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Yleiset myynti- ja toimitusehdot 
 
Seuraavia ehtoja (”yleiset ehdot”) 
sovelletaan kaikkiin Teknikum-Yhtiöt Oy:n 
ja/tai sen asiaankuuluvien 
myyntitytäryhtiöiden (”myyjä”) ostajalle 
tekemiin tarjouksiin ja toimituksiin, jotka 
koskevat tavaroita ja palveluja, ellei ole 
toisin kirjallisesti sovittu. Näihin yleisiin 
ehtoihin tehdyistä muutoksista tai 
poikkeamista on aina sovittava kirjallisesti. 

1. Tarjous ja sopimus 

 
Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. 
Ellei toisin ole erikseen mainittu, tarjouksen 
voimassaoloaika on kolmekymmentä (30) 
päivää tarjouksen päiväyksestä. Tehdessään 
tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset 
ehdot. Jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, 
tilaus tulee voimaan, kun myyjä vahvistaa 
sen kirjallisesti. Myyjä säilyttää kaikki 
tilausta koskevat asiakirjat kahdentoista 
(12) kuukauden ajan 
toimituspäivämäärästä. 

2. Määrät 

 
Varastotuotteita toimitetaan 
pakkausmäärien mukaisissa toimituserissä. 
Tuotteista voidaan toimittaa aiemmin 
sovittuja tilausmääriä suurempia tai 
pienempiä määriä, mikäli siitä sovitaan 
erikseen. Tuotteiden laskutus perustuu aina 
toimitettuun määrään. 

3. Ostajan toimittamat metalli- ja muut 
osat 

 
Ostajan on toimitettava tilauksesta 
valmistettaviin tuotteisiin kuuluvat metalli- 
ja muut osat myyjän tehtaalle sovittuna 
ajankohtana. Toimitettavat osat on 
pakattava asianmukaisesti, ja pakkaukseen 
on lisättävä merkinnät, joiden avulla osat 
voidaan liittää varmasti oikeaan tilaukseen. 
Sarjatuotteiden osalta toimitettujen osien 
kokonaismäärän on oltava 10 prosenttia 
suurempi kuin tilauksen kokonaismäärän. 
Ostajan vastuulla on varmistaa, että sen 
toimittamat osat sopivat myyjän muottiin ja 
suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Ostaja 
on vastuussa ylimääräisistä kuluista, jotka 
aiheutuvat viallisista osista tai osien sovitun 
toimitusajan laiminlyömisestä. 

4. Vastaanottotarkastukset ja 
huomautukset 

 
Ostaja on velvollinen tarkastamaan 
toimitetut tuotteet vastaanoton 

yhteydessä. Ostajan on ilmoitettava 
lähetyksessä tai tuotteissa ilmenevistä 
vioista ja virheistä, jotka vastaanottaja on 
huomannut tai jotka hänen olisi pitänyt 
huomata, kahdeksan (8) päivän kuluessa 
lähetyksen vastaanottamisesta. Huomautus 
on laadittava yksityiskohtaisesti ja 
kirjallisesti ja se on lähetettävä myyjälle. 

5. Viivästys 

 
Mikäli myyjä ei voi toimittaa tuotteita tai 
ostaja ei voi vastaanottaa niitä sovittuna 
ajankohtana, toiselle osapuolelle on 
ilmoitettava viivästyksestä välittömästi. Jos 
viivästyksen syynä ei ole ylivoimainen este 
ja viivästys kestää yli neljätoista (14) päivää, 
toinen (ei vastuussa oleva) osapuoli voi 
peruuttaa sopimuksen viivästyneen 
toimituksen osalta. Jos toimitusta ei 
peruuteta, se siirretään myöhempään, 
olosuhteiden kannalta kohtuulliseen 
ajankohtaan. Ellei toisin ole erikseen 
sovittu, kumpikaan sopimuspuolista ei ole 
velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle 
sopimussakkoa tai muuta korvausta tai 
vahingonkorvausta viivästyksestä, eikä 
kumpikaan sopimuspuolista ole vastuussa 
toisen osapuolen tuotannon menetyksistä, 
saamatta jääneistä voitoista tai muista 
epäsuorista tai välillisistä vahingoista. 

6. Toimitusehdot 

 
Tuotteet toimitetaan lähetyspaikasta 
vapaasti rahdinkuljettajalla, ellei toisin ole 
sovittu. Mikäli tuotteen lähettäminen vaatii 
erikoispakkausta, se veloitetaan erikseen. 
Toimitusehdot tulkitaan Incoterms 2020 -
ehtojen mukaisesti. 

7.  Laatu, ympäristöjärjestelmät ja takuut 

 
Sovellettavat laatu- ja ympäristöstandardit 
määritetään myyjän ja ostajan välisessä 
sopimuksessa. 
 
Myyjä takaa, että toimitetut tuotteet 
täyttävät niiden valmistusajankohtana 
voimassa olevat myyjän tekniset standardit 
tai ostajan myyjälle kirjallisesti toimittamat 
sovitut eritelmät (”eritelmät”), joihin 
sovelletaan tavanomaisia toleransseja. 
Ostaja kantaa kaikki riskit ja vastuun, jotka 
aiheutuvat tuotteiden käytöstä sekä 
rajoituksetta niiden käytöstä yhdessä 
muiden laitteiden, aineiden tai materiaalien 
kanssa. Myyjä voi tarjota neuvoja, 
suosituksia ja/tai muita ehdotuksia, jotka 
koskevat 

tuotteiden suunnittelua, käyttöä ja 
soveltuvuutta, mutta kyseiset neuvot, 
suositukset ja/tai 
muut ehdotukset eivät ole tuotteita tai 
niiden käyttöä koskevia takuita, ja ostaja 
kantaa täyden vastuun kyseisten neuvojen, 
suositusten ja/tai muiden ehdotusten 
hyväksymisestä ja/tai käytöstä. Edellä 
mainittu takuu syrjäyttää ja korvaa kaikki 
muut 
kirjalliset tai suulliset takuut, myös 
rajoituksetta piileviä vikoja, 
myyntikelpoisuutta tai sopivuutta 
suunniteltuun tai tiettyyn 
käyttötarkoitukseen koskevat takuut. 

8. Tuotevastuu ja vastuunrajoitus 

 
Myyjän vastuu rajoittuu tuotteisiin, jotka 
eivät täytä edellä mainitun takuun 
vaatimuksia, ja niiden osalta myyjän on 
harkintansa mukaan (i) vaihdettava 
vaatimustenvastaiset tuotteet tai (ii) 
korjattava vaatimustenvastaiset tuotteet, 
mikäli mahdollista. Ostajan on ilmoitettava 
myyjälle kirjallisesti vaatimustenvastaisista 
tuotteista heti vaatimustenvastaisuuden 
huomattuaan ja viimeistään kuuden (6) 
kuukauden kuluessa toimituksesta sekä 
säilytettävä kaikki vaatimustenvastaiset 
tuotteet ja annettava ne myyjän 
tarkastettavaksi ja testattavaksi. Mikäli 
ostaja ei tee ilmoitusta edellä mainitusti 
ja/tai anna vaatimustenvastaisia tuotteita 
saataville, myyjä ei ole vastuussa kyseisistä 
vaatimustenvastaisista tuotteista. Myyjä ei 
vastaa vaatimustenvastaisista tuotteista, 
joita on käytetty tai käsitelty 
vaatimustenvastaisuuden huomaamisen 
jälkeen. Myyjä ei ole vastuussa tuotteita 
koskevista vaateista, mikäli ostaja on 
muuttanut, laiminlyönyt, varastoinut 
väärin, vahingoittanut tai käyttänyt 
tuotteita tavalla, joka haittaa tuotteen 
toimintaa tai normaalia kulumista. 
 
Myyjän kokonaisvastuu rajoittuu aina 
viallisten tuotteiden arvoon, eikä myyjä ole 
koskaan vastuussa epäsuorista tai välillisistä 
vahingoista tai menetyksistä huolimatta 
siitä, aiheutuvatko ne sopimuksesta, 
huolimattomuudesta, takuurikkomuksesta, 
ankarasta vastuusta tai muusta. Kyseisiä 
vahinkoja tai menetyksiä voivat olla 
esimerkiksi voittojen tai tulon menetykset, 
tuotannon menetys, tehtaan sulkeminen, 
pääoma- tai työvoimakustannukset tai 
raaka-aineiden tai energian menetykset tai 
liiallinen käyttö.  
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Mikäli myyjän toimittamien tuotteiden 
määrä alittaa tavanomaiset tai sovitut 
toleranssit (tapauksen mukaan), myyjä on 
ainoastaan velvollinen toimittamaan lisää 
tuotteita, joilla korvataan puuttuva määrä. 

9. Vastuu tuotteen aiheuttamasta 
omaisuusvahingosta 

 
Myyjä ei ole vastuussa tuotteen kiinteälle 
tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta 
vahingosta tai tällaisen vahingon 
seurauksista, mikäli vahinko tapahtuu 
tuotteen ollessa ostajan hallussa. Myyjä ei 
myöskään vastaa vahingoista, jotka 
koskevat ostajan valmistamia tuotteita tai 
tuotteita, joissa on osana ostajan tuotteita. 
 
10. Immateriaalioikeudet  
 
Kaikki tuotteisiin ja niissä käytettyihin 
materiaaleihin liittyvät oikeudet ja edut, 
myös kaikki immateriaalioikeudet, 
kuuluvat myyjälle, ellei toisin ole erikseen 
sovittu. Ostajalle ei myönnetä tai luovuteta 
suoraan tai välillisesti oikeutta tai 
käyttöoikeutta kyseisiin oikeuksiin ja 
etuihin.  
 
Mikäli ostaja toimittaa myyjälle tuotteisiin 
tai myyjän niihin lisäämiin osiin tai 
materiaaleihin liittyviä eritelmiä, 
suunnitelmia ja/tai malleja, ostajan on 
ilmoitettava myyjälle toimittamiaan 
tuotteita tai tavaroita koskevasta patentti- 
tai muun immateriaalioikeuden suojasta tai 
muista vastaavista rajoituksista. Ostaja 
sitoutuu vapauttamaan myyjän vastuusta ja 
korvaamaan tälle kaikki menetykset, 
vastuut, vahingonkorvaukset ja 
kustannukset (myös rajoituksetta 
oikeudenkäyntikulut ja kohtuulliset 
asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat 
kolmannen osapuolen nostamasta, myyjän 
todellista tai väitettyä 
immateriaalioikeuksien loukkausta 
koskevasta kanteesta siltä osin kuin se liittyy 
ostajan myyjälle toimittamiin eritelmiin, 
suunnitelmiin, malleihin, osiin, 
materiaaleihin tai muihin tietoihin.  
 
Kaikki tuotteen tai sen osien valmistuksessa 
tarvittavat suunnitelmat ja mallit, jotka 
ostaja luovuttaa myyjän haltuun, pysyvät 
ostajan omaisuutena, eikä niitä saa käyttää, 
luovuttaa tai paljastaa kolmannelle 
osapuolelle ilman ostajan lupaa.  

11. Hinnat ja hintojen muutokset 

 
Laskutus tapahtuu hyväksytyn tarjouksen 
tai vahvistetun tilauksen mukaisesti. 
Hintaan lisätään mahdollinen arvonlisävero. 
Myyjällä on oikeus hintojen tarkistamiseen 
välittömästi, mikäli viranomaisten toimet 
tai uudet lait tai säädökset tai lakien tai 

säädösten muutokset antavat siihen 
aihetta, eikä ostajalla ole oikeutta muuttaa 
tilausta tästä syystä. 

12. Maksuehdot 

 
Maksuehdot määritetään 
[tilausvahvistuksessa]. Ellei muuta sovita, 
maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää 
laskun päiväyksestä. Mikäli 
ostaja ei suorita maksua eräpäivään 
mennessä, myyjä voi periä viivästyskorkoa 
ja/tai peruuttaa tai keskeyttää sovitut 
toimitukset ostajalle. Ellei pakottavassa 
lainsäädännössä muuta määrätä, 
viivästyskorko on 16 prosenttia vuodessa. 
Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin 
siirtyy myyjältä ostajalle vasta, kun tuotteet 
on kokonaan maksettu. 

13. Tuotteiden palautus 

 
Tuotteet, jotka myyjä korjaa tai vaihtaa 
(kohdan 8 mukaisesti), on palautettava 
myyjälle tai myyjän ilmoittamaan paikkaan. 
Myyjä toimittaa korjatut tai vaihdetut 
tuotteet omalla kustannuksellaan 
alkuperäiseen kohteeseen tai ostajan 
ilmoittamaan paikkaan, jonka on 
kuljetuskustannusten osalta vastattava 
alkuperäistä kohdetta. 

14. Suunnitelmat, mallit ja työkalut 

 
Kaikki tuotteen valmistuksessa tarvittavat 
suunnitelmat, mallit, tekniset tiedot tai 
muut tuotetiedot, jotka myyjä luovuttaa 
ostajan haltuun, pysyvät myyjän 
omaisuutena, eikä niitä saa käyttää, 
kopioida, jäljentää, siirtää tai luovuttaa 
kolmansille osapuolille ilman myyjän 
kirjallista suostumusta. 
  
Mikäli valmistuksessa myyjän mallien tai 
ohjeiden mukaan tarvitaan erikoistyökalua, 
ostajalta veloitetaan osuus todellisista 
valmistuskustannuksista. Kyseiset 
kustannukset veloitetaan, vaikka 
erikoistyökalua ei myöhemmin 
tarvittaisikaan. Mikäli työkalu kuluu 
käytössä eikä enää kelpaa valmistuksessa 
käytettäväksi, ostajalta veloitetaan uuden 
työkalun hinta. Työkalut laskutetaan 
ensimmäisen toimituksen yhteydessä. 
Laskutuksessa noudatetaan myyjän yleisiä 
maksuehtoja. 
 
Myyjä ei luovuta ostajan puolesta 
suunnittelemiaan ja hankkimiaan työkaluja 
kolmansille osapuolille, vaan säilyttää ja 
pitää ne kunnossa ostajan puolesta ilman 
lisäkustannuksia. Myyjä ei saa käyttää 
kyseisiä työkaluja tuotteen valmistamiseen 
kolmannelle osapuolelle, ellei ostaja ole 
antanut siihen kirjallista suostumusta. 

Kahden (2) vuoden kuluttua viimeisestä 
toimituksesta myyjällä on oikeus hävittää 
työkalut. Myyjän on ilmoitettava 
hävittämisestä ostajalle kirjallisesti yksi (1) 
kuukausi etukäteen. Mikäli ostaja sitä 
kirjallisesti vaatii, työkalujen varastointia 
voidaan jatkaa ostajan kustannuksella 
(huolto ja vakuutus). Varastoinnin aikainen 
vakuutusarvo määritetään todellisen 
käyvän arvon perusteella. Jos tuotetta ei ole 
tilattu viiden (5) vuoden kuluessa 
viimeisestä toimituksesta, myyjä voi 
hävittää työkalun tai käyttää sitä oman 
harkintansa mukaan.  

15. Toleranssit 

 
Ellei toleransseista ole muuta sovittu, 
noudatetaan toimialan tavanmukaisia, 
tuotteen valmistustavan mukaisia sekä 
myyjän yleisesti käyttämiä toleransseja. 

16. Ylivoimainen este 

 
Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa 
toiselle osapuolelle velvollisuuksiensa 
täyttämättä jättämisestä, mikäli syynä ovat 
olosuhteet, joihin se ei voi kohtuudella 
vaikuttaa. Tällaisiksi olosuhteiksi katsotaan 
muun muassa rajoituksetta tulipalo, 
räjähdys, onnettomuus, lakko, työsulku, 
tulva, kuivuus, vienti- tai tuontikielto, sota 
(riippumatta sodanjulistuksen 
esittämisestä), epidemia, mellakka tai 
vihollisen toimet, viranomaisen toimet, 
yleinen tavarapula tai kuljetustarvikepula 
tai alihankkijoiden viivästyneet tai 
peruuntuneet toimitukset edellä 
mainituista syistä.  

17. Sovellettava laki ja erimielisyydet 

 
Sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen 
lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa 
koskevia säännöksiä. YK:n yleissopimusta 
kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista 
sopimuksista (Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods) ei sovelleta. 
 
Kaikki ostajan ja myyjän väliset vaatimukset 
tai riidat, joita ei voi ratkaista muuten, 
ratkaistaan lopullisesti 
välimiesmenettelyssä 
Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti 
Helsingissä yhden tai useamman sääntöjen 
mukaisesti nimitetyn välimiehen avulla.  
Edellä todetusta huolimatta myyjällä on 
myös oikeus periä maksamattomia 
saataviaan ostajan liike- tai kotipaikan 
mukaisessa tuomioistuimessa. 


