvat voimassa olevaan vammaispalvelulakiin.
Saarikka myöntää matkustusoikeuden Asiakaskohtaisella yksilöllisellä päätöksellä. Matkoja myönnetään lain edellytysten täyttyessä
asiointi- ja virkistyskäyttöön, sekä työ- ja opintomatkoihin. Joillakin
Asiakkailla voi olla Saarikan myöntämä oikeus kyytimaksusta vapaaseen avustajaan matkan aikana. Lisäksi Liikennöitsijällä on oikeus
ottaa Asiakkaan lähiomainen kyytiin lisämyyntinä (katso liitteen
kohta VIII.)
VPL-kuljetuksissa Asiakkaiden kyytejä yhdisteltäessä noudatetaan
kohdassa 5.5. (alaotsikoineen) kerrottuja periaatteita.
Tätä palvelusisältöä ei sovelleta sellaisiin Asiakkaisiin, jotka käyttävät kuljetuspalvelua pääosin kotikunnan ja sen lähikuntien ulkopuolella esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla.
VPL-kuljetuksia ei saa käyttää terveydenhoitoon tai kuntoutukseen
liittyviin matkoihin, koska ne ovat KELAn korvaamia matkoja.
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5.2.

Asiakkaista kyydinvälitys- ja kuljetuspalvelujen tuottajalle annettavat tiedot
Tämä osio kirjoitetaan, kun kyydinvälitysratkaisusta sovitaan.

5.3.

VPL-kuljetusten liikennöintiajat
Saarikka järjestää VPL-kuljetuksia joukkoliikenteen korvaavana palveluna siten, että Asiakkaalla on oikeus matkustaa asiointi- ja virkistysmatka, kun kuljetus tilataan klo 7-18 välisenä aikana ja toivottu
lähtöaika on kello 8-22 välisenä aikana. Muuna aikana kuljetusoikeus voidaan myöntää vain työ- ja opintomatkoihin.

5.4.

VPL-kuljetuksen tilaaminen
5.4.1. Tilauksen tekeminen
Asiakas tekee Tilauksen Tilaajan ohjeistamalla tavalla. Tilauksen yhteydessä Asiakas ilmoittaa:
- lähtöpaikan ja määränpään
- mahdollisen avustajan tarvitseman matkustuspaikan
- lähtöajan tai (ehdottoman) perille saapumisajan
- tilaa vievät apuvälineet (esim. rollaattori)
- mahdolliset paluukyytiä koskevat tiedot
- muut kyydin onnistumisen kannalta välttämättömät tiedot
5.4.2. Tilauksen sitominen lähtö- tai perilläoloaikaan
Asiakkaalla on oikeus tehdä kyydin Tilaus:
- joko toivotun lähtöajan mukaan
- tai milloin Asiakkaalla on perusteltu syy tiettyyn perillesaapumisaikaan (esim. neuvotteluaika pankissa), ehdottoman perillesaapumisajan mukaan.
Tilauksen yhteydessä Tilauksen vastaanottaja voi tallettaa tilaajan
puhelinnumeron mahdollista kyytien yhdistelyn vaatimaa aikataulusovittelua varten.
5.4.3. Menomatkan tilaaminen
Menomatka tilataan kyytitarvetta ennakoiden. Tilaus tulee tehdä vähintään kaksi (2) tuntia ennen toivottua lähtöaikaa. Tilauksen voi
tehdä myös edellisenä päivänä. Tilaus tehdään Saarikan ohjeistamaan paikkaan (kyydinvälittäjälle tai sopimusautoilijalle), josta Tilaus
välitetään ensisijaisesti sopimusautoilijoille.
Säännöllisten matkojen (lähinnä työmatkat) osalta Asiakas voi tehdä
useita Tilauksia yhdellä kerralla. Mahdolliset peruutukset ovat Asiakkaan vastuulla.
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5.4.4. Paluumatkan tilaaminen / asiointi- ja virkistysmatkat
VPL-kuljetuksen paluumatkalla tarkoitetaan kyytiä, jolla Asiakas palaa kotiosoitteeseen tai keskellä työpäivää työpaikalleen. Paluukuljetus tulee tilata:
- kuntakeskuksesta lähtevien kyytien osalta viimeistään puoli
tuntia ennen kyydin tarvetta.
- muualta kuin kuntakeskuksesta lähtevien kyytien osalta viimeistään tuntia ennen kyydin tarvetta.
Sen voi tilata myös yhtä aikaa menomatkan kanssa.
5.4.5. Paluumatkan tilaaminen / työ- ja opintomatkat
Työ- ja opintomatkojen paluumatka tilataan samoja periaatteita noudattaen kuin asiointi- ja virkistysmatkan paluukyyti. Sellaisten työmatkojen osalta, joissa lähtöajan ennakoiminen on mahdotonta
(esim. päättyvä kokous), Asiakkaalla on oikeus pyytää ensimmäistä
vapaata autoa.
5.5.

VPL-kuljetusten yhdistely
Tämä osio siirretään EHKÄ tai kopioidaan kyydinvälityspalveluja koskevaan sopimukseen, mikäli sellaisesta palvelusta sovitaan muun kuin liikennöitsijän kanssa.
VPL-kuljetuksia järjestettäessä Asiakkaiden kyytejä pyritään yhdistelmään. Yhdistelyn tavoitteena on säästää kuljetuksesta syntyviä
kustannuksia ja päästöjä.
Tilausten yhdisteleminen samoihin kyyteihin edellyttää Tilausten kokoamista samalle tilausten vastaanottajalle eli Kyydinvälittäjälle.
Myös lähtöaikojen sovittelumahdollisuus edistää yhdistelyä.
5.5.1. VPL-kuljetusten yhdistelyn periaatteet
Kyytejä voidaan yhdistellä seuraavien periaatteiden mukaisesti.
- Yhdistely ei saa aiheuttaa Asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
• Yhdistelykyydissä käytettävän auton tulee soveltua Asiakkaalle (vamman huomioon ottaminen).
• Asiakkaan Tilauksen yhteydessä ilmoittamaa (ja perusteltua) ehdotonta perillesaapumisaikaa ei voida ylittää.
• Yhdensuuntaisen matkan matka-aika ei saa pidentyä yhdistelyn vuoksi enempää kuin 45 minuuttia.
(Asiakaskohtainen yhdistelykielto on toteutettava kuljetuspalvelupäätöksen tekijän toimesta ja ilmoitettava tilausten vastaanottajalle.)
- Yhdistelyn tulee olla Tilaajalle taloudellisesti kannattavaa.
- Tilausten sovitteleminen on sallittua seuraavasti:
• kun yhdistelyn onnistuminen sitä edellyttää, on Kyydinvälittäjällä mahdollisuus sovitella Asiakkaan kanssa jo sovittua noutoaikaa. Ilman sovittelua menokyydin lähtö-/noutoaikaa voi viivästyttää 15 minuutilla sovitusta.
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Sovittelun mahdollistamiseksi Kyydinvälittäjällä on oikeus
tallettaa tilaajan yhteystieto voidakseen olla häneen yhteydessä kyytien yhdistämiseksi.
• Kyydinvälittäjä ei saa aiheuttaa Asiakkaalle viivästymistä
sellaisesta aikavarauksellisesta palvelusta (esim. lainaneuvottelu pankissa), joka on tilausta tehtäessä ilmoitettu,
ja joka on aikataulullisesti muutoin mahdollinen toteuttaa.
Paluukyydit yhdistellään aina, jos yhdistely on Tilaajalle taloudellisesti kannattavaa ja jos yhdistely ei aiheuta Asiakkaalle yli
45 minuutin odotusaikaa. Odotusajan pituus lasketaan Asiakkaan tilauksen yhteydessä toivomastaan paluumatkan lähtöajasta.
Kyytien yhdisteleminen on sallittua myös toisen asiakasryhmän
(esim. SHL- tai koulukuljetus-) kyytien kanssa.

5.5.2. Yhdistelykuljetuksen kyytimuotoa koskevat periaatteet
1. Mikäli Asiointiliikenne täyttää Asiakkaan kyytitarpeen ja Asiakas
voi vamman estämättä Asiointiliikennettä käyttää, Kyydinvälittäjä
ohjaa Tilauksen Asiointiliikenteeseen.
2. Mikäli Asiointiliikenteen reitti ja/tai aikataulu ei sovi Asiakkaalle tai
hänen tarpeisiinsa, Asiakas ohjataan muuhun yhdistelykyytiin.
3. Mikäli kyytiä ei voi yhdistää, Asiakkaalle järjestetään yksilökyyti,
johon Kyydinvälittäjä voi edelleen yhdistellä myöhemmin tulevia
Tilauksia.
5.6.

VPL-kuljetuspalvelu
5.6.1. Yhdensuuntainen matka
Yksi VPL-kuljetuspalvelumatka on sellainen yhdensuuntainen matka,
jonka lähtöpaikka ja määränpää ovat kaksi eri paikkaa. Jokaiseen
yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä Asiakkaalle veloitukseton viiden minuutin pistäytymisaika (odotusaika). Pistäytymisajalla tarkoitetaan sellaista Asiakkaan pyynnöstä tehtyä matkan keskeyttämistä,
joka mahdollistaa Asiakkaan pistäytymisen esim. pankkiautomaatilla.
5.6.2. Noutaminen, saattaminen ja Asiakkaan löytämisvelvollisuus
Asiakkaan noutaminen autoon ja saattaminen matkan päätyttyä kuuluu kuljetuspalveluun silloin, kun Asiakas sitä välttämättä tarvitsee.
Sopimusliikennöitsijöiltä edellytetään Asiakkaan löytämisvelvollisuutta. Tällä velvollisuudella pyritään ennaltaehkäisemään tilanteet,
jossa Asiakas jää vaille kyytiä siksi, ettei kuljettaja löydä oikeaa henkilöä.
5.6.3. Kuljetusaikaa koskevat perusperiaatteet
Asiakkaita kuljetetaan kohdassa 5.3. kuvattuna asiointiaikana.
Asiakkaalle ilmoitetaan puhelimitse tehdyn tilauksen yhteydessä
noutoaika, jota Liikennöitsijä voi muuttaa noudattamalla 5.5. kohdassa (alaotsikoineen) kuvattuja yhdistelyn periaatteita kunnioittaen.
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Asiakas huolehtii siitä, että hän on kyydin saapuessa valmis lähtemään.
5.6.4. Toimitustarkkuus / Asiakkaan noutaminen
Toimitustarkkuudella tarkoitetaan sitä, miten tarkasti ajoneuvo saapuu sovittuun paikkaan noutamaan Asiakasta tai miten tarkasti kyyti
saapuu määräpäähän.
Kuljetus järjestetään aikaisintaan viittä (5) minuuttia ennen sovittua
noutoaikaa ja viimeistään viisitoista (15) minuuttia sovitun noutoajan
jälkeen. Kuljettajan on pyrittävä ilmoittamaan Asiakkaalle myöhästymisestä tai esim. siitä, ettei löydä Asiakasta ilmoitetusta paikasta.
5.6.5. Toimitustarkkuus / Asiakkaan luovuttaminen määränpäässä
Asiakkaan perustellusta syystä (Esim. neuvotteluaika pankissa tai
kampaamoaika) ilmoittamaa ehdotonta perille saapumisen aikaa ei
saa ylittää. Matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin
tärkeämpää kuin aikataulussa pysyminen (vaikeat sääolosuhteet ja
muut poikkeustilanteet).
5.7.

Apuvälineet ja muut Asiakkaan mukana kulkevat tavarat
Asiakkaalla voi olla mukana päivän ohjelmassa tarvittavia tai muita
Kuljetuksen tarpeelle tyypillisiä tavaroita, kuten esimerkiksi henkilökohtaisia apuvälineitä (esim. rollaattori) ja/tai kauppakasseja.
Mahdollisista isojen esineiden kuljetuksista ja sen mahdollisista lisämaksuista Asiakkaan tulee sopia Liikennöitsijän kanssa Tilauksen
yhteydessä.
Kuljettaja huolehtii tavaroiden asianmukaisesta autoon pakkaamisesta ja kiinnittämisestä, sekä avustaa tarvittaessa apuvälineen
käyttöön ottamisesta.

5.8.

Asiakkaan omavastuu VPL-kuljetuksessa
5.8.1. Omavastuun määrittävän matkan mittaaminen
Omavastuumaksu perustuu Asiakkaan tilaaman matkan pituuteen.
Se peritään Asiakkaalta joko:
- milloin Tilaaja on siitä kyydinvälitysoperaattorin kanssa sopinut,
yhdistelyohjelmiston mittaamien matkatietojen perusteella.
- tai autossa (mahdollisesti) olevan taksan mittaamiseen hyväksytyn taksamittarin osoittaman matkan mukaan.
- tai milloin edelliset eivät ole mahdollisia, internetistä löytyvän
Liikenneviraston / Maanmittauslaitoksen julkaiseman avoimen
kartta-aineiston osoittaman matkan perusteella. Tätä tapaa käytettäessä autossa tulee olla kuljettajan käytettävissä älylaite
matkan mittaamiseksi.
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5.8.2. Omavastuun määrä VPL-kuljetuksessa
Omavastuun suuruus määräytyy sen matkan mukaan, mikä olisi
muodostunut matkan pituudeksi yksin matkustettaessa.
Asiakas maksaa joukkoliikenteen taksaa vastaavan hinnan matkan
omavastuuosuutena. Joukkoliikenteen taksaa vastaavana pidetään
Oy Matkahuolto Ab:n kulloinkin voimassa olevaa kertamatkahinnaston aikuisen vakiovuorohinnastoa. Mikäli kyseisen vakiovuorohinnaston ylläpitäminen lakkaa sopimuskauden aikana, omavastuuna noudatetaan viimeisimmäksi jäänyttä vakiovuorohinnastoa.
Avustajan matkasta ei peritä maksua.
5.8.3. Omavastuun alentaminen
Yhdensuuntaisen menomatkan omavastuuta alennetaan kahdella
eurolla (2 €) / Asiakas, mikäli kyytiin tulevat Asiakkaat ovat yhdessä järjestäneet yhdistelymatkan / sopineet matkan yhdistämisestä ja kertovat siitä Tilauksen yhteydessä.

VI.

AUTOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

6.1.

Kaikkia autoja koskevat vaatimukset
Auton tulee olla tehtävään soveltuva ja säädösten edellyttämässä kunnossa. Auton tulee tosiasiassa täyttää tarjouksessa ilmoitetut tiedot mm.
vähimmäisistumapaikkojen ja esimerkiksi esteettömyyden osalta.

6.2.

Yksilökuljetuksissa käytettäviä autoja koskevat vaatimukset (optio)
Yksilökuljetuksia liikennöivän auton tulee soveltua pihoissa tapahtuvaan
liikennöintiin. Tämän vuoksi auton:
- kääntöympyrän halkaisija (uloimman renkaan ulkopinnasta mitattuna)
tulee olla alle 16 metriä ja
- pituuden enintään 7,5 metriä.
Yksilökuljetuksia suorittavien autojen tulee olla koko sopimuskauden ajan
rekisteriotteen käyttöönottopäivämäärän mukaan korkeintaan kymmenen
(10) vuotta vanhoja.

6.3.

Asiointiliikenteessä käytettävää autoa koskevat vaatimukset
Asiointiliikenteen auton tulee täyttää kaikki tarjouskilpailussa sille asetetut
vaatimukset. Autossa tulee olla matkustuspaikat
henkilölle (määrä
kirjataan tähän sopimusta solmittaessa).
Asiointiliikenteen autossa tulee olla autoon nousemista ja autosta poistumista helpottavat varusteet:
- riittävät tartuntakahvat
- askelmakorkeudet Asiakkaalle tarkoitetussa sisäänkäynnissä enintään 170 mm. Askelmakorkeutta on mahdollista madaltaa irtonaisilla
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lisäaskelmilla. Lisäaskelman tulee olla riittävän kestävä ja liukkaissakin olosuhteissa paikallaan pysyvä.
Kunkin askelman syvyyden (etenemän) tulee olla vähintään 150 mm
ja leveyden vähintään 400 mm.
Auton sisäkorkeuden tulee jalkaisin liikuttavalla alueella olla vähintään 1500 mm.
Autossa tulee olla vähintään 8 asiakaspaikkaa.
Autossa tulee olla riittävästi tilaa kauppakasseille (vähintään 10 kassille) ja liikkumisessa käytettäville apuvälineille (rollaattoreille). Tavaroille varatun tilan tulee olla sellainen, että tavarat eivät voi liikkua Asiakkaan turvallisuutta vaarantavalla tavalla.
Asiakkaiden omavastuu- ja matkalippumaksujen perimisessä tarvittava rahastuslaite (jossa kuittitoiminto).

6.3.1. Asiointiliikenteen auton lisävarusteet
Autossa tulee olla seuraavat lisävarusteet (kirjataan/rastitetaan tähän sopimusta solmittaessa tarjouksen tietojen ja option laajuuden perusteella):
invahissi tai -luiska pyörätuolia tai muuta apuvälinettä käyttävää
varten, sekä vähintään yksi tarpeellisin kiinnitystarpein varustettu pyörätuolimatkustuspaikka. Pyörätuolissa matkustavia Asiakkaita varten
autossa tulee olla sekä pyörätuolin, että Asiakkaan kiinnittämistä varten liinat / turvavyöt.
Asiointiliikenteen auton tulee soveltua myös SHL-kuljetuksiin.
Asiointiliikenteen auton tulee soveltua myös VPL-kuljetuksiin.

Tähän lisätään kaikki ne auton ominaisuudet, joita autosta on vaadittu ja
joista ominaisuuksista tarjoaja on tarjouksensa perusteella saanut tarjousvertailussa lisäpisteitä.
Myös Liikennöitsijän mahdolliset lisäautot sitä/niitä koskevine vaatimuksineen kirjataan tähän.

6.3.2. SHL- ja VPL-kuljetuksiin käytettävän auton vaatimukset ja yksilöinti
Näitä ehtoja noudatetaan, mikäli osapuolet ovat sopineet SHL- ja VPL-kuljetuksia koskevista optioista.
SHL- ja VPL-kuljetuksissa käytetään autoja, joissa on Asiakkaiden omavastuu- ja matkalippumaksujen perimisessä tarvittava rahastuslaite (kuittitoiminnolla).
Pikkubussi ja/tai tila-auto -tyyppisissä autoissa (joissa Asiakas kulkee auton sisällä jalkaisin) tulee olla
- riittävät tartuntakahvat
- liukuestein varustetut askelmat, joiden askelkorkeudet ovat enintään
170 mm ja askelmien mitat vähintään 150 mm (syvyys) x 400 mm (leveys). Tarvittaessa auto tulee varustaa lisäaskelmalla, joka voi olla
myös auton mukana kulkeva irrallinen askelma. Lisäaskelmaa käytettäessä on varmistettava, että se pysyy hyvin paikallaan.
- sisäkorkeutta jalkaisin kuljettavalla alueella vähintään 1500 mm.
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riittävä tavaratila kauppakasseille (vähintään 10 kassille) ja liikkumisessa käytettäville apuvälineille (rollaattoreille). Tavaroille varatun tilan tulee olla sellainen, että tavarat eivät voi liikkua Asiakkaan turvallisuutta vaarantavalla tavalla.

6.3.3. SHL- ja VPL-kuljetuksissa käytettävän auton lisävarusteet
Autossa tulee olla seuraavat lisävarusteet (kirjataan/rastitetaan tähän sopimusta solmittaessa ):
invahissi tai -luiska pyörätuolia tai muuta apuvälinettä käyttävää
varten, sekä vähintään yksi tarpeellisin kiinnitystarpein varustettu pyörätuolimatkustuspaikka. Pyörätuolissa matkustavia Asiakkaita varten
autossa tulee olla sekä pyörätuolin, että Asiakkaan kiinnittämistä varten liinat / turvavyöt. (tarjouspyyntövaiheessa määritellään kuinka
monta tällaista autoa vähintään valitaan.)
Auto täyttää kaikki Asiointiliikenteen auton vaatimukset.

Tähän lisätään kaikki ne auton ominaisuudet, joita autosta on vaadittu ja
joista ominaisuuksista tarjoaja on tarjouksensa perusteella saanut tarjousvertailussa lisäpisteitä.
Myös Liikennöitsijän mahdolliset lisäautot sitä/niitä koskevine vaatimuksineen kirjataan tähän.

6.4.

Auton vaihtaminen
Mikäli auto vaihtuu sopimuskauden aikana, tulee korvaavan auton täyttää
vähintään korvattavan auton ominaisuudet.
Auton vaihdosta on ilmoitettava kirjallisesti ennen vaihtoa. Ilmoituksessa
tulee ilmoittaa vähintään kaikki ne tiedot, jotka autoista on kirjattu yllä auton tiedoiksi, sekä ilmoitettava, että se täyttää kaikki muutkin autolle asetetut vaatimukset. Lisäksi on ilmoitettava, mikä auto korvataan uudella. Mikäli
ilmenee, että auto ei täytä kerrottuja vaatimuksia, puutetta käsitellään sopimusrikkomuksena.
Auton vaihtaminen ei vaikuta sovittuihin hintoihin.

VII.

LIIKENNÖITSIJÄN OIKEUS LISÄPALVELUJEN MYYNTIIN
Liikennöitsijä voi Tilaajan tilaaman päiväohjelman mahdollistamissa
rajoissa sopia Asiakkaiden tarpeiden mukaan:
- reittien jatkoyhteyksien järjestämisestä esimerkiksi kauppojen/kauppakeskusten kanssa.
- Asiakkaan kanssa maksuttomista tai kohtuuhintaisista lisäpalveluista. Tällaisia lisäpalveluja voivat olla esimerkiksi keräyspalvelut kaupassa tai VPL-asiakkaan lähiomaisen kyyditseminen yhdessä läheisen VPL-asiakkaan kanssa omavastuuta
vastaavalla hinnalla.
Lisäpalveluja myytäessä Liikennöitsijän tulee tiedottaa Asiakasta
siitä, että kysymyksessä ei ole Tilaajan järjestämä lisäpalvelu, vaan
Liikennöitsijän ja Asiakkaan välinen sopimus.
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VIII.

LIITTEEN ALLEKIRJOITUSTIEDOT
Tätä liitettä on allekirjoitettu kaksi saman sisältöistä kappaletta. Toinen
kappale on Ostajalla ja toinen Liikennöitsijällä.
Osapuolet ovat vahvistaneet liitteen tiedot ja liittäneet sen Sopimukseen
allekirjoittamalla tämän liitteen.
Ostaja

Liikennöitsijä

________________ssa/ssä/lla/llä

________________ssa/ssä/lla/llä

___. päivänä _____kuuta 20___

___. päivänä _____kuuta 20___

______________________
Etunimi Sukunimi

______________________
Etunimi Sukunimi

