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LASITOIMITUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET TOIMITUSEHDOT 22.9.2020 LUKIEN 
 
 
1. SOVELTAMISALA 
 
Lasien toimittamista koskeva näiden Yleisten Ehtojen koh-
dassa 3. tarkoitettu toimitussopimus ja/tai lasien toimittamista 
koskeva tilaus ja siihen saatu tilausvahvistus, nämä lasitoimi-
tuksiin sovellettavat yleiset toimitusehdot (”Yleiset Toimi-
tusehdot”), Toimittajan takuuehdot (”Takuuehdot”) ja laatu-
kriteerit (”Laatukriteerit”) muodostavat yhdessä sopimusko-
konaisuuden (”Toimitussopimus”) ja niitä sovelletaan tilaa-
jan (”Tilaaja”) ja Finnglass Oy:n (”Toimittaja”) välisiin lasi-
toimituksiin. Toimittaja ja Tilaaja voivat kirjallisesti sopia 
Yleisten Toimitusehtojen yksittäisten määräysten muuttami-
sesta tai poissulkemisesta ja asettaa lisäehtoja. 
 
Tilaajan mahdollisesti tilauksen yhteydessä toimittamat Tilaa-
jan omat ostoehdot eivät ole päteviä, ellei niiden soveltami-
sesta ole erikseen kirjallisesti sovittu Toimittajan ja Tilaajan 
kesken. 
 
2. TARJOUSTEN VOIMASSAOLO, ENNUSTEET 
 
Toimittajan kirjallinen tarjous on voimassa yhden (1) kuukau-
den sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. 
Mitkään Toimittajan antamat ennusteet, esimerkiksi tuotannon 
nykyvaihetta tai tilauksen valmistumispäivää koskevat, eivät 
ole sitovia ja ne on annettu ainoastaan Tilaajan omaa aikatau-
lua tai tuotantosuunnittelua helpottamaan. 
 
3. SOPIMUS 
 
Toimitussopimus katsotaan syntyneeksi, kun Tilaaja ja Toi-
mittaja ovat allekirjoittaneet Toimitussopimuksen tai kun Toi-
mittaja on erikseen vahvistanut tilauksen kirjallisesti tai säh-
köpostilla (tilausvahvistus), eikä Tilaaja ole yhden (1) vuoro-
kauden kuluessa tilausvahvistuksen saatuaan tehnyt huomau-
tusta tilausvahvistuksen sisällöstä. Toimitussopimukseen teh-
tävistä muutoksista ja lisäyksistä on sovittava kirjallisesti Toi-
mittajan ja Tilaajan kesken. Muutoksista ja lisäyksistä aiheu-
tuneet kustannukset on Toimittaja oikeutettu laskuttamaan 
erikseen Tilaajalta. 
 
Toimitussopimus tai sen osa voidaan peruuttaa vain Toimitta-
jan suostumuksin ehdolla, että Tilaaja korvaa peruutuksesta 
Toimittajalle aiheutuneet kustannukset. 
 
4. PIIRUSTUKSET, TEKNISET DOKUMENTIT, IM-
MATERIAALIOIKEUDET JA SALASSAPITO 
 
Tilaaja luovuttaa Toimittajan käyttöön tilauksen kannalta tar-
peelliset perustiedot, piirustukset, tekniset dokumentit sekä 
erikseen sovittavan mahdollisen muun materiaalin. 
 
Kaikki piirustukset ja tekniset dokumentit tuotteisiin tai val-
mistukseen liittyen mukaan lukien immateriaalioikeudet osa-
puolten välillä ovat sen osapuolen omaisuutta, joka em. asia-
kirjat on toimittanut.  
 
Toimittajalla tai Tilaajalla ei ole oikeutta luovuttaa toimituk-
sen yhteydessä saatuja toisen sopijapuolen luottamuksellisia 
tietoja, piirustuksia, kaavoja ja asiakirjoja kolmannen osapuo-
len tietoon. Edellä mainitun estämättä Toimittajalla on oikeus 

luovuttaa toimitukseen liittyvää tietoa alihankkijalleen. Toi-
mittajalla on oikeus käyttää hyväkseen toimeksiannon/kaupan 
yhteydessä saavutettua ammattitaitoa myös muussa toimin-
nassa. Toimittaja voi käyttää markkinoinnissaan Tilaajaa ja Ti-
laajalle suoritettuja palveluja referensseinä edellyttäen, ettei 
Toimittaja paljasta asiakkaan luottamuksellisia tietoja. 
 
5. OMISTUSOIKEUS JA VAARANVASTUU 
 
Omistusoikeus kaupan kohteena olevaan omaisuuteen siirtyy 
Tilaajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.  
 
Vaaranvastuu kaupan kohteeseen siirtyy Tilaajalle joko sen 
mukaan, mitä osapuolet ovat sopineet toimituslausekkeeksi 
(Incoterms 2010/ Finnterms 2001 tai muut Toimittajan ja Ti-
laajan sopimat toimitusehdot) tai edellä mainitun sopimuksen 
puuttuessa kaupan kohteen hallinnan luovutushetkellä.  
 
Mikäli toimitus viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, vaaran-
vastuu siirtyy hetkellä, jolloin toimituksen olisi Toimitussopi-
muksen mukaisesti pitänyt viimeistään tapahtua. Toimittaja 
päättää toimitukseen kulloinkin soveltuvan pakkaustavan. Ell-
eivät Toimittaja ja Tilaaja muuta sovi, Tilaajan vastuulla on 
kuljetuksen järjestäminen (kuljetusmuoto, rahdinkuljettaja 
jne). 
 
6. TOIMITTAJAN KESKEYTYSOIKEUS 
 
Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä ja Toi-
mittaja on tämän jälkeen huomauttanut Tilaajaa maksuviiväs-
tyksestä tai Tilaajan maksukykyä on perusteltua muusta syystä 
epäillä (ennakkoviivästys), Toimittaja saa keskeyttää osaltaan 
valmistusprosessin ja/tai pidättäytyä jo valmistetun tavaran 
luovuttamisesta tai kieltää tavaran kiinnittämisen tai asentami-
sen kohteeseen sekä kustannuksellaan erottaa hallintaansa Ti-
laajalle myymänsä tavarat.  
 
Maksun tultua suoritetuksi Toimittajalla on oikeus periä koh-
tuullinen korvaus Tilaajalta keskeytyksen aikaisesta tavaran 
varastoinnista. Maksun viivästyessä Toimittaja on oikeutettu 
perimään 12 % viivästyskoron. 
 
7. TOIMITUS JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN 
 
Toimituksen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun toimitus 
on ko. sopimukseen sovellettavan toimituslausekkeen (Inco-
terms 2010/Finnterms 2001 tai muut Toimittajan ja Tilaajan 
sopimat toimitusehdot) mukaisesti tapahtunut. 
 
Mikäli toimitusta ei ole tapahtunut Toimittajan ja Tilaajan vä-
lisessä sopimuksessa sovittuna toimitusajankohtana, Tilaajalla 
on oikeus vaatia maksettavaksi sopimussakkoa alkaen siitä, 
kun 7 päivää kulunut Toimitussopimuksen mukaisesta toimi-
tusajankohdasta/-päivästä. Sopimussakon määrä on 0,5 % Ti-
laajan Toimittajalle sopimuksen perusteella maksaman kaup-
pahinnan määrästä kultakin alkavalta viivästysviikolta. Mikäli 
vain osa toimituksesta on viivästynyt, lasketaan sopimussakko 
viivästyneen toimituksen osan arvosta.  
 
Toimituksen viivästymiseen perustuva sopimussakko on kui-
tenkin kaikissa tilanteissa enintään 5 % sopimussakon lasken-
taperusteen olevan toimituksen tai toimituksen osan määrästä. 
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Tilaaja menettää oikeutensa toimituksen viivästymiseen pe-
rustuvaan sopimussakkoon, jos Tilaaja ei kirjallisesti ja todis-
tettavasti vaadi sopimussakkoa maksettavaksi 14 päivän kulu-
essa siitä, kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua. 
 
8. TOIMITTAJAN VASTUU 
 
Toimittaja vastaa siitä, että  

(i) lasien toimitus tapahtuu Toimitussopimuksessa määri-
teltyjen Toimittajaa velvoittavien sopimusehtojen mu-
kaisesti; ja  

(ii) toimitetut lasielementit ovat tämän Toimitussopimuksen 
ja sekä Toimitussopimukseen sisältyvien Toimittajan 
voimassa olevien Laatukriteerien mukaisia.  

Tilaajan oikeudet ja Toimittajan velvollisuudet virheellisen la-
sielementin suhteen on määritelty tyhjentävästi Takuueh-
doissa.  
 
Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan Toimitus-
sopimuksen ehtojen mukaisesti.  
 
9. VASTUUNRAJOITUKSET 
 
(i) Yleiset rajoitukset 

Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kauppasum-
man määrään, jonka Tilaaja maksaa Toimittajalle.  
 
Toimittaja ei vastaa Tilaajalle mahdollisesti aiheutuneesta vä-
lillisestä vahingosta miltään osin.  
 
Toimittaja ei ole velvollinen tarkistamaan Tilaajalta lasien ai-
ottua käyttötarkoitusta eikä Toimittaja vastaa siitä, että lasitoi-
mituksen yhteydessä toimitettavat lasit sopivat siihen käyttö-
tarkoitukseen, jonka Tilaaja on mahdollisesti ilmoittanut Toi-
mitussopimuksen tekemisen yhteydessä. Tilaajalla ei siten ole 
oikeutta esittää Toimittajalle vaatimuksia siitä, että toimitetta-
vat lasit eivät ole soveltuvia Tilaajan suunnittelemaan käyttö-
tarkoitukseen, jos toimitetut lasit muutoin ovat Toimitussopi-
muksen ja Laatukriteerien mukaisia. 
 
Mikäli Toimittaja ei ole erikseen sitoutunut tekemään asennus-
työtä, ei Toimittaja myöskään vastaa mahdollisen virheellisen 
asennustyön tuotteille aiheuttamasta vahingosta miltään osin. 
Tilaajan on tarkastettava tuote ennen käyttöönottoa ja ilmoitet-
tava mahdollisesta virheestä viipymättä ja viimeistään jäljem-
pänä tässä sopimuksessa mainittujen määräaikojen puitteissa 
Toimittajalle kirjallisesti. Toimittaja ei vastaa mistään sellai-
sista vahingoista Tilaajalle, Tilaajan sopimuskumppanille tai 
mahdolliselle muulle kolmannelle taholle, jotka syntyvät siitä, 
että Tuote on asennettu tai sitä on huollettu huolto- ja asen-
nusohjeiden vastaisesti. 
 
Ellei näissä Yleisissä Toimitusehdoissa tai Takuuehdoissa ole 
muuta määrätty, kaikki näiden Yleisten Ehtojen, Takuuehtojen 
ja Laatukriteerien perusteella esitettävät vaatimukset ja rekla-
maatiot tulee tehdä Toimittajalle viipymättä ja viimeistään 14 
päivän kuluessa siitä hetkestä, kun vaatimuksen perusteena 
oleva virhe/seikka on havaittu tai virhe/seikka olisi pitänyt ha-
vaita. Lasielementin väitetyistä visuaalisista virheistä tulee 
reklamoida Toimittajalle aina viimeistään 14 päivän kuluessa 
siitä, kun lasielementin toimitus on näiden Yleisten Toimitus-
ehtojen kohdan 7. mukaisesti tapahtunut tai siitä mahdollisesta  
 

 
aikaisemmasta hetkestä, kun tuotteet ovat olleet noudettavissa 
ko, sovitun toimituslausekkeen tarkoittamassa paikassa. 
 
Ellei Toimittajan ja Tilaajan välisestä sopimuksesta tai näissä 
Yleisissä Toimitusehdoissa tai näiden Yleisten Toimitusehto-
jen kohdassa 10. tarkoitetuissa Takuuehdoissa nimenomaisesti 
määrätystä muuta johdu, Toimittajan vastuu rajoittuu kaikissa 
olosuhteissa ja tilanteissa virheisiin, joista Tilaaja on kirjalli-
sesti ilmoittanut Toimittajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa 
siitä hetkestä, kun toimitus on näiden Yleisten Toimitusehto-
jen kohdan 7. mukaisesti tapahtunut tai siitä mahdollisesta ai-
kaisemmasta hetkestä, kun tuotteet ovat olleet noudettavissa 
sovitun toimituslausekkeen (Incoterms 2010/ Finnterms 2001 
tai muut Toimittajan ja Tilaajan sopimat toimitusehdot) tar-
koittamassa paikassa. 
 
(ii) Toimituksen tarkastaminen; kuljetusvauriot 

Toimitetut lasit on tarkistettava toimituksen saapuessa kuljet-
tajan läsnä ollessa. Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle mah-
dollisista kuljetuksen aikana rikkoutuneista tai vahingoittu-
neista laseista viipymättä ja viimeistään seitsemän (7) vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun toimitus on näiden Yleisten Ehtojen 
kohdan 7. mukaisesti tapahtunut tai siitä mahdollisesta aikai-
semmasta hetkestä, kun tuotteet ovat olleet noudettavissa so-
vitun toimituslausekkeen (Incoterms 2010/ Finnterms 2001 tai 
muut Toimittajan ja Tilaajan sopimat toimitusehdot) tarkoitta-
massa paikassa. 
 
Kuljetuksen aikana rikkoutuneista laseista tulee tehdä asian-
mukainen merkintä rahtikirjaan. Ellei rikkoutuneisiin tai va-
hingoittuneisiin laseihin perustuvaa kirjallista tai sähköpostilla 
toimitettua ilmoitusta ole todistettavasti tehty Toimittajalle vii-
meistään edellä mainitun määräajan kuluessa, menettää Ti-
laaja oikeutensa esittää Toimittajalle vaatimuksia rikkoutunei-
siin tai vahingoittuneisiin laseihin perustuen. 
 
(iii) Laatuvirhe 

Toimittajan vastuu virheistä rajoittuu toimitetussa lasissa mah-
dollisesti olevaan laatuvirheeseen, jolla tarkoitetaan 

(i) mahdollista lasin valmistusvirhettä, jonka johdosta lasi 
ei ole Yleisten Toimitusehtojen kanssa sovellettavien 
Laatukriteerien (ml. väitetty visuaalisia laatukriteerejä 
koskeva poikkeama) mukainen; 

(ii) mahdollista virhettä eristyslasin ilmatiiveydessä, mikä 
tarkoittaa, että kondenssivettä muodostuu lasien välissä 
olevaan kaasutilaan; 

(iii) mahdollista virhettä laminoidussa lasissa, jossa lasien 
väliin muodostuu ilmakuplia (delaminoituminen) ottaen 
kuitenkin huomioon Laatukriteereissä sallitut poik-
keamat ja takuuehtojen rajoitukset; 

(iv) mahdollista virhettä sähkölämmitteisen lasin sähköi-
sessä toimivuudessa Takuuehdoissa tarkemmin kuva-
tulla tavalla. 

Toimittajan vastuu edellä mainituista laatuvirheistä rajoittuu 
näiden Yleisten Toimitusehtojen kohdassa 10. ja erillisissä Ta-
kuuehdoissa määriteltyyn rajoitettuun takuuseen. 
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10. TUOTETAKUU 
 
Toimittaja myöntää rakennustarkoituksiin käytettäville nor-
maaleille eristyslasielementeille, yksinkertaisille laminoiduille 
laseille sekä sähkölämmitteisille laseille erityisen rajoitetun 
tuotetakuun, joka on määritelty Toimittajan Takuuehdoissa.  
 
Tilaaja sitoutuu olemaan antamatta mitään takuuta, vakuutusta 
tai sitoumusta Toimittajan toimittamiin laseihin liittyen kenel-
lekään kolmannelle osapuolelle ilman, että Toimittaja on anta-
nut vastaavan takuun tai että Toimittaja on erikseen kirjalli-
sesti etukäteen hyväksynyt ko. kolmannelle osapuolelle annet-
tavan takuun. 
 
Mikäli Tilaaja vetoaa Toimittajan antamaan Takuuehtojen mu-
kaiseen takuuseen, on Toimittajalle aina varattava mahdolli-
suus tarkastaa toimimaton ja/tai rikkoutunut lasielementti Ta-
kuuehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. 
 
11. YLIVOIMAINEN ESTE 
 
Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtu-
vat sen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta es-
teestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huo-
mioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myös-
kään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.  
 
Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan 
ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen 
kohteena tai siihen osallisena. Lisäksi Toimittajan käyttämän 
alihankkijan viivästys omassa suorituksessaan tässä kohdassa 
11. tarkoitetun ylivoimaisen esteen vuoksi katsotaan myös yli-
voimaiseksi esteeksi Toimittajan ja Tilaajan välisen toimituk-
sen osalta. 
 
12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 
 
Mikäli Toimittaja tai Tilaaja rikkoo olennaisesti Toimitussopi-
muksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa Toi-
mitussopimus. Mikäli Tilaaja rikkoo olennaisesti Toimitusso-
pimuksen ehtoja, Toimittajalla on purkamisen sijasta oikeus 
väliaikaisesti keskeyttää valmistusprosessi ja materiaalihan-
kinnat siihen saakka, kun on selvinnyt johtaako Tilaajan olen-
nainen sopimusrikkomus Toimitussopimuksen purkamiseen. 
 
Toimittajalla on oikeus purkaa Toimitussopimus, jos Tilaaja 
on ilmeisesti maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Toimit-
tajalla ja Tilaajalla on oikeus purkaa Toimitussopimus, jos 
Toimitussopimuksen täyttäminen kohdassa 11. tarkoitetun yli-
voimaisen esteen jatkumisen johdosta tulee mahdottomaksi tai 
viivästyy olennaisesti tai yli kuusi (6) kuukautta. 
 
Mikäli Toimitussopimus puretaan, Tilaaja maksaa hyväksy-
tysti suoritetusta tilauksen/kaupan osasta korvauksen sovitun 
veloitusperusteen mukaisesti purkamispäivään tai töiden lo-
pettamishetkeen saakka, mikäli töitä sovitaan tehtäväksi pur-
kamispäivän jälkeen. 
 
Toimittajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus Toimitus-
sopimuksen purkamisesta aiheutuneista kustannuksista ja va-
hingosta, jos Toimitussopimuksen purkaminen johtuu Tilaa-
jasta tai tämän vastuulla olevasta syystä. 
 
 
 
 

13. LAINVALINTA JA ERIMIELISYYKSIEN 
RATKAISEMINEN 
 
Toimitussopimukseen ja Toimitussopimuksen tulkintaan sekä 
erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan yksinomaan Suo-
men lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. 
 
Kaikki Toimittajan ja Tilaajan väliset erimielisyydet ratkais-
taan ensisijaisesti Toimittajan ja Tilaajan välisin neuvotteluin. 
Mikäli erimielisyyttä ei kyetä sopimaan, ratkaistaan riita Toi-
mittajaa ja Tilaajaa sitovasti ja lopullisesti yksijäsenisessä vä-
limiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettely-
sääntöjen mukaisesti Toimittajan kotipaikkakunnalla. Mikäli 
Tilaajana on kuluttajan asemassa oleva henkilö, ratkaistaan 
riita ensiasteessa Toimittajan kotipaikan alioikeudessa. 


