KELAPALVELUSOPIMUS
KESKUSTAKSI OY
JA
”KULJETUSYRITYS”

SOPIMUS
Osapuolet

1)
Keskustaksi
Oy
-niminen
(jaljempana ”Keskustaksi”)

osakeyhtio

(0182357-8)

2) Taksiliikennetta harjoittava yhtio tai henkiloyhtio:
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Jaljempana ”Taksiyritys”
Jaljempana Keskustaksi ja Taksiyritys yhdessa ”Osapuolet”
Taustaa:

Kela
on
valinnut Keskustaksi
Oy:n
palveluntuottajaksi
sairasvakuutuslain
tai
muun
lain
nojalla
asiakkaan
sairasvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen osalta.
Keskustaksi Oy ja Kela on laatinut taman sopimuksen liitteena 1
olevan sopimuksen (Jaljempana ”Kelasopimus”). Kelasopimus on
alueellinen ja se on tarkemmin maaritelty Kelasopimuksen kohdassa
4.2. Kelasopimus on allekirjoitettu 1.10.2021.
Keskustaksi Oy:n hankkii Kelasopimuksen mukaiset taksipalvelut
usealta taksiliikennetta harjoittavalta yhtiolta. Keskustaksilla on
oikeus taman sopimuksen estamatta myos itse tuottaa
Kelasopimuksen mukaista taksipalvelua.
Keskustaksin tarkoituksena on hankkia Kelasopimuksen mukaista
taksipalvelua Taksiyritykselta, mutta talla sopimuksella Keskustaksi
ei sitoudu hankkimaan taksipalveluja Taksiyritykselta. Keskustaksille
ei synny taman palvelusopimuksen (Jaljempana ”Palvelusopimus”)
perusteella
velvollisuutta
tietyn
maaraisen
taksipalvelun
hankkimiseen Taksiyritykselta.
Taksiyritys on yksi Kelasopimuksen kohdassa 5 tarkoitettu
alihankkija.

Tarkoitus:

Osapuolten
tarkoituksena
on
Palvelusopimuksella
sopia
Kelasopimuksen
mukaisten
kuljetuspalvelujen
ostamisesta
Taksiyritykselta.

Keskustaksi on Kelasopimuksella sidottu kuljetuspalvelun
tuottamiseen laadullisesti, ajallisesti ja maarallisesti liitteesta 1
ilmenevasta Kelasopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.
Keskustaksi on laatinut taman Palvelusopimuksen kanssa vastaavia
sopimuksia toisten Taksiyritysten kanssa Kelasopimuksen mukaisten
sopimusvelvoitteiden tayttamiseksi.
Talla Palvelusopimuksella Taksiyritys sitoutuu suorittamaan
Keskustaksin valittaman taksitilauksen Kelasopimuksen ehtojen
mukaisesti seka vastaamaan Keskustaksille Taksiyrityksen palvelun
mahdollisesti
Keskustaksi
Oy:lle
aiheuttaman
vahingon
taysimaaraisesta korvaamisesta.
Palvelusopimuksessa
velvollisuuksista.

sovitaan

osapuolten

oikeuksista

ja

Keskustaksi ja sen velvollisuudet
Keskustaksi
valittaa
Kelasopimuksen
mukaiset
tilaukset
Taksiyritykselle tai muille sopimuskumppaneilleen taikka tuottaa
kuljetuspalvelun itse.
Keskustaksi Oy ei talla sopimuksella sitoudu valittamaan
Taksiyritykselle mitaan minimimaaraa tilauksia. Keskustaksi Oy:lla
on myos harkintansa mukaan oikeus valittaa tilauksia
Taksiyritykselle tai olla ne valittamatta.
Taksiyritys ja sen velvollisuudet:
Talla Palvelusopimuksella Taksiyritys sitoutuu suorittamaan
Keskustaksin valittaman taksitilauksen liitteena 1 olevan
Kelasopimuksen ehtojen
mukaisesti.
Taksiyritys sitoutuu
noudattamaan Kelasopimuksen mukaisia taksipalvelun tuottamiseen
liittyvia laatuvaatimuksia (erityisesti kohdat 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ja 6).
Mikali Taksiyritys suorittaa Keskustaksin valittaman taksitilauksen
liitteena 1 olevan Kelasopimuksen ehtojen vastaisesti, Taksiyritys on
velvollinen
korvaamaan
Keskustaksille
taysimaaraisesti
Kelasopimuksen
rikkomisesta
Keskustaksille
syntyvan
sopimussakon maksuvelvollisuuden (Kelasopimuksen kohta 15).
Vastaavasti Taksiyritys on velvollinen korvaamaan Keskustaksille
taysimaaraisesti sopimussakon, joka Keskustaksille aiheutuu
Taksiyritykselle
valitetyn
kuljetuspalvelun
suorittamatta
jattamisesta.

Taksiyritys vastaa suorittamansa kuljetuspalvelun kolmannelle
osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista.
Taksiyritys
on
velvollinen
korvaamaan
Keskustaksille
Kelasopimuksen mukaisen vahingonkorvauksen silta osin kun se on
aiheutunut Taksiyrityksen menettelysta (Kelasopimuksen kohta 16).
Taksiyritys vastaa kaikista kolmansien osapuolten Keskustaksille
osoittamista vahingonkorvaus ja muista vaatimuksista, joiden
perusteena on Taksiyritykselle valitettyjen taksitilausten virheellinen
suorittaminen tai suorittamatta jattaminen.
Taksiyritys sitoutuu vapaana ollessaan vastanottamaan
suorittamaan Kelasopimuksen mukaisen taksitilauksen.

ja

Taksiyritys sitoutuu suorittamaan Keskustaksille sen hinnaston
mukaisen palkkion Kelasopimuksen mukaisten kuljetusten
valittamisesta.
Keskustaksin veloittamat maksut:
Palvelusopimuksen allekirjoitushetkella Keskustaksin velvoittamat
maksut ovat liitteena 2.
Keskustaksin hallituksella on oikeus muuttaa taman sopimuksen
mukaisia maksuja.
Keskustaksin velvoittamien maksujen maksuehtona on 14 paivaa
netto. Viivastyneelle maaralle on suoritettava korkolain 4 §:n 1m
momentin mukaista viivastyskorkoa.
Muutosilmoitukset:

Taksiyrityksen on viivytyksetta ilmoitettava Keskustaksille
muuttuneet osoite- ja yhteystietonsa seka autoaan koskevat ja taman
sopimuksen soveltamiselle tarpeelliset tiedot.

Taksiyrityksen taloudelliset vaatimukset:
Taksiyrityksen tulee suorittaa ajantasaisesti verot ja muut
lakisaateiset velvoitteet seka kuulua ennakkoperintarekisteriin ja
arvonlisaverorekisteriin. Jos Taksiyrityksella on tyontekijoita, tulee
Taksiyrityksen olla rekisteroityneena tyonantajarekisteriin.

Kelasopimuksen ehtojen ja lainsäädännön noudattaminen:
Taksiyritys sitoutuu kaikessa taman sopimuksen mukaisessa
toiminnassa noudattamaan Kelasopimuksen ehtoja ja Taksiyritysta
velvoittavaa lainsaadantoa.
Sopimuksen voimassaolo
Tama sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden
irtisanomisajalla.
Keskustaksilla on oikeus purkaa tama sopimus paattymaan
valittomasti, mikali Taksiyritys olennaisesti rikkoo tata sopimusta tai
ei tayta taman sopimuksen mukaisia taloudellisia vaatimuksia tai
mikali Taksiyritys kirjallisen varoituksen saatuaan jatkaa taman
sopimuksen vastaista menettelya.
Keskustaksilla on oikeus pidattaytya Taksitilausten valittamisesta ja
kuljetuspalvelujen hankkimisesta Taksiyritykselle, mikali Taksiyritys
on rikkonut taman sopimuksen mukaisia velvoitteita tai mikali
Taksiyrityksella on eraantynyt taman sopimukseen perustuva velka
Keskustaksille tai mikali Taksiyritys on laiminlyonyt verojen tai
muiden lakisaateisten velvoitteiden suorittamisen.
Osapuoli on oikeutettu purkamaan taman sopimuksen, mikali toinen
osapuoli syyllistyy taman sopimuksen olennaiseen rikkomiseen eika
kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa menettelyaan viikon
kuluessa tai mikali Osapuoli menettelee toistuvasti vastoin taman
sopimuksen mukaisia velvollisuuksia.
Palvelusopimuksen luonne:
Selvyydeksi todetaan, ettei taman Palvelusopimuksen perusteella
Taksiyhtiolle synny velvollisuutta valittaa mitaan ennalta yksiloitya
minimimaaraa taksitilauksia tai tilata mitaan minimimaaraa
kuljetuspalvelua Taksiyritykselta. Keskustaksi voi valittaa
taksitilaukset ja tilata taksipalvelun tarkoituksenmukaiseksi
katsomallaan tavalla.
Sovellettava laki ja
riitojen ratkaisu:

Osapuolet pyrkivat ratkaisemaan kaikki tahan Sopimukseen liittyvat
riitansa ja vaatimukset keskinaisin neuvotteluin. Elleivat neuvottelut

johda ratkaisuun, sopimukseen liittyvat riidat ja vaatimukset
ratkaistaan ensiasteena Etela-Pohjanmaan karajaoikeudessa.

Allekirjoitukset:
Tama sopimus on allekirjoitettu sahkoisesti.

Liitteet:

KESKUSTAKSI OY

TAKSIYRITYS

___________________________

___________________________

1) Kelan ja Keskustaksi Oy:n valinen sopimus
2) hinnasto

