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1. Perustiedot

MATKUSTAJALASKENTATIETOJEN ILMOITUSLOMAKE OSTOLIIKENTEESTÄ

Liikennöitsijä Ostosopimusnumero

2. Matkustajalaskentakausi

Talvi 20       (helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa) Kesä 20        (helmikuun kaksi ensimmäistä täyttä viikkoa)

Syksy 20        (syyskuun kaksi viimeistä täyttä viikkoa) Muu kausi, mikä? -        /           20         /           20 

Jos koulujen syys- tai talviloma sattuu laskentaviikolle, voidaan laskenta aloittaa viikkoa aiemmin tai myöhemmin.
Ostokohde Kohdenumero

3. Ostovuorot
Merkitse seuraavat tiedot jokaisesta ostovuorosta erikseen (jatkuu seuraavalla sivulla). Huomaa täyttää jokaisesta kohteesta oma lomake.

Reitin nimi Lipputulo, € 
(sis. alv)

Rahtitulo, € 
(sis. alv)NousijatMaksimi-

kuorma
Keski-
kuorma

Vuoromerkintä 
(esim. M-P)Lähtö klo

4. Tietojen laskentatapa

Päivittäinen lipputulomäärä (laskentakauden keskiarvo € (sis. alv.)/päivä).

Päivittäin rahtitulomäärä (laskentakauden keskiarvo € (sis. alv.)/päivä).

Vuoron keskikuorma seurantakaudella (laskentakauden keskiarvo matkustajakilometrit jaettuna ajokilometreillä päivässä). Mikäli keskikuormaa ei saada suoraan 
rahastuslaitteesta, voidaan se laskea siten, että vuoron lipputulot jaetaan vuoron kokonaispituuden lipun hinnalla = n. keskikuorma.

Vuoron maksimikuorma seurantakaudella (laskentakauden suurin yhtä aikaa autossa ollut matkustajamäärä).

=Rahtitulo

=

=

=

Lipputulo

Keskikuorma

Max. kuorma

Vuoron nousijoiden määrä seurantakaudella (laskentakauden keskiarvo nousijat/päivä).=Nousijat
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5. Ostovuorot

Reitin nimi Lipputulo, € 
(sis. alv)

Rahtitulo, € 
(sis. alv)NousijatMaksimi-

kuorma
Keski-
kuorma

Vuoromerkintä 
(esim. M-P)Lähtö klo

Lomakkeen liitteenä liikennöitsijä toimittaa matkustajalaskentaraportin

Niiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) yhteystiedot toimialueittain, joihin lomakkeet toimitetaan: 
ELY-keskusten yhteystiedot

http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Lomakkeet/Sivut/Liikenteenlomakkeidenyhteystiedot.aspx
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MATKUSTAJALASKENTATIETOJEN ILMOITUSLOMAKE OSTOLIIKENTEESTÄ
2. Matkustajalaskentakausi
-
        /           20 
        /           20 
Jos koulujen syys- tai talviloma sattuu laskentaviikolle, voidaan laskenta aloittaa viikkoa aiemmin tai myöhemmin.
3. Ostovuorot
Merkitse seuraavat tiedot jokaisesta ostovuorosta erikseen (jatkuu seuraavalla sivulla). Huomaa täyttää jokaisesta kohteesta oma lomake.
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Lipputulo, €
(sis. alv)
Rahtitulo, €
(sis. alv)
Nousijat
Maksimi-kuorma
Keski-kuorma
Vuoromerkintä (esim. M-P)
Lähtö klo
4. Tietojen laskentatapa
Päivittäinen lipputulomäärä (laskentakauden keskiarvo € (sis. alv.)/päivä).
Päivittäin rahtitulomäärä (laskentakauden keskiarvo € (sis. alv.)/päivä).
Vuoron keskikuorma seurantakaudella (laskentakauden keskiarvo matkustajakilometrit jaettuna ajokilometreillä päivässä). Mikäli keskikuormaa ei saada suoraan rahastuslaitteesta, voidaan se laskea siten, että vuoron lipputulot jaetaan vuoron kokonaispituuden lipun hinnalla = n. keskikuorma.
Vuoron maksimikuorma seurantakaudella (laskentakauden suurin yhtä aikaa autossa ollut matkustajamäärä).
=
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=
=
=
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=
Nousijat
5. Ostovuorot
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