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1 Yleiset ehdot 
 
1.1 Seuraavassa esitetyt ehdot tu-
levat voimaan sovellettavaksi osa-
puolten näin sopiessa. Ainoastaan 
kirjallisesti sovitut lisäykset ja muu-
tokset ehtoihin ovat päteviä.  
 
1.2 Hankinnan kauppaehtoja sovel-
letaan hankintasopimuksen solmi-
mishetkellä voimassa olevien Kan-
sainvälisen kauppakamarin (ICC) In-
coterms-toimituslausekkeiden ja nii-
den mahdollisten liitteiden mukai-
sesti. 
 
1.3 "Sopimus" tarkoittaa Ostajan ja 
Toimittajan välillä tehtyä kirjallista 
Sopimusta Palveluiden ostamisesta 
joka on syntynyt sopimusasiakirjan 
allekirjoituksen/vahvistamisen tai 
erillisen ostotilauksen ja sitä vastaa-
van tilausvahvistuksen myötä mu-
kaan lukien mahdolliset liitteet, so-
pimusmuutokset ja nämä yleiset 
hankintaehdot. 
 
1.4 ”Palveluilla” tarkoitetaan Sopi-
muksessa määritettyjä Ostajan tilaa-
mia, Toimittajan Ostajalle suoritta-
mia toimia tai tehtäviä, joihin saat-
taa liittyä myös materiaalitoimitus. 
Jos ei toisin kirjallisesti Sopimuk-
sessa sovita, palvelutoimitukseen 
kuuluvat myös Palvelun suorittami-
sessa tarvitut työkalut ja välineet. 
 
1.5 ”Materiaaleilla” tarkoitetaan 
tuotteita, jotka Toimittaja toimittaa 
sovitun Palvelun suorittamisen yh-
teydessä. 
 
1.6 ”Toimituksella” tarkoitetaan 
Sopimuksessa sovitun Palvelun ja 

tarvittavien Materiaalien, asiakirjo-
jen, piirustusten ja kirjallisten ohjei-
den toimittamista.  
 
1.7 ”Tuloksilla” tarkoitetaan aineis-
toja kuten dokumentteja, raport-
teja, tiedostoja tai muita materiaa-
leja tai tuloksia, jotka on kehitetty 
Ostajan hyväksi Palveluun tai Toimi-
tukseen liittyen tai niiden seurauk-
sena tai jotka syntyvät Toimittajan 
toiminnan tai osapuolten yhteistoi-
minnan tuloksena Palveluun tai Toi-
mitukseen liittyen. 
 
1.8 ”Immateriaalioikeuksilla” tarkoi-
tetaan patentteja, tavaramerkkejä, 
toiminimiä, tekijänoikeuksia, keksin-
töjä, mallioikeuksia, liikesalaisuuk-
sia, know-how’ta ja/tai mitä tahansa 
muita teollis- tai tekijänoikeuksia, 
sekä niiden hakemuksia. 
 
1.9 ”Suorituspaikalla” tarkoitetaan 
Ostajan toimitiloja, joissa Palvelu 
suoritetaan sekä Materiaalien, työ-
kalujen tai muiden välineiden kulje-
tukseen, purkamiseen ja varastoin-
tiin käytettäviä, toimitiloihin liittyviä 
tiloja tai alueita. 
 
1.10 Kaikki SSAB- konserniyhtiöt 
ovat aina oikeutettuja viittaamaan 
Sopimukseen tilatessaan tuotteita 
tai palveluita Toimittajalta. Toimit-
taja hyväksyy näin ollen, että Sopi-
musta sovelletaan tällaisiin tilauk-
siin. Tässä yhteydessä ”SSAB- kon-
serniyhtiö” tarkoittaa kaikkia juridi-
sia henkilöitä, jotka ovat suoraan tai 
epäsuorasti SSAB AB:n määräysval-
lassa tai omistuksessa. Kaikki SSAB- 
konserniyhtiöt liittyvät Sopimuk-
seen itsenäisinä osapuolina suh-
teessa Toimittajaan. Selvyyden 

vuoksi todetaan, että kaikki SSAB:n 
juridiset yksiköt liittyvät tämän Sopi-
muksen alla tehtäviin osasopimuk-
siin ovat itsenäisesti vastuussa tällai-
sen Sopimuksen mukaisista velvoit-
teista 
 
1.11 Kaikille alihankkijoille, joita Toi-
mittaja mahdollisesti käyttää Toimi-
tukseen, on etukäteen saatava Osta-
jan hyväksyntä. Toimittaja vastaa 
käyttämistään alihankkijoista kuten 
omasta suorituksestaan. 
 
1.12 Ollakseen päteviä kaikki muu-
tokset laajuuteen, toiminnallisuuk-
siin, takuuseen, toimituspäivään, 
määriin sekä muihin Sopimuksen eh-
toihin on tehtävä kirjallisesti ennen 
Toimitukseen tehtävää muutosta. 
Mikäli Toimitusta on rajoitettu Osta-
jan pyynnöstä, osapuolten tulee so-
pia Sopimukseen tehtävistä muutok-
sista, jotka kuvastavat Toimitukseen 
tehtyjä muutoksia. Toimittaja ei voi 
periä Ostajalta muutoksesta aiheu-
tuvia lisäkustannuksia, mikäli niistä 
ei ole sovittu erikseen kirjallisesti. 
 
2 Piirustukset ja kuvaukset 
 
2.1 Immateriaalioikeudet Ostajan 
Toimituksen yhteydessä Toimitta-
jalle toimittamiin piirustuksiin, mal-
leihin, teknisiin asiakirjoihin ja mihin 
tahansa muuhun Ostajan Sopimuk-
sen/Palvelun yhteydessä toimitta-
maan aineistoon ja dokumentaati-
oon pysyvät Ostajalla. Toimittaja ei 
saa käyttää niitä ilman Ostajan etu-
käteen antamaa kirjallista lupaa mi-
hinkään muuhun tarkoitukseen kuin 
Toimittajan sisäiseen käyttöön, joka 
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liittyy tarjousten tekemiseen tai Pal-
velun/Toimituksen suorittamiseen 
Ostajalle.   
 
2.2 Osapuolen on toimitettava kom-
menttinsa tarkastettavaksi saamis-
taan piirustuksista ja muista asiakir-
joista viipymättä ja korkeintaan kol-
men viikon kuluessa vastaanottopäi-
västä. Mikäli kommentteja ei toimi-
teta ajoissa, kyseiset asiakirjat katso-
taan hyväksytyiksi. 
 
2.3 Tarkastus ja hyväksyntä eivät ra-
joita toisen osapuolen korvausvas-
tuuta esimerkiksi virheistä tai sovi-
tun ja toteutuneen suorituskyvyn 
välisistä eroista.   
 
3 Ostajan toimittamat materiaalit 
ja työvälineet 
 
Mikäli Ostaja toimittaa Toimitta-
jalle materiaaleja, työkaluja, mit-
tauslaitteita, malleja tai muita ta-
varoita, Toimittajan on ilmoitet-
tava Ostajalle tavaroiden vastaan-
otosta viipymättä. Edellä kuvatulla 
tavalla toimitettuja tavaroita on 
joko säilytettävä muista erillään tai 
ne on merkittävä Ostajan omaisuu-
deksi merkeillä, kylteillä tai vastaa-
villa merkinnöillä. Tavaroita on val-
vottava ja hoidettava kohtuullisesti 
lopputilitykseen asti. 
 
4 Materiaalinkäsittely 
 
Mikäli Sopimus ei toisin määrää, Toi-
mittaja vastaa palvelun suorittami-
seen käytettyjen Materiaalien, väli-
neiden ja työkalujen purkamisesta, 
käsittelystä ja välivarastoinnista. 
 
5 Tarkastus 
 
5.1 Toimittaja vastaa omalla kus-
tannuksellaan toimialansa standar-
dien mukaisten pakollisten ja/tai tar-
peellisten laatutarkastusten järjes-
tämisestä. 
 

5.2 Ostajalla on oikeus valvoa Toi-
mittajan tarkastusmenettelyä järjes-
tämällä tarkastuksia, joista on kui-
tenkin ilmoitettava kohtuullisesti 
etukäteen. Toimittajan on varmis-
tettava, että edellä mainittu Ostajan 
oikeus ulottuu myös mahdollisiin ali-
hankkijoihin, joille Palvelu tai sen 
osa on ulkoistettu. Ostajan järjes-
tämä valvonta ei millään tavalla ra-
joita Toimittajan vastuuta. 
 
6 Koordinointivastuu ja koordi-
nointiaikataulu  
 
6.1 Ostaja vastaa tiloissaan suoritet-
tavien Palveluiden koordinoinnista 
ja koordinointiaikataulun laatimi-
sesta. 
Koordinointiaikataulu sovitetaan 
toimipaikan yleiseen aikatauluun. 
 
6.2 Osapuolten välisessä suhteessa 
Toimittaja vastaa oman henkilös-
tönsä sekä alihankkijoidensa työym-
päristöstä. Kumpikin osapuoli ni-
meää koordinointivastaavan, jolla 
on koordinointisuunnitelman laati-
miseen vaaditut tiedot. Kumpikin 
osapuoli vastaa alihankkijoidensa 
osalta vaadittujen tietojen hankki-
misesta ja antamisesta. 
 
7 Edustajat 
 
Sekä Ostajan että Toimittajan on ni-
mettävä itselleen edustaja. Edusta-
jalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on 
päätösvalta kyseisen osapuolen ni-
missä Palvelun suorittamista ja sii-
hen liittyviä nimityksiä koskevissa 
asioissa sovitun palvelujakson alusta 
lopulliseen toimitukseen asti. 
 

8 Toimitusaika ja viivästynyt toi-
mitus 
 
8.1 Jos hankintasopimuksessa ei 
toisin määrätä, kaikki Sopimuk-
sessa mainitut ajanjaksot lasketaan 
Sopimuksen allekirjoituksesta läh-
tien. 

Toimitettavan tavaran ennalta so-
vittuun rakenteeseen tehtävät li-
säykset tai muutokset antavat oi-
keuden lykätä Toimitusta vain, jos 
osapuolet sopivat lykkäyksestä kir-
jallisesti. 
 
8.2 Piirustusten, mallien, kirjallis-
ten ohjeiden ja muiden palvelun 
hyödyntämiseen tarvittavien asia-
kirjojen viivästymisen katsotaan 
Toimituksen viivästymiseksi. 
 
8.3  Toimittajan todetessa olevansa 
kykenemätön toimittamaan Palve-
lun sovitussa ajassa tai toimituksen 
todennäköisesti viivästyvän tämän 
on viipymättä toimitettava Osta-
jalle kirjallinen ilmoitus viivästyk-
sestä ja sen syistä sekä arvio uu-
desta toimitusajasta. Ilmoitus ei 
kuitenkaan vapauta Toimittajaa tä-
män viivästystä koskevasta vas-
tuusta. 
 
8.4 ”Viivästynyt toimitus” tarkoit-
taa, että Toimittajan osa- tai koko-
naistoimitus viivästyy sovitusta 
ajasta pois lukien kohdassa 16 käsi-
tellyt ylivoimaisen esteen piiriin 
kuuluvat tapaukset sekä tapaukset, 
joissa viivästys johtuu Ostajan toi-
minnasta tai laiminlyönnistä. 
 
8.5  Toimituksen viivästyksen joh-
tuessa Toimittajasta Ostajalla on 
oikeus sopimussakkoon. Sopimus-
sakkoa kertyy kaksi (2) prosenttia 
Sopimuksen kokonaisarvosta kuta-
kin alkanutta viivästysviikkoa koh-
den. Puitesopimuksissa Sopimuk-
sen kokonaisarvoksi lasketaan ko-
konaisostojen arvo Ostajan ja Toi-
mittajan välillä viimeisen kahden-
toista (12) kuukauden ajalta. Jos 
Sopimus puretaan viivästyksen 
seurauksena, edellä kuvattua sopi-
mussakkoa kertyy Sopimuksen irti-
sanomiseen asti. 
 
8.6 Jos Toimitus viivästyy tai sen 
katsotaan viivästyvän varmasti yli 
kolmanneksella sovitusta toimitus-
ajasta tai (toimitusajan pituudesta 
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riippumatta) neljä kuukautta, Osta-
jalla on oikeus purkaa Sopimus vii-
västyneen Toimituksen perus-
teella. Jos Toimitukset on tarkoitus 
suorittaa eri aikoina ja Toimituksen 
osat liittyvät yhteen niin, että vain 
osittain sitovaksi jäävästä Sopi-
muksesta koituisi Ostajalle olen-
naista haittaa, Ostajalla on oikeus 
purkaa Sopimus kokonaisuudes-
saan. 
 
8.7 Jos Ostajalla on kohdan 8.6 mu-
kainen oikeus purkaa Sopimus, 
tällä on myös oikeus vaatia vahin-
gonkorvausta näin halutessaan. 
 
8.8  Sopimuksen purkamista ja va-
hingonkorvausta koskevissa ta-
pauksissa sovelletaan kohdassa 17 
esitettyjä ehtoja. 
 
8.9 Omistusoikeus Materiaaleihin 
ja kaikkeen dokumentaatioon, pii-
rustuksiin jne. siirtyy Ostajalle toi-
mituksen yhteydessä. Toimittajalla 
ei ole minkäänlaista omistuksenpi-
dätys- tai takaisinsaantioikeutta 
Materiaaleihin sen jälkeen, kun ne 
on toimitettu Ostajalle Sopimuk-
sen mukaisesti. 
 
9 Määräykset 
 
9.1 Kansainväliset ja kansalliset 
määräykset Palveluiden tuottami-
sessa on noudatettava Sopimuksen 
solmimisajankohtana voimassa tai 
käytössä olevia Euroopan unionin 
määräyksiä sekä sitovia viranomais-
ten ohjeita ja määräyksiä niiltä osin 
kuin Sopimuksen määräykset eivät 
niitä ylitä. 
 
9.2 Paikalliset määräykset 
Toimittajan on noudatettava Toimi-
tukseen sovellettavia työskentelyta-
poja, toimintatapoja sekä turvava-
rusteita koskevia paikallisia mää-
räyksiä. Toimittajan vastuulla on var-
mistaa, että tämän työntekijät ja ali-
hankkijat pysyvät ajan tasalla Suori-

tuspaikan työskentelytavoista ja työ-
ohjeista ja toimivat niiden mukai-
sesti.  
 
10 Takuu, toimitusvirheet 
 
10.1 Toimituksen teknisten omi-
naisuuksien, teknisen rakenteen, 
toimintakyvyn, toimitusmäärien, 
laadun ja muiden ominaisuuksien 
sekä pakkausten on vastattava So-
pimusta. Lisäksi Toimituksen on 
vastattava Ostajan muita, lakiin ja 
toimialalla yleisesti hyväksyttyihin 
standardeihin perustuvia kohtuulli-
sia odotuksia. 
Mikä tahansa Ostajaa haittaava 
poikkeavuus yllä mainituista laatu-
vaatimuksista katsotaan toimitus-
virheeksi. 
Toimittajan katsotaan olevan vas-
tuussa kohdassa 10.2 määrätyn ta-
kuuajan sisällä ilmenevistä vir-
heistä, joita ei ole suljettu pois ta-
kuun piiristä kohdan 10.3 perus-
teella ja joista on reklamoitu koh-
dan 10.4 mukaisesti. Jos Toimitta-
jan katsotaan olevan vastuussa vir-
heestä, siihen sovelletaan kohdissa 
10.5 ja 10.6 määrättyjä seuraamus-
menettelyjä, kuitenkin ensisijai-
sena ja tärkeimpänä velvoite kor-
jata toimitusvirhe. Jos osapuolet 
ovat sopineet erityisestä suoritus-
tasomittauksesta, tapaukseen so-
velletaan myös kohdassa 11 esitet-
tyjä ehtoja.  
 
10.2 Alla esitettyjä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta Toimittaja on vas-
tuussa ainoastaan kahden vuoden 
kuluessa toimituspäivästä ilmene-
vistä virheistä, paitsi jos Toimittaja 
on toiminut vilpillisessä mielessä. 
 
Jos Toimituksen tai sen osan käyttö 
on estynyt olennaisen virheen ta-
kia, takuuaika pitenee estymisajan 
verran. 
 
10.3 Toimittaja ei ole vastuussa alla 
esitetyistä asioista johtuvista vir-
heistä: 

- Ostajan määräämässä raken-
teessa, toimittamassa materiaa-
lissa tai tekemässä työssä on jokin 
puute ja Toimittaja on heti puut-
teen havaittuaan ilmoittanut siitä 
kirjallisesti (esimerkiksi tutustuttu-
aan Toimittajalle toimitettuun pii-
rustukseen tai tekniseen asiakir-
jaan) tai Toimittajalla voidaan kat-
soa olleen kohtuullinen mahdolli-
suus havaita puute. 
 
- Ostaja on toiminut selvästi Toi-
mittajan kohtuullisten ohjeiden 
vastaisesti tai muutoin ilmeisellä 
tavalla virheellisesti. 
 
10.4 Ostaja voi käyttää oikeuttaan 
virheitä koskevaan seuraamusme-
nettelyyn toimittamalla Toimitta-
jalle kirjallisen valituksen kohtuulli-
sen ajan kuluessa virheen ilmene-
misestä. 
 
10.5 Jos Toimittajan todetaan ole-
van vastuussa virheestä, tämä on 
velvoitettu korjaamaan virheen 
omalla kustannuksellaan. 
 
10.6 Jos Toimittaja ei välittömästi 
korjaa virhettä, josta tämä on vas-
tuussa, Ostajalla on oikeus määrit-
tää lyhyt mutta kohtuullinen aika, 
jonka kuluessa Toimittajan on kor-
jattava virhe. Jos Toimittaja ei kor-
jaa virhettä määräajan kuluessa, 
Ostaja voi joko korjauttaa virheen 
Toimittajan riskillä ja kustannuk-
sella tai vähentää virheen kor-
jausta vastaavan summan toimi-
tuksen hinnasta. Olennaisen vir-
heen tapauksessa Ostaja voi vaih-
toehtoisesti purkaa Sopimuksen 
ja/tai vaatia vahingonkorvausta. 
 
10.7 Sopimuksen purkamista ja va-
hingonkorvausta koskevissa ta-
pauksissa sovelletaan kohdassa 17 
esitettyjä määräyksiä. 
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11  Sovitut suoritustasovaatimuk-
set ja poikkeaminen vaatimuk-
sista 

 
11.1 Tämän kohdan määräykset 
koskevat osapuolten erikseen sopi-
mia testejä (”suoritustasomit-
taus”), joilla todetaan Sopimuk-
sessa määriteltyjen suoritustaso-
vaatimusten (esimerkiksi kapasi-
teetti, energiankulutus tai luotetta-
vuus) täyttyminen. Suoritustaso-
mittaus hyväksytään vain, jos se 
osoittaa tavaran täyttävän kaikki 
Sopimuksessa määrätyt suoritusta-
sovaatimukset samanaikaisesti. 
 
11.2 Jos suoritustasomittaus osoit-
taa tavaran poikkeavan jollakin ta-
valla Sopimuksen suoritustasovaa-
timuksista, Toimittajan on korjat-
tava poikkeamat viipymättä omalla 
kustannuksellaan kohdassa 10 esi-
tettyjen toimitusvirheitä koskevien 
ehtojen mukaisesti. 
 
11.3 Osapuolten mahdollisesti so-
pima, suoritustasomittauksessa 
havaituista poikkeamista makset-
tava sopimussakko ei voi kokonai-
suudessaan ylittää kymmentä (10) 
prosenttia Sopimuksen kokonais-
arvosta (”enimmäissopimus-
sakko”), jollei toisin ole sovittu. 
 
11.4 Jos sopimussakkoa kertyy suo-
ritustasomittauksen aikana enim-
mäissopimussakon verran, Osta-
jalla on oikeus purkaa Sopimus. 
 
11.5 Jos Ostajalla on kohdan 11.4 
mukainen Sopimuksen purkamisoi-
keus, tällä on myös oikeus vaatia 
vahingonkorvausta näin halutes-
saan. 
 
11.6 Sopimuksen purkamista ja va-
hingonkorvausta koskevissa ta-
pauksissa sovelletaan kohdassa 17 
esitettyjä määräyksiä. 
 

12 Immateriaalioikeudet 
 
12.1 Kaikki Tuloksiin liittyvät Imma-
teriaalioikeudet kuuluvat Ostajalle, 
ja ovat Ostajan yksinomaista omai-
suutta. Toimittaja ei saa käyttää 
niitä ilman Ostajan etukäteen anta-
maa kirjallista lupaa mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin Toi-
mittajan sisäiseen käyttöön, joka 
liittyy tarjousten tekemiseen tai 
Palvelun/Toimituksen suorittami-
seen Ostajalle. Toimittaja on vel-
vollinen varmistamaan tarvittaessa 
ja/tai Ostajan niin pyytäessä Toi-
mittajan omalla kustannuksella, 
että sen työntekijät ja alihankkijat 
luovuttavat kaikki tällaiset oikeu-
det Ostajalle ja ryhtyvät tarvittaviin 
lisätoimenpiteisiin luovutukseen 
liittyen.  
 
12.2 Kumpikin osapuoli säilyttää 
omistusoikeuden ja määräysvallan 
jo olemassa oleviin Immateriaalioi-
keuksiinsa jotka se omistaa tai on 
luonut ennen Sopimuksen teke-
mistä tai sen ulkopuolella. 
 
12.3 Lisäksi, Toimittaja myöntää 
Ostajalle ja SSAB-konserniyhtiöille 
ei-yksinomaisen, pysyvän, peruut-
tamattoman, maksuttoman, maail-
manlaajuisen oikeuden käyttää, 
kopioida, muokata ja parannella 
edellä mainittuja 
i)  olemassa olevia Immateriaalioi-

keuksia; ja 
ii)  Sopimuksen ulkopuolella luo-

tuja Immateriaalioikeuksia, 
jotka sisältyvät Tuloksiin. Oikeus 
kattaa Ostajan lisäksi SSAB-konser-
niyhtiöt sekä heidän asiakkaansa ja 
liikekumppaninsa, jotka suorittavat 
palveluja Ostajalle tai SSAB-konser-
niyhtiöille. 
 
12.4 Toimittaja vakuuttaa, että Pal-
velu, Toimitus, Materiaalit ja Tulok-
set tai niiden käyttö Ostajan, SSAB-
konserniyhtiöiden, asiakkaiden tai 
liikekumppaneiden toimesta eivät  

loukkaa mitään kolmansien osa-
puolten Immateriaalioikeuksia, 
myös tapauksissa, joissa Ostaja itse  
määrää tietyn suunnittelullisen tai 
muun ratkaisun käytöstä.  
 
12.5 Jos Toimittaja rikkoo kohdan 
12.4 mukaista vakuutusta, Toimit-
taja sitoutuu puolustamaan Osta-
jaa ja SSAB-konserniyhtiöitä omalla 
kustannuksellaan sekä korvaa-
maan Ostajalle ja SSAB-konserni-
yhtiöille kaikki vahingot, kulut ja 
kustannukset jotka aiheutuvat kol-
mansien osapuolten vaatimuksista 
tai väitteistä, joiden mukaan Mate-
riaalit, Palvelut, Toimitus ja/tai Tu-
lokset loukkaavat kolmannen osa-
puolen Immateriaalioikeuksia. Os-
taja voi ryhtyä kaikkiin tarvittaviin 
toimiin Toimittajan kustannuksella 
puolustaakseen itseään ja SSAB-
konserniyhtiöitä, kunnes Toimit-
taja määrää asianajajan ja ryhtyy 
hoitamaan puolustusta Ostajaa 
tyydyttävällä tavalla. Jos vaatimuk-
sen esittänyt kolmas osapuoli on 
Ostajan asiakas tai liikekumppani, 
Ostajalla on oikeus oman harkin-
tansa mukaan ja Toimittajan kus-
tannuksella määrätä tällaisen puo-
lustuksen järjestämisestä, ja Toi-
mittaja on velvollinen tekemään 
yhteistyötä puolustukseen liittyen 
omalla kustannuksellaan. Lisäksi 
Ostajalla on oikeus purkaa Sopi-
mus, jos tällaisella rikkomuksella 
on Ostajalle olennainen merkitys 
eikä Toimittaja korjaa sitä viipy-
mättä omalla kustannuksellaan Os-
tajaa kohtuullisesti tyydyttävällä 
tavalla. 
 

13  Hinnoittelua koskevat mää-
räykset, maksamatta jättäminen 
 
13.1 Hinnat on esitettävä pakkaus-
kustannuksineen mutta ilman ar-
vonlisäveroa. Työkohteeseen liitty-
vät matkakustannukset tulee sopia 
ennakkoon osapuolten välillä. 
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13.2 Hintojen on oltava kiinteitä, 
eivätkä ne voi olla esimerkiksi in-
deksi- tai valuuttakurssisidonnai-
sia, jollei toisin ole kirjallisesti 
sovittu. 
Jos hinta on sovittu muuttuvaksi, 
aikaisesta tai myöhäisestä Toimi-
tuksesta määrätyn hinnoittelun pe-
rusteella laskettu loppuhinta ei voi 
ylittää oikea-aikaisen toimituksen 
hintaa. 
 
13.3 Sovittuun rakenteeseen teh-
tyjen muutosten tai lisäysten pe-
rusteella voidaan tehdä hinnoitte-
lukorjauksia vain, jos korjauksista 
on sovittu kirjallisesti. 
 
13.4 Toimittajan on asetettava va-
kuus, jos ennakkomaksusta on 
sovittu. Ennakkomaksun vakuu-
deksi (tai osapuolten muuten sopi-
maksi vakuudeksi) kelpuutetaan 
Ostajan kotipaikan pankin myön-
tämä pankkitakaus tai vastaava 
kohtuullisena pidettävä vakuus-
muoto. 
 
13.5 Maksu suoritetaan laskua vas-
taan. Maksuehto lasketaan laskun 
saapumispäivästä tai laskun kos-
kiessa tiettyä myöhemmin toimi-
tettavaa toimitusta tai osatoimi-
tusta, toimituspäivästä. 
Maksuehto on 60 päivää, jollei toi-
sin ole sovittu. 
 
13.6 Mikäli Ostaja viivästyy maksun 
suorittamisessa, on Toimittaja oi-
keutettu lainmukaiseen viivästys-
sakkoon. 
 
14 Vakuutus 
 
14.1 Jollei Sopimuksessa tosin ole 
määrätty, Toimittajan on hankit-
tava omalla kustannuksellaan, ja 
varmistettava että myös sen ali-
hankkijat hankkivat omalla kus-
tannuksellaan, suorituspaikassa 
sovellettavien säädösten ja mää-
räysten mukainen asennusvakuu-
tus sekä yleinen vastuuvakuutus. 

Vakuutusturvan on oltava voi-
massa vähintään Toimittajan So-
pimukseen perustuvien vastuiden 
keston ajan. Ennen asennustyön 
alkua, ja myöhemmin Ostajan niin 
pyytäessä, Toimittajan on toimi-
tettava Ostajalle vakuutuksenan-
tajan tai vakuutusmeklarin an-
tama vakuutustodistus, josta il-
menevät vakuutuksenhaltija, va-
kuutuksenantaja, vakuutettu yri-
tys, vakuutuksen maantieteelli-
nen voimassaoloalue, vakuutus-
ten yleiset ja vahinkokohtaiset va-
kuutusmäärät sekä omavastuu-
osuudet.  
 
14.2 Asennusvakuutus 
Asennusvakuutuksen on katet-
tava sekä Toimittaja että tämän 
alihankkijat koko työn ajan. Asen-
nusvakuutuksen on oltava voi-
massa suorituspaikassa. Asennus-
vakuutuksen on katettava sekä 
vakuutetun osapuolen toimit-
tama, että tämän käyttöönsä 
saama omaisuus sekä vakuutetun 
osapuolen suorittama työ aina 
luovutushetkeen asti.  
 
Asennusvakuutuksen on katet-
tava myös asennuksessa käytetty 
työntekijöiden omaisuus ja asen-
nustyökalut. Asennusvakuutuk-
sen on vastattava vakuutetun 
osapuolen suorittamien toimitus-
ten kokonaisarvoa. Toimittaja 
vastaa asennusvakuutuksessa 
mainitusta omavastuuosuudesta, 
jollei vahinko ole Ostajan syytä. 
 
Vakuutuksenantajalla ei voi olla 
takautumisoikeutta Ostajaan, Os-
tajan muihin toimittajiin tai mi-
hinkään vakuutetuista osapuo-
lista. Toimittajan asennusvakuu-
tuksen on oltava muodoltaan mo-
niturvavakuutus. 
 
14.3 Yleinen vastuuvakuutus 
Ellei Sopimuksessa toisin mää-
rätä, yleisen vastuuvakuutuksen 
tulee kattaa henkilö- ja omaisuus-
vahingot 2 miljoonaan euroon 

asti vahinkotapahtumaa kohden 
ja sen tulee kattaa myös takuuai-
kana tehdyt työt. Yleisen vastuu-
vakuutuksen tulee sisältää tuote-
vastuuvakuutus. Yleisen vastuu-
vakuutuksen on lisäksi katettava 
henkilö- ja omaisuusvahinkojen 
aiheuttamat taloudelliset vahin-
got, kuten seisokkiajoista johtu-
vat kustannukset pääoman me-
netykset. 
 
15 Osapuolen maksukyvyttömyys   
 
Jos jompikumpi osapuoli lopettaa 
yleisesti velkojensa maksamisen tai 
tämän voidaan muuten perustel-
lusti epäillä olevan maksukyvytön, 
eikä tämä pysty esittämään toisen 
osapuolen pyynnöstä kohtuullisen 
ajan sisällä Ostajan kotipaikan pan-
kin myöntämää pankkivakuutta tai 
muuta kohtuullista Sopimuksen to-
teuttamisen vaatimaa vakuutta, 
toisella osapuolella on oikeus pur-
kaa Sopimus. 
 
16 Ylivoimainen este 
 
16.1 Ylivoimainen este on Sopi-
muksen solmimisen jälkeen tapah-
tuva tai sitä edeltävä tapahtuma, 
jonka seuraukset olivat ennalta ar-
vaamattomia ja jonka seurauksena 
Sopimuksen mukainen suoritus es-
tyy tai osoittautuu kohtuuttoman 
raskaaksi toteuttavalle osapuo-
lelle. Ylivoimaisia esteitä ovat mm. 
lakot, työsulut ja muut työtaistelut, 
sekä erilaiset osapuolista riippu-
mattomat tapahtumat, kuten luon-
nonkatastrofit, tulipalo, sota, liike-
kannallepano ja laajuudeltaan sii-
hen verrattavat kutsunnat, pakko-
otot, kauppasaarrot, valuuttarajoi-
tukset, kapina, mellakat, sähkön-
käytön rajoitukset sekä edellä mai-
nituista aiheutuneet alihankkijoi-
den toimitusviivästykset ja -vir-
heet. Osapuolen, jota ylivoimainen 
este koskee, on annettava esteestä 
viipymättä kirjallinen ilmoitus toi-
selle osapuolelle. Osapuoli, jota yli-
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voimainen este koskee, vapaute-
taan ensimmäisessä kappaleessa 
kuvatusta suoritusvastuustaan, 
kunnes tämän voidaan katsoa pys-
tyvän toteuttamaan suorituksen. 
Jos osapuoli ei kuitenkaan toimita 
toisessa kappaleessa vaadittua kir-
jallista ilmoitusta välittömästi, vas-
tuuvapaus myönnetään vasta il-
moituksen antamishetkestä al-
kaen. 
 
16.2 Ylivoimaisen esteen poistumi-
sesta on ilmoitettava toiselle osa-
puolelle viipymättä. Mahdollisuuk-
sien mukaan ilmoituksessa on ker-
rottava myös, milloin lykätty suori-
tus voidaan toteuttaa. 
 
16.3 Osapuolella on oikeus purkaa 
Sopimus, mikäli ylivoimaisesta es-
teestä seuraava vastuuvapaus kes-
tää pitkään (määräytyy olosuhtei-
den mukaan, yleensä vähintään 
kolme kuukautta) ja voidaan olet-
taa, ettei Sopimusta voida panna 
täytäntöön myöhemmin tämän ai-
heuttamatta olennaista haittaa vä-
hintään kyseiselle osapuolelle. 
 
17 Seuraamusmenettelyille yhtei-
set ehdot 
 
17.1 Sopimus puretaan tässä asia-
kirjassa esitettyjen ehtojen perus-
teella toimittamalla kirjallinen il-
moitus toiselle osapuolelle. 
 
17.2 Jos Sopimus puretaan tässä 
asiakirjassa esitettyjen ehtojen pe-
rusteella, kaikki Sopimuksen pur-
kua edeltävät sopimuksenmukai-
set suoritukset on palautettava 
suorituksen tehneelle osapuolelle. 
Ostajalla on kuitenkin oikeus ja vel-
vollisuus hyväksyä kaikki jo toimi-
tetut, virheettömät suoritukset, 
joita Ostaja pystyy käyttämään il-
man merkittäviä muutoksia. Näin 
pidetyistä suorituksista maksetaan 
Toimittajalle Sopimushinnan pe-
rusteella kohtuulliseksi katsottava 
korvaus.  
 

17.3 Edellä mainitun lisäksi Osta-
jalla on Sopimuksen purkutilan-
teissa oikeus vaatia vahingonkor-
vausta. Hankintaehtojen mukais-
ten, osapuolen maksettavaksi tule-
vien vahingonkorvausten suuruus 
määräytyy lain perusteella; vahin-
gonkorvaukset eivät kuitenkaan 
voi kokonaisuudessaan ylittää So-
pimuksen kaksinkertaista koko-
naisarvoa. Maksettavasta vahin-
gonkorvauksesta vähennetään sa-
mojen olosuhteiden perusteella 
maksetun sopimussakon mukainen 
summa. 
 
17.4 Edellä kohdassa 17.3 mainittu 
vastuunrajoitus tai muut Sopimuk-
selliset vastuunrajoitukset eivät 
koske vahinkoja, jotka on aiheu-
tettu tahallisesti tai törkeällä huoli-
mattomuudella, kuolemantapauk-
sia, henkilövahinkoja tai omaisuus-
vahinkoja  tai vahinkoja, jotka on 
aiheutettu rikkomalla salassapito-
velvollisuutta tai Immateriaalioi-
keuksia koskevia ehtoja. 
 
17.5 Selvyyden vuoksi todetaan, 
että luottamuksellisuutta koskevat 
ehdot sekä muut ehdot, joiden on 
ilmaistu jäävän voimaan tai joiden 
luonteeltaan on tarkoitus jäädä 
voimaan, pysyvät voimassa Sopi-
muksen irtisanomisen tai päätty-
misen jälkeen.  
 
18 Vahinkojen estäminen 
 
Molempien osapuolten on pyrit-
tävä estämään vahinkoja ja torju-
maan niiden seurauksia kaikin tar-
vittavin tavoin, kunhan vaadituista 
toimenpiteistä ei koidu osapuolille 
kohtuuttomia kustannuksia tai 
kohtuutonta haittaa. 
 
19 Lakien noudattaminen, turvalli-
suus ja SSAB:n toimittajia koskeva 
kestävän kehityksen politiikka 
 
19.1 Toimittaja vakuuttaa, että 
kaikki tämän tuottamat Materiaalit 
ja Palvelut ovat toimitushetkellä, 

suoritushetkellä tai molempina so-
vellettavien kansallisten ja paikal-
listen lakien ja määräysten mukai-
sia, mukaan lukien rajoituksitta 
työturvallisuus- ja työterveyslain-
säädäntö sekä ympäristölait ja -
määräykset.  
 
19.2 Toimittaja vastaa täysin työn-
tekijöidensä ja alihankkijoidensa 
työturvallisuudesta, työtervey-
destä ja näiden johtamisesta tuot-
taessaan palveluita Ostajan toimi-
paikoissa. Toimittaja hankkii kaikki 
Materiaalien ja Palveluiden tuotta-
miseen ja toimittamiseen tarvitta-
vat luvat ja tekee tarvittavat ilmoi-
tukset asianomaisille tahoille.  
 
19.3 Toimittaja sitoutuu suoritta-
maan SSAB:n tilaaman toimituksen 
noudattaen SSAB:n Eettisiä Ohjeita 
Toimittajalle (luettavissa SSAB:n 
kotisivulla www.SSAB.com/supp-
liers). SSAB tukee aktiivisesti YK:n 
Global Compact -periaatteita ja 
rohkaisemme Toimittajiamme toi-
mimaan samojen periaatteiden 
mukaisesti (saatavissa www.unglo-
balcompact.org). SSAB tai SSAB:n 
valtuuttama kolmas osapuoli varaa 
oikeuden suorittaa toimittaja-arvi-
ointeja tai auditointeja toimittajan 
tiloissa, varmistaakseen toimitta-
jan toiminnan yhdenmukaisuuden 
edellä mainitun SSAB:n Eettisten 
Ohjeiden kanssa. Toimittaja hyväk-
syy toimimaan yhteistyössä arvi-
ointien tai auditointien järjestä-
miseksi. Lisäksi SSAB odottaa Toi-
mittajan, vaikutusmahdollisuuk-
siensa mukaan, valvomaan omien 
toimittajiensa sitoutumista sekä 
ympäristö- että yhteiskuntavastuu-
seen. 
 
20 Sovellettava laki ja erimielisyyk-
sien sopiminen 
 
20.1 Sopimukseen sovelletaan 
Ruotsin lakia, lukuun ottamatta 
sen lainvalintasääntöjä sekä Yhdis-
tyneiden kansakuntien yleissopi-

http://www.ssab.com/suppliers
http://www.ssab.com/suppliers
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musta kansainvälistä tavaran kaup-
paa koskevista Sopimuksista 
(CISG). 
 
20.2 Sopimuksesta syntyvät tai sii-
hen liittyvät erimielisyydet ratkais-
taan lopullisesti välimiesmenette-
lyssä Tukholman kauppakamarin vä-
limieslautakunnan sääntöjen mukai-
sesti. Jos riidan arvo on korkeintaan 
miljoona Ruotsin kruunua, sovelle-
taan Keskuskauppakamarin väli-
mieslautakunnan nopeutetun väli-
miesmenettelyn sääntöjä. Välimies-
menettely käydään Tukholmassa 
Ruotsissa, mikäli osapuolet eivät toi-
sin ole sopineet. 
 
20.3 Mikäli Ostajan kotipaikka on 
Suomessa, Sopimukseen sovelle-
taan kuitenkin Suomen lakia, lu-
kuun ottamatta sen lainvalinta-
sääntöjä sekä Yhdistyneiden kan-
sakuntien yleissopimusta kansain-
välistä tavaran kauppaa koskevista 
sopimuksista (CISG).  
 
20.4 Mikäli Suomen lakia sovelle-
taan, ratkaistaan tästä Sopimuk-
sesta aiheutuvat riidat lopullisesti 
välimiesmenettelyssä Keskuskaup-
pakamarin välimiesmenettelysään-
töjen mukaisesti. Jos riidan arvo on 
korkeintaan miljoona Ruotsin kruu-
nua, tästä Sopimuksesta aiheutu-
vat riidat ratkaistaan lopullisesti 
välimiesmenettelyssä Keskuskaup-
pakamarin nopeutettua välimies-
menettelyä koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Välimiesmenettely 
käydään Helsingissä Suomessa, mi-
käli osapuolet eivät toisin ole sopi-
neet. 
20.5 Kohdista 20.3 ja 20.4 huoli-
matta, mikäli useat SSAB-konserni-
yhtiöt, joilla on toimipaikka useam-
massa maassa, ovat liittyneet Sopi-
mukseen, sovelletaan kohtia 20.1 
ja 20.2.  
 
 
 
 
 

21 Luottamuksellisuus 
 
21.1 Osapuolet pitävät luottamuk-
sellisena toiselta osapuolelta saa-
tua tai muuten Sopimukseen liit-
tyen osapuolen tietoon tullutta 
luottamuksellista tietoa mukaan 
lukien välimiesmenettelyn materi-
aali ja päätös, eivätkä ilman lupaa 
anna kolmansille osapuolille tätä 
tietoa. Toimittaja ei saa käyttää Os-
tajalta saamaansa luottamuksel-
lista tietoa muuhun tarkoitukseen 
kuin pääsopimuksen tai sen alla 
tehtyjen Sopimusten mukaisten 
velvoitteiden ja oikeuksien toteut-
tamiseen. 
 
21.2 Toimittaja ei saa 
i) antaa julkisuuteen lausuntoja So-
pimuksesta tai yhteistyöstä Ostajan 
kanssa; tai 
ii)  käyttää Ostajaa referenssinä 
ilman Ostajan etukäteistä kirjallista 
lupaa. 
 
22 Sanktioehto  
 
22.1 Osapuolet vakuuttavat, että  
(a) kumpikaan osapuoli tai niiden 
tytäryhtiöt (myöhemmin ”Yhtiö”) 
tai johtajat, tai Yhtiön tiedon mu-
kaan kukaan jonka puolesta Yhtiö 
toimii Sopimukseen liittyen, ei ole 
fyysinen tai juridinen henkilö (myö-
hemmin ”Henkilö”), tai 50%:sesti 
tai enemmän Henkilön (tai Henki-
löiden) omistama tai hallinnassa, 
johon sovelletaan mitään seuraa-
vien tahojen asettamia taloudelli-
sia tai rahoituksellisia sanktioita tai 
kauppasaartoja: Yhdysvaltain val-
tiovarainministeriön  ulkomaisten 
varojen valvontatoimisto (OFAC), 
Yhdysvaltojen sisä- tai kauppami-
nisteriö, Yhdistyneiden Kansakun-
tien turvallisuusneuvosto 
(”UNSC”), Euroopan unioni (“EU”), 
Sveitsi, Hänen Majesteettinsa val-
tiovarainministeriö tai muu sovel-
lettava seuraamusviranomainen 
(myöhemmin yhdessä ”Sanktiot”); 
tai joka on perustettu, sijaitsee tai 
asuu maassa tai alueella, johon 

kohdistetaan kattavia (ts. koko 
maan tai alueen laajuisia) Sankti-
oita (joihin lukeutuu muun muassa 
seuraavia alueita sopimuksen alle-
kirjoitus-hetkellä, huomioiden että 
lista voi muuttua ajan myötä: Ve-
näjä, Valko-Venäjä, Kuuba, Iran, 
Pohjois-Korea, Syyria ja ne alueet 
Ukrainassa, jotka eivät ole Ukrai-
nan valtion hallinnassa, kuten Kri-
min niemimaa, Donetsk, Herson, 
Luhansk ja Zaporizhzhia ("Sanktion 
alainen maa") (yhdessä "Sanktion 
Alainen Henkilö"); 
 (b) yhdelläkään Sanktion Alaisella 
Henkilöllä ei ole Sopimuksesta hyö-
tyä, eikä hänellä ole mitään osalli-
suutta Sopimukseen tai saa siitä 
muuta rahoituksellista tai taloudel-
lista hyötyä; ja 
(c) ne eivät käytä tai aseta saata-
ville toisen Osapuolen Sopimuksen 
nojalla tarjoamia palveluita, mate-
riaaleja tai kauppahintaa (soveltu-
vin osin) minkään sellaisen toimin-
nan tai liiketoiminnan rahoittami-
seen tai helpottamiseen, joka ta-
pahtuu minkä tahansa Sanktion 
Alaisen Henkilön tai Sanktion Alai-
sen Maan kanssa tai sellaiseen liit-
tyen, tai millä tahansa muulla ta-
valla, joka johtaisi Sanktioiden rik-
komiseen; ja  
(d) ne eivät ota palvelukseen, palk-
kaa, käytä tai lastaa aluksia tai 
muita kuljetusmuotoja; tai käytä 
vakuutuslaitosta tai yritystä mate-
riaalien kuljettamiseen; tai käytä 
rahdinkuljettajia, omistajia, ope-
raattoreita tai johtajia tai näiden 
vakuutusyhtiötä, jota vastaan on 
kussakin tapauksessa suoraan tai 
välillisesti Sanktioita; ja  
(e) ne eivät toimita toiselle osa-
puolelle materiaalia, joka on han-
kittu, suoraan tai välillisesti ja ko-
konaan tai osittain maasta, osa-val-
tiosta, alueelta, yhteisöltä, luon-
nolliselta tai muulta oikeus-henki-
löltä (”Lähde”), joka on suoraan tai 
epäsuorasti Sanktioiden kohteena; 
selvyyden vuoksi todettakoon, että 
tätä lauseketta koskevana rikko-
muksena ei pidetä tilannetta, jossa 
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materiaaliin tai sen Lähteeseen ei 
ole sovellettu Sanktioita kyseisen 
materiaalin omistusoikeuden siir-
tymisen hetkellä; ja 
(f) ne parhaan tietämyksensä mu-
kaan, mukaan lukien kaikki heidän 
puolestaan toimivat, noudat-tavat 
kaikkia sovellettavia tuonti- ja vien-
tilakeja ja -määräyksiä sekä lupa-
vaatimuksia, kuten, mutta ei rajoit-
tuen, kansainvälistä asekauppaa 
koskevia asetuksia ('ITAR') sekä 
UK:n vientivalvonta-lakia. 
22.2 Jos osapuoli rikkoo kohdassa 
22.1 olevaa lauseketta, toinen osa-
puoli voi (ilman minkäänlaista vas-
tuuta toiselle osapuolelle) irti-sa-
noa tai keskeyttää Sopimuksen tai 
sen osan välittömästi, ilmoitta-
malla siitä toiselle osapuolelle. Lai-
minlyövä osapuoli vastaa kaikista 
suorista vahingoista, kustannuk-
sista, vastuista ja kuluista, jotka ai-
heutuvat ei-laiminlyövälle osapuo-
lelle ja sen konserniyhtiöille koh-
dassa 22.1 antamansa vakuutuk-
sen rikkomisesta. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että laiminlyönyt osa-
puoli on vastuussa myös seuraa-
vista vahingoista, jotka katsotaan 
välittömiksi vahingoiksi: 
 
i) kaikista sakoista ja rangaistuk-
senluonteisista maksuista, jotka ei-
laiminlyövän osapuolen ja sen kon-
serniyhtiöiden on maksettava; ja 
 
ii) kaikista ei-laiminlyövän osapuo-
len ja sen konserniyhtiöiden asi-
anajaja- ja konsulttikuluista, jotka 
liittyvät kohdan 22.1 rikkomuk-
sesta johtuviin tai siihen liittyviin 
oikeudellisiin menettelyihin tai tut-
kimuksiin.  
 
Mikäli ei-laiminlyönyt osapuoli 
käyttää tämän lausekkeen mu-
kaista oikeuttaan, se ei rajoita tä-
män osapuolen muita Sopimuksen 
mukaisia oikeuksia tai oikeus-suo-
jakeinoja. Lisäksi ja epäselvyyksien 
välttämiseksi todetaan, että kum-
pikaan osapuoli ei ole velvollinen 
suorittamaan mitään Sopimuksen 

edellyttämiä velvollisuuksia, jos se 
johtaisi minkä tahansa Sanktioiden 
rikkomiseen tai olisi ristiriidassa 
niiden kanssa tai jos velvollisuuk-
sien täyttämisen seurauksena Osa-
puoleen kohdistuisi riski tulla mää-
ritellyksi Sanktion Alaiseksi Henki-
löksi.  
 
22.3 Kumpikaan osapuoli ei ole 
vastuussa epäsuorista tai välillisistä 
vahingoista. 
 
23 Muut ehdot 
 
Mikäli Toimittaja olennaisesti rik-
koo Sopimusta, esimerkiksi toimi-
tusajan, toimintojen, toteutuksen, 
turvallisuutta koskevien määräyk-
sien ja ohjeiden, vakuutuksia kos-
kevien ehtojen, sanktiolausekkeen 
tai jonkin muun vastaavan tekijän 
noudattamattomuudella, on Osta-
jalla oikeus purkaa tämä Sopimus 
välittömin vaikutuksin. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että Toimittajan 
katsotaan olennaisesti rikkovan So-
pimusta, mikäli Toimittaja rikkoo 
edellä olevia kohtia 19 ja/tai 22. 
Mikäli työ suoritetaan Suomessa, 
on Toimittajan noudatettava lakia 
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja 
vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä (1233/2006 muutok-
sineen) ja lakia työntekijöiden lä-
hettämisestä (447/2016 muutoksi-
neen). Ostajalla on oikeus purkaa 
tämä Sopimus välittömästi, jos Toi-
mittaja antaa pyydetyn selvityksen 
Sopimuksen tekemisen jälkeen ja 
jos Ostaja ei näin saamiensa tieto-
jen perusteella olisi sitoutunut So-
pimukseen. 


