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TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS 
VOIMASSA 1.3.2005 ALKAEN 

 

1. Soveltamisala 

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan 

kaupassa. Näitä ehtoja ei sovelleta agenttikauppaan. 

2. Kaupan päättäminen 

2.1. Tarjous 

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli 

voimassa oloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät 

kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. 

Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa 

niistä tietoja kolmannelle henkilölle. 

2.2. 2.2 Tilaus 

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt 

myyjän tarjouksen. Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä 

on vahvistanut tilauksen. 

3. Myyjän velvollisuudet 

3.1. Toimitusaika 

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle hankintasopimuksen 

mukaisesti. Ellei tästä ole sovittu, toimitusaika on myyjän tavanomainen 

toimitusaika ao. tuotteelle. 

3.2. Toimitusehto 

Mikäli toimitusehdoista ei ole sovittu, hinta perustuu ehtoon vapaasti 

pesulanne pihalla auton lavalla. 

3.3. Tavaran ominaisuudet 

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista yleisesti alalla 

vallitsevien normien mukaisesti, jos ei toisin sovita. 

3.4. Takuu 

Myydylle tavaralle on voimassa yhden (1) vuoden/2 000 käyttötunnin takuu 

hyväksytystä käyttöönottotarkastuksesta lukien, ellei toisin sovita. Tämä 

takuu koskee myös mahdollisia asennuksia. Takuu ei koske normaaleja 

kulutusosia. 
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3.5. Viivästys 

3.5.1 Myyjän todetessa, ettei hän pysty toimittamaan sovittuun aikaan tai 

että toimitus hänen syystään todennäköisesti viivästyy, hänen on 

viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti. Viivästyksen syy sekä 

mahdollisuuksien mukaan todennäköinen toimituspäivä on samalla 

ilmoitettava. 

Mikäli myyjä ei tätä ilmoitusta tee, hänen on korvattava ostajalle kulut, jolta 

viivästyksestä ilmoittamalla olisi vältytty. Tämä ei vähennä ostajan oikeutta 

saada korvausta 3.5.3 ja 3.5.4 kohtien perusteella. 

3.5.2. Viivästyksen johtuessa ostajasta tai 5.3 kohdan mukaisesta 

ylivoimaisesta esteestä, pidennetään toimitusaikaa olosuhteisiin nähden 

kohtuullisesti riippumatta siitä, onko viivästyksen syy ilmaantunut ennen 

sovitun toimitusajan umpeutumista vai sen jälkeen. 

3.5.3 Mikäli myyjä ei toimita laitetta ajallaan, ostajalla on oikeus 

sopimussakkoon siitä päivästä lähtien, jona toimituksen olisi pitänyt 

tapahtua. Sopimussakko on 0,5 % jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, sen 

toimitusosuuden arvosta, jota viivästyksen vuoksi ei voida ottaa käyttöön. 

Sopimussakko on enintään 7,5 % laskuperusteena olevan toimitusosuuden 

arvosta. 

Sopimussakko erääntyy maksettavaksi ostajan sitä kirjallisesti vaatiessa, 

kuitenkin aikaisintaan koko toimituksen päätyttyä tai purkupäivänä, milloin 

sopimus 3.5.4 kohdan mukaisesti on purettu. 

Ostaja menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei esitä sitä koskevaa 

kirjallista vaatimusta 6 kuukauden kuluessa ajankohdasta, jona toimituksen 

olisi pitänyt tapahtua. 

3.5.4 Mikäli ostajalla on oikeus 3.5.3 kohdan mukaisen sopimussakon 

enimmäismäärään eikä toimitusta vieläkään tapahdu. Ostaja voi kirjallisesti 

vaatia myyjältä toimitusta viimeisen ja kohtuullisen, vähintään 1 viikon 

pituisen lisäajan kuluessa. 

Jos myyjä ilman ostajasta johtuvaa syytä ei täytä velvollisuuttaan tässä 

lisäajassa, ostaja voi kirjallisesti purkaa sopimuksen toimituksen siltä osalta, 

jota viivästyksen vuoksi ei ole voitu ottaa käyttöön. 

Purkaessaan sopimuksen ostajalla on 3.5.3 kohdan mukaisen sopimussakon 

enimmäismäärän lisäksi oikeus vaatia korvausta viivästyksen aiheuttamasta 

vahingosta sen ylittäessä viivästyssakon enimmäismäärän. Korvauksen 

määrä on enintään 7,5 % purun kohteena olevan toimitusosuuden arvosta. 

Mikäli ennalta on selvästi nähtävissä toimituksen viivästyvän niin, että 

ostajalle syntyy oikeus saada 3.5.3 kohdan mukaisen sopimussakon 

enimmäismäärä, ostaja voi purkaa kaupan. Tässäkin tapauksessa ostajalla 

on oikeus sekä sopimussakon enimmäismäärään että edellä mainittuun 

vahingonkorvaukseen. 
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Kohdan 3.5.3 mukaisen sopimussakon ja edellä mainitun rajoitetun 

korvauksen lisäksi ostaja ei voi vaatia muuta hyvitystä viivästyksen 

perusteella, ellei myyjän menettely ole ollut törkeän huolimatonta. 

3.5.5 Ostajan todetessa, ettei hän pysty ottamaan laitetta vastaan sovittuna 

aikana tai että vastaanotto hänen syystään todennäköisesti viivästyy, hänen 

on viipymättä ilmoitettava tästä kirjallisesti. Viivästyksen syy sekä 

mahdollisuuksien mukaan todennäköinen vastaanottopäivä on samalla 

ilmoitettava. 

Vaikka ostaja ei ottaisi laitetta vastaan sovittuna aikana, hän on velvollinen 

suorittamaan kauppahinnan tai sen osan sovittujen maksuehtojen 

mukaisesti. 

Myyjä huolehtii laitteen varastoinnista ostajan kustannuksella ja vastuulla. 

Ostajan halutessa myyjän on vakuutettava toimitus ostajan kustannuksella. 

3.5.6 Ellei 3.5.5 kohdassa mainittu ostajan viivästys ole 5.3 kohdan 

mukaisesta esteestä johtuva, myyjä voi kirjallisesti vaatia ostajaa ottamaan 

laitteen vastaan kohtuullisen lisäajan kuluessa. 

Mikäli ostaja, myyjän syyttä, ei lisäajankaan kuluessa niin tee, myyjä saa 

purkaa sopimuksen osalta, jonka tarkoittama toimitusvalmis osuus on 

vastaanottamatta. Myyjä voi lisäksi vaatia ostajalta korvausta laiminlyönnin 

aiheuttamasta vahingosta. Korvaus voi enintään olla purun kohteena olevan 

toimitusosuuden arvon suuruinen. 

3.6. Välillinen vahinko 

Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain 

määräyksiä. 

4. Ostajan velvollisuudet 

4.1. Kauppahinta 

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu, 

niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta. 

4.2. Maksuaika 

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv 

netto mukaan, ellei erikseen ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta 

maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa 

toimitusehdon mukaisesta toimituspäivästä. 

4.3. Kauppahinnan tarkistaminen 

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli 

arvonlisävero, tullit tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, 

verot tai veronluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. 

Jollei valuuttakurssia ole tarjouksessa mainittu, hinta perustuu osapuolten 

kesken sovittuun valuuttaan ja Suomen Pankin viimeiseen valuuttojen 
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myyntikurssiin tarjouspäivänä. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus 

muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan 

osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä (1) 

arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. 

Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät 

ulkomaan valuttaa. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän 

jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen 

hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan. Tunnustetta ei 

tässä yhteydessä katsota maksuksi. 

Ostajalla on samoin oikeus vaatia hintojen tarkistusta, mikäli edellä 

mainitut kurssit, maksut tai hinnat muuttuvat. 

Mikäli hankinta viivästyy myyjän vastattavasta syystä, kauppahintaa 

korottavia tekijöitä ei oteta huomioon sovitun hankinta-ajan jälkeiseltä 

ajalta. 

4.4. Viivästyskorko ja perintäkulut 

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa Suomen Pankin 

kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti. Myyjällä on 

viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 

4.5. Vakuudet 

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen 

tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan 

tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on 

painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. 

Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut 

on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. 

Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa 

on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei 

ostajalla ole oikeutta esittää. 

4.5.1 Vakuuden asettaminen 

Ennakkomaksun, hankinnan määräaikaisuuden sekä työn sopimuksen 

mukaisen ja kunnollisen suorittamisen vakuudeksi antaa myyjä ostajalle 

hankinnan ajaksi vakuuden, joka on 15 % arvonlisäverottomasta 

hankintahinnasta. 

Takuuajan velvoitteiden täyttämisestä antaa myyjä ostajalle vakuuden, joka 

on 7,5 % arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. Vakuudeksi hyväksytään 

joko ostajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus tai ostajan hyväksymä 

raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Toimitusajan ja 

takuuajan vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta yli 

sopimuksen mukaisen toimitus- tai takuuajan. Vakuutuksen asettaminen on 

sovittava erikseen erikoisehdoissa. 
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4.6. Reklamaatio ja virheen korjaaminen 

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä 

myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. 

Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. 

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut 

sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen 

suoritusvelvollisuuksien suhdetta. 

5. Sopimuksen purkaminen 

5.1. Ostajan oikeus purkuun 

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa sovitusta eikä huomattavaa puutetta 

ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai 

uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta 

syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta 

haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Ostajalla on lisäksi oikeus 

purkaa sopimus tai sopia hinnan alennuksesta, jos hankittu kone tai laite ei 

täytä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. 

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti 

ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä 

voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, 

saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan 

tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

5.2. Myyjän oikeus purkuun 

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on 

myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa 

ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on 

purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on 

ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi 

lisäksi purkaa kaupan tai sopia hinnankorotuksesta, jos ostaja ei 

myötävaikuta kauppaan sovitulla tavalla. 

5.3. Ylivoimainen este 

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai 

siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai 

tuontikielto tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran 

tai sen osan toimittamisen. 

6. Vakuutus 

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen 

osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen 

sovittava. 
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7. Omistusoikeuden siirtyminen 

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun käyttöönottotarkastus 

on suoritettu ja kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin 

sovittu. Tunnustetta ei tässä yhteydessä katsota maksuksi. 

8. Ilmoitukset 

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä. 

9. Yleistä 

Näitä ehtoja sovelletaan, mikäli osapuolet eivät kirjallisesti ole toisin 

sopineet. Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä molempien osapuolten 

kirjallisella suostumuksella. 

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.3.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Toimitusehtojen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. 

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei 

toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa. 


