
Saimaan saaristoreitin pyörälautta / Liite liikennöintisopimukseen  

TILAAJAN JA LIIKENNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT JA VASTUUNJAKO  (voi tarkentua sopimusneuvottelussa) 

Tehtävä Liikennöitsijä Tilaaja 

Henkilöstö Vastaa henkilöstön palkkauksesta 

pätevyysvaatimukset huomioiden 

jokaisella ajovuorolla. 

 

Aluksen varustaminen ja 

kunnossapito 

Myötävaikuttaa omalla 

toiminnallaan aluksen säilymiseen 

siinä kunnossa kuin se on 

liikennöitsijän käyttöön luovutettu. 

Matkustajien kalusto ja 

pelastusvälineet ja -laitteet 

Aluksen siirto Lappeenranta-

Sarviniemi  

Kauden alussa ja lopussa  

Aikataulun mukaiset 

ajosuoritukset ja lisävuorot 

Vastaa ajosuorituksista Tiedottaa aikatauluista julkisesti, 

tilaa mahdolliset lisävuorot. 

Aluksen tankkaus Tankkauspiste Saimaanrannan 

satamassa 

Seuraa polttoainesäiliön 

polttoaineen määrää ja ilmoittaa 

täydennystarpeesta. 

Maksaa polttoaineen. 

Aluksen päivittäinen 

tarkastaminen ja pesu 

  

Asiakastilojen siivous   

Matkustajien asiakaspalvelu 

lastauksessa ja purkamisessa 

  

Pyörien kiinnitys matkan ajaksi   

Lippujen varaus- ja 

myyntijärjestelmä 

 Tilaaja toimittaa verkossa 

toimivan järjestelmän. 

Matkustajat ohjataan ostamaan 

liput ennakkoon järjestelmästä. 

Matkustajaluettelot Myy lippuja satamassa, jos vuorolla 

on tilaa 

Toimittaa matkustajaluettelot 

liikennöitsijälle 

Lippujen myynti aluksella Jos on tilaa, voi lippuja. 

Tilitys tilaajalle 

 

Virvokkeiden myynti aluksella Voi myydä tuotteita omana 

toimintana ja vastaa 

elintarvikkeiden myyntiin 

tarvittavista luvista tms. 

Järjestää soveltuvat tilat 

pienimuotoiselle myynnille. 

Aluksen ja liikennöin kulut Liikennöitsijä vastaa liikennöinnin 

ja siihen liittyvien tehtävien 

hoitamiseen vaadittavan 

henkilöstön tarjoamisesta tilaajan 

käyttöön sekä liikennöinnin 

toimivuudesta kaikissa olosuhteissa 

Tilaaja vastaa kaikista alukseen 

kohdistuvista kuluista, sisältäen 

polttoainekulut 

Vakuutukset Liikennöitsijä vastaa henkilöstön 

vakuutuksista ja omasta 

vastuuvakuutuksesta. 

Alus ja liikennöinti vakuutetaan 

tilaajan toimesta. 

 

 



Saimaan saaristoreitin pyörälautta / Liite liikennöintisopimukseen  

 

Pandemiapykälä  

 

Liite tarjouspyyntöön ja  laadittavaan liikennöitisopimukseen 

 

Tämä ehto 9.3. korvaa kokonaan JYSE 2014 Palvelut (Huhtikuu 2017 / Päivitysversio) -ehtojen 

kohdan 14.1:  

 

Sopijapuolella on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa 

tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen. Ylivoimaiseksi 

esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida 

sopimusta tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia sopijapuoli ei ole voinut estää 

taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen 

suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai 

muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, 

sabotaasi, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen 

liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, 

työnantajajärjestön määräämä työsulku, epidemia, viranomaisten päätös tai toimenpide 

taikka muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen 

ilmaantumisesta, samoin kuin sen poistumisesta sopijapuoli ilmoittaa toiselle sopijapuolelle 

viivytyksettä. Sopijapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka toiselle sopijapuolelle ylivoimaisen 

esteen sattuessa mahdollisesti aiheutuu. 

Ylivoimaisen esteen sattuessa ja sen estäessä tapahtuman, sopijapuolten tavoitteena on 

erikseen sopia siitä, että tapahtuma siirretään yhdessä sovittuun uuteen ajankohtaan. 

Sopijapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka em. siirrosta mahdollisesti toiselle sopijapuolelle 

aiheutuu.  

Sopijapuolet ymmärtävät, että tässä sopimuksessa tarkoitettu palvelu ajoittuu ajanjaksoon, 

jolloin koronaviruksen aiheuttama epidemia on laajentunut maailmanlaajuiseksi 

pandemiaksi. Pandemiaan liittyen sopijapuolet sopivat yllä olevaa mukaillen seuraavaa:  

Mikäli sopijapuolista riippumattomat pandemian vaikutukset estävät tai uhkaavat estää 

palvelun tuottamisen, sopijapuolet sopivat palvelun tuottamisen siirtämisestä yhdessä 

sovittuun uuteen ajankohtaan. Sopimuksen mukaiset maksut maksetaan, kun tapahtumat 

ovat toteutuneet. Sopijapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka em. siirrosta mahdollisesti 

toiselle sopijapuolelle aiheutuu. 

Jos palvelua ei saa tehdä, toteuttaa tai palvelua ei saa pitää yleisölle avoinna viranomaisen 

mahdollisten suositusten, määräysten ja päätösten perusteella, niin Tilaaja ei ole tällaisessa 

tilanteessa sakko-, korvaus- eikä palvelumaksuvelvollinen. Tällaiset tilanteet pyritään 

sopimaan sopijapuolten kesken neuvotteluteitse.  

 

 


