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LST YLEISET HANKINTAEHDOT
1. EHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä yleisiä ehtoja noudatetaan kaikkien LST Group konserniin kuuluvien yhtiöiden hankinnoissa. Ehtojen
muutoksista on sovittava kirjallisesti.
Näiden yleisten hankintaehtojen mukaisesti toimitettavasta tavarasta käytetään jäljempänä nimitystä ”tuote.”
LST Group konserniin kuuluu seuraavat yhtiöt:
Laivasähkötyö Oy, LST Teollisuussähkö Oy, LST Service Oy, LST Engineering Oy, LST Production Oy, LST
Sähköpalvelu Oy, LST Group Oy sekä LST Projects Oy. Myöhemmin ”Tilaaja” tai ”LST.”

2. TUOTETIEDOT
Osapuolten tuoteasiakirjoihin ja hinnastoihin sisältyvät ehdot ovat sitovia vain, kun niihin on sopimuksessa
nimenomaisesti viitattu.

3. PIIRUSTUKSET JA ASIAKIRJAT
Kaikki osapuolten toisilleen ennen hankintasopimusta, sen voimassaoloaikana tai sen jälkeen toimittamat
piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka koskevat tuotetta, sen ominaisuuksia tai valmistusta, ovat lähettäjän
omaisuutta ja salassa pidettäviä. Kumpikaan osapuoli ei saa, ilman toisen osapuolen suostumusta, näitä
materiaaleja käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin toimitettu. Aineistoa ei saa
ilman toisen osapuolen suostumusta, välittää, jäljentää, kopioida tai antaa tiedoksi kolmannelle osapuolelle.
Myyjän pitää viimeistään toimituksen yhteydessä luovuttaa korvauksetta sovittu määrä tai vähintään yksi
kappale piirustuksia tai asiakirjoja, jotka ostaja tarvitsee tuotteen kokoonpanoon, asennukseen,
käyttöönottamiseen, käyttämiseen tai ylläpitoon. Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotteen
valmistuspiirustuksia ja/tai -kuvia, ellei tästä ole erikseen sovittu.

4. TUOTTEEN TARKASTUS
Myyjä on velvollinen tarkastamaan ennen toimitusta, että tuote on virheetön. Tarkastus on tehtävä, ellei toisin
sovita, myyjän alalla yleisesti noudatettavalla huolellisella tavalla ja alalla noudatettavien määräysten ja
suositusten mukaisesti.

5. TOIMITUSEHTO
Toimitusehto on TOP LST:n toimipiste, ellei ostotilauksessa ole muuta toimitusehtoa ilmoitettu. Yksilöity
toimituspaikkakunta ja toimitusaika määritellään hankintasopimuksessa/ostotilauksessa.
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6. TOIMITUSAIKA JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN
6.1. Jos toimituksen viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai tilaajan toiminnasta, toimitusaikaa
jatketaan kohtuulliseksi katsottu aika.
6.2. Osatoimituksia ei sallita, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
6.3. Jos tuotetta ei toimiteta sovittuna toimitusajankohtana, LST:llä on oikeus vaatia viivästyssakon maksamista
siitä päivästä lähtien, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua. Viivästyssakko on 2 % hankintahinnasta jokaiselta
alkavalta viikolta, jonka toimitus viivästyy.
6.4. LST:llä on oikeus vaihtoehtoisesti purkaa sopimus, mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tuotetta sovittuna
toimitusaikana. Tällöin viivästyskorkoa ei peritä, mutta LST:llä on oikeus saada vahingonkorvaus myyjältä
kaikista niistä vahingoista, jotka aiheutuivat myyjän toimittamatta jättämisestä.
6.5. LST:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli olosuhteista käy ilmi, että tuotteen toimitus tulee viivästymään
olennaisella tavalla. Tällöin LST:llä on oikeus saada vahingonkorvaus myyjältä kaikista niistä vahingoista, jotka
aiheutuivat myyjän toimittamatta jättämisestä.

7. MAKSUEHDOT
Myyjä lähettää laskun LST:lle sen jälkeen, kun tuote on toimitettu. LST maksaa laskun tarkistettuaan ja
hyväksyttyään toimituksen. Jos hankintasopimuksessa tai ostotilauksessa ole muuta sovittu, maksuaika on 45
päivää netto laskun päiväyksestä.
Maksu katsotaan suoritetuksi, kun LST on antanut maksumääräyksen rahalaitokselle.

8. OMISTUKSEN JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN
Tuotteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät LST:lle, kun tuote on toimitettu ja luovutettu LST:n hallintaan.

9. VASTUU VIRHEISTÄ
9.1. Myyjän on korjattava kaikki viat tai poikkeamat (myöhemmin ”viat”), jotka ovat aiheutuneet myyjän
vastuulla olevasta suunnittelu- ja materiaalivirheestä tai työsuorituksesta.
9.2. Myyjän vastuuvelvollisuus rajoittuu vikoihin, jotka ilmenevät 24 kuukauden kuluessa tuotteen
vastaanottamisesta. Kun tuotteessa havaittu vika on korjattu, myyjä on vastuussa korjatussa tai vaihdetussa
osassa ilmenevistä vioista 24 kuukauden ajan. Muiden tuotteen osien osalta takuuaikaa jatketaan sen
ajanjakson verran, jonka tuote on ollut poissa käytöstä siinä ilmenneen vian johdosta.
9.3. Vastaanotettuaan ilmoituksen viasta, myyjän tulee korjata vika ilman viivytystä omalla kustannuksellaan.
Korjaus tulee suorittaa tuotteen sijaintipaikassa, ellei LST katso tarkoituksenmukaiseksi, että viallinen tuote tai
sen osa palautetaan myyjälle korjausta tai vaihtoa varten. Myyjällä on halutessaan oikeus vaihtaa tuote uuteen.
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9.4. Myyjä on velvollinen korvaamaan LST:lle tuotteen irrottamisesta ja uudelleenasentamisesta aiheutuvat
kulut. Tuotteen tai sen osien kuljettaminen korjattavaksi myyjälle ja myyjältä takaisin tapahtuu myyjän
vastuulla ja kustannuksella.
9.5. LST voi ilmoittaa kirjallisesti määräajan, jonka kuluessa myyjän on korjattava vika. Jos myyjä ei ole täyttänyt
velvoitettaan määräajassa, voi LST korjata tai korjauttaa vian myyjän kustannuksella. Tämä oikeus on LST:llä
myös, jos alun perin on selvää, ettei myyjä kykene täyttämään vastuuvelvoitettaan.
9.6. Mikäli vikaa ei saada korjatuksi: 1. LST:llä on oikeus saada alennus hankintahinnasta suhteessa tuotteen
alentuneeseen arvoon; 2. Vian ollessa oleellinen, LST voi purkaa sopimuksen ja saada korvausta kärsimistään
vahingoista.
9.7. Myyjä ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat LST:n toimittamista materiaaleista tai LST:n
määräämästä/määrittelemästä suunnittelusta.
9.8. Myyjällä on oltava voimassa oleva tuotevastuuvakuutus.
9.9. Myyjä vastaa alihankkijansa virheestä kuin omastaan.

10. VASTUU TUOTTEEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA
Myyjä vastaa kaikista niistä vahingoista, jota tuote asianmukaisesti käytettynä aiheuttaa LST:lle, LST:n
työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle.

11. YLIVOIMAINEN ESTE
Osapuolet soveltavat ylivoimaiseen esteeseen sitä, mitä siitä on säädetty voimassaolevassa kauppalaissa.
Myyjän alihankkijan ylivoimainen este ei vapauta myyjää sopimusvelvoitteistaan, mikäli toista alihankkijaa
voidaan käyttää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai ajanhukkaa.
Sen osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä sopimusvelvoitettaan, on viipymättä ilmoitettava
esteestä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli
ylivoimainen este viivyttää sopimuksen täyttämistä yli kuusi kuukautta.

12. ENNAKOITU SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Näiden yleisten hankintaehtojen määräyksistä huolimatta kummallakin osapuolella on oikeus keskeyttää
sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteista käy selvästi ilmi, että toinen osapuoli ei pysty
täyttämään velvoitettaan. Sen sopimuspuolen, joka jättää sopimuksen täyttämättä, on välittömästi ilmoitettava
siitä kirjallisesti toiselle sopimusosapuolelle.

13. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI
Näiden hankintaehtojen mukaisiin hankintoihin sovelletaan Suomen lakia. Riidat, joita ei saada sovittua
osapuolten välisin neuvotteluin ratkaistaan asianomaisen LST yhtiön kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

