PATRIAN YLEISET HANKINTAEHDOT 2019
tarkastaa tuotteet ja auditoida myyjän tuotantotilat sekä myyjän laitteet ja menetelmät, joita käytetään tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, tuotannossa, pakkaamisessa, varastoinnissa ja käsittelyssä. Myyjän tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin korjatakseen tarkastuksen yhteydessä ilmenneet puutteet. Myyjä on kuitenkin aina yksin
vastuussa tuotteiden laadunvalvonnasta.

YLEISTEN HANKINTAEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.

Näitä yleisiä hankintaehtoja noudatetaan Patria Oyj:n ja kaikkien sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä ”Patria” tai ”Patria-yhtiö”) tavaroita, työtä tai palveluja (jäljempänä yhdessä ”tuote”) koskeviin tilauksiin ja tilaussopimuksiin (jäljempänä ”Tilaussopimus”). Tilaussopimukseen ei sovelleta muita sopimusehtoja, ellei toisin kirjallisesti
erikseen sovita. Näiden yleisten hankintaehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti osapuolten välillä.

TUOTTEET JA TUOTETIEDOT
2.

Osapuolten tuoteasiakirjoihin ja hinnastoihin sisältyvät ehdot
ja tiedot ovat sitovia vain, kun niihin on tilausasiakirjojen perusteella syntyvässä Tilaussopimuksessa nimenomaisesti
viitattu.

3.

Patrian omistukseen kuuluvat kaikki immateriaalioikeudet
(mukaan lukien oikeus muokata ja edelleen levittää) tuotteeseen siltä osin, kun (i) tuote perustuu Patrian myyjälle toimittamiin spesifikaatioihin tai (ii) myyjän Patriaa varten tekemään tuotekehitystyöhön.

4.

Myyjä on velvollinen viimeistään toimituksen yhteydessä luovuttamaan ilman eri korvausta dokumentit, jotka Patria tarvitsee tuotteen kokoonpanoon, käyttöönottamiseen, käyttämiseen ja ylläpitämiseen.

15.

Myyjä vastaa kaikista toimituksen hyväksymättä jäämisestä
Patrialle aiheutuvista kustannuksista, ja Patrialla on oikeus
palauttaa hyväksymättä jääneet tuotteet myyjän kustannuksella myyjälle.

TOIMITUSEHTO
16.

Ellei toisin sovita, toimitusehto on DAP asianomaisen Patriayhtiön toimipaikka (Incoterms 2010). Yksilöity toimituspaikkakunta ja toimitusaika määritetään Tilaussopimuksessa.

17.

Tuotteiden tulee olla pakattu ja merkitty Patrian ohjeiden mukaisesti sekä siten, että tuote on suojattu vahingoittumiselta
kuljetuksen aikana.

TOIMITUSAIKA JA TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN
18.

Jos toimituksen viivästyminen aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, toimitusaikaa jatketaan kohtuulliseksi katsottu aika.

19.

Jos tuotetta ei toimiteta sovittuna toimitusaikana, Patrialla on
oikeus vaatia viivästyssakon maksamista siitä päivästä lähtien, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua. Viivästyssakon
määrä on 2,0 % Tilaussopimuksen kokonaishinnasta jokaiselta alkavalta viikolta, jonka toimitus viivästyy. Viivästyssakko on enintään 20 % Tilaussopimuksen kokonaishinnasta. Viivästyssakko on maksettava Patrian niin vaatiessa ja
Patrialla on oikeus vähentää viivästyssakko myyjän laskusta.

5.

Myyjä vakuuttaa, että tuote ja kaikki siinä käytetyt osat ovat
uusia ja alkuperäisiä. Tuotteeseen ei saa sisällyttää osia, joihin liittyen on syytä epäillä, että em. osat ovat hyväksymättömiä, väärennettyjä, vaatimustenvastaisia tai sellaisia, joiden
alkuperä ei ole selvitettävissä.

6.

Jos myyjän tietoon tulee riski siitä, että tuote olisi vanhentumassa tai tuotteen valmistus oltaisiin lopettamassa, niin
myyjä sitoutuu ilmoittamaan tästä Patrialle ja Patrialla on tällöin oikeus tehdä vielä tilaus kattamaan Patrian tarpeet siihen
saakka, kunnes Patria kohtuudella pystyy aloittamaa korvaavan tuotteen hankinnat.

20.

Jos viivästys jatkuu yli 10 viikkoa, on Patrialla viivästyssakon
ohella oikeus purkaa Tilaussopimus.

21.

Patrialla on oikeus purkaa Tilaussopimus jo ennakolta, jos
olosuhteista käy selvästi ilmi, että tuotteen toimitus tulee viivästymään olennaisella tavalla.

7.

Mikäli myyjä havaitsee, että on syytä epäillä, että myyjän Patrialle toimittamassa tuotteessa on ollut virhe (esim. viallinen
osa tai väärä materiaali), niin myyjän tulee välittömästi ilmoittaa em. epäilystä Patrialle. Tämä velvollisuus pysyy voimassa myös takuuajan päättymisen jälkeen.

22.

Myyjän toimituksen viivästyessä Patrialla on oikeus viivästyssakon lisäksi saada myyjältä korvaus kaikista niistä viivästyssakon ylittävistä vahingoista, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä tai toimituksen täyttämättä jättämisestä.

8.

Myyjä sitoutuu noudattamaan Patrian myyjälle kulloinkin toimittamia toimittajavaatimuksia.

23.

Mikäli Patria ei pysty vastaanottamaan tuotetta sovittuna toimitusajankohtana, on Patrialla oikeus ilmoittaa myyjälle myöhempi toimitusajankohta, jolloin tuote pystytään vastaanottamaan. Tällaisessa tapauksessa myyjän tulee järjestää tuotteen varastointi Patrian vastuulla ja kustannuksella. Myyjän
tulee myös, jos Patria niin vaatii, vakuuttaa tuote Patrian kustannuksella.

LUOTTAMUKSELLISUUS
9.

10.

11.

Kaikki Patrian myyjälle toimittamat tiedot ja aineistot (jäljempänä ”Luottamuksellinen tieto”), ovat salassa pidettäviä ja
Patrian omaisuutta, lukuun ottamatta tietoa, joka on todisteellisesti joko julkisesti tiedossa tai kolmannen osapuolen julkistamaa tietoa ilman sopimusrikkomusta osapuolia kohtaan.
Myyjällä ei ole oikeutta käyttää Patrialta saamiaan Luottamuksellisia tietoja ilman Patrian etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta muuhun, kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on
alun perin toimitettu. Luottamuksellista tietoa ei saa ilman
Patrian suostumusta kopioida, jäljentää, välittää tai antaa tiedoksi kolmannelle osapuolelle.
Myyjän on velvollinen hävittämään tilauksen yhteydessä Patrian myyjälle luovuttamat Luottamukselliset tiedot (i) Patrian
niin vaatiessa tai (ii) joka tapauksessa viimeistään silloin, kun
em. tiedot eivät ole enää tarpeellisia Tilaussopimuksen noudattamisen kannalta.

MAKSUEHDOT
24.

Myyjällä on oikeus lähettää lasku Patrialle sen jälkeen, kun
tuote on toimitettu. Patrian pyynnöstä myyjän tulee lähettää
Patrialle Patrian järjestelmään soveltuvia sähköisiä laskuja.
Patria maksaa laskun tarkistettuaan ja hyväksyttyään toimituksen. Maksuaika on 60 päivää netto laskun saapumisesta.

25.

Maksu katsotaan suoritetuksi, kun Patria on antanut maksumääräyksen rahalaitokselle.

26.

Maksun viivästyessä on myyjällä oikeus viivästyskorkoon.
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

27.

Tilaussopimuksessa mainittu hinta sisältää pakkaus-, laskutus-, toimitus, toimistopalvelukulut sekä muut vastaavat kulut,
eikä myyjä ole oikeutettu lisäämään Tilaussopimuksen mukaisen toimituksen ja laskutuksen yhteydessä mitään lisäkulua, mitä Tilaussopimuksessa ei ole erikseen nimenomaisesti
mainittu.

TUOTTEEN TARKASTAMINEN
12.

Myyjä vastaa kaikista vastaanottokokeista aiheutuvista kuluista. Patria vastaa vastaanottokokeeseen lähettämiensä
Patrian edustajien kustannuksista.

13.

Myyjä on velvollinen tarkastamaan ennen toimitusta, että
tuote on virheetön ja Tilaussopimuksen ehtojen mukainen.
Tarkastus on tehtävä, ellei toisin ole sovittu, myyjän alalla
yleisesti noudatettavalla huolellisella tavalla ja alalla noudatettavien määräysten ja suositusten mukaisesti. Patrialla ja
Patrian asiakkaalla on oikeus osallistua tarkastukseen halutessaan. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan Patrialle hyvissä
ajoin, milloin tarkastus ja siihen mahdollisesti liittyvät tekniset
kokeet on tarkoitus suorittaa.

14.

Myyjän tulee sallia Patrialle sekä tämän asiakkaille pääsy myyjän tuotantotiloihin sekä oikeus

OMISTUSOIKEUDEN JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN
28.

Tilaussopimuksella tilatun tuotteen vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy Patrialle toimitusehdon mukaisesti. Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy Patrialle vaaranvastuun
siirtyessä.

TAKUU JA VASTUU TUOTTEEN VIRHEISTÄ
29.

Myyjä vakuuttaa, että tuotteet ovat virheettömiä, vaatimustenmukaisia sekä soveltuvat tarkoitukseen, johon kyseisiä
tuotteita yleensä käytetään sekä siihen Patrian käyttötarkoitukseen, josta myyjä on tietoinen. Lisäksi myyjä vakuuttaa,
että tuote vastaa kaikkia toimitushetkellä voimassa olevia
sovellettavia lakeja ja muita säännöksiä. Myyjä sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan omalla kustannuksellaan tämän ehdon vastaisen tuotteen takuun voimassaoloaikana Patrian
niin vaatiessa.

30.

Myyjän takuu päättyy 12 kuukauden kuluessa tuotteen käyttöönotosta, kuitenkin enintään 24 kuukauden kuluessa tuotteen hyväksytystä vastaanottamisesta. Korjatun tai vaihdetun
osan takuu päättyy 12 kuukauden kuluttua korjatun tuotteen
hyväksytystä vastaanotosta. Muiden tuotteen osien osalta takuuaikaa jatketaan sen ajanjakson verran, jonka tuote on ollut poissa käytöstä siinä ilmenneen vian johdosta.

31.

Myyjän tulee korjata virheet ilman aiheetonta viivytystä
omalla kustannuksellaan. Korjaus tulee suorittaa tuotteen sijaintipaikassa, ellei Patria katso tarkoituksenmukaiseksi, että
viallinen tuote tai sen osa palautetaan myyjälle korjausta tai
vaihtoa varten. Myyjällä on halutessaan oikeus vaihtaa tuote
uuteen.

32.

Myyjä on velvollinen korvaamaan Patrialle tuotteen irrottamisesta ja uudelleenasentamisesta aiheutuvat kulut. Tuotteen
tai sen osien kuljettaminen korjattavaksi myyjälle ja myyjältä
takaisin tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella. Patrian
tulee noudattaa kuljetuksesta ja tuotteen pakkaamisesta kuljetusta varten myyjän antamia ohjeita.

33.

34.

Patria voi ilmoittaa kirjallisesti määräajan, jonka kuluessa
myyjän on korjattava vika. Jos myyjä ei ole täyttänyt velvoitteitaan määräajassa, voi Patria korjata tai korjauttaa vian
myyjän kustannuksella. Tämä oikeus Patrialla on myös ilman
määräajan ilmoittamista, jos alunperin on selvää, ettei myyjä
kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan.

42.

Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen
sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen
jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota osapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on osapuolista riippumaton, eikä sen
estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma
voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen
suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen,
tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen ja
energiajakelun keskeytys, työtaistelutoimenpide tai tulipalo
tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

43.

Myyjän alihankkijan ylivoimainen este ei vapauta myyjää sopimusvelvoitteistaan, mikäli toista alihankkijaa voidaan käyttää ilman kohtuuttomia kustannuksia tai ajanhukkaa.

44.

Sen osapuolen, jota ylivoimainen este estää täyttämästä sopimusvelvoitteitaan, on viipymättä ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Tilaussopimus ilman korvausvelvollisuutta toista
osapuolta kohtaan, mikäli ylivoimainen este viivyttää Tilaussopimuksen täyttämistä yli kuusi (6) kuukautta.

ENNAKOITU SOPIMUKSEN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
45.

b)

46.

Patrialla on oikeus saada alennusta hankintahinnasta suhteessa tuotteen alentuneeseen arvoon,
tai
mikäli vika on oleellinen, Patria voi purkaa Tilaussopimuksen. Patrialla on myös oikeus saada
täysi korvaus virheen aiheuttamista vahingoista.

35.

Myyjä vastaa kaikista Patrialle aiheutuneista välittömistä ja
välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Tilaussopimuksen rikkomisesta tai jotka perustuvat tuotteen virheellisyyteen.

36.

Myyjä ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat Patrian toimittamista materiaaleista tai Patrian toimittamasta suunnittelusta.
Myyjä vastaa alihankkijansa virheestä ja viivästyksestä kuin
omastaan.

Myyjällä on oltava voimassa oleva tuotevastuuvakuutus.

39.

Myyjä vastaa kaikista niistä vahingoista, jotka tuote asianmukaisesti käytettynä aiheuttaa Patrian tai kolmannen osapuolen omaisuudelle, Patrian työntekijälle tai kolmannelle osapuolelle.

40.

41.

Myyjä vastaa siitä, etteivät hänen toimittamansa tuotteet
loukkaa kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia. Mikäli Patriaa vastaan esitetään immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, myyjä on velvollinen vastaamaan vaatimuksiin Patrian puolesta omalla kustannuksellaan. Myyjä vastaa siitä, ettei tuotteeseen kohdistuvista
immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu Patrialle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle osapuolelle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta osapuolta kohtaan.
Mikäli osapuolet toteavat tai lainvoimaisella päätöksellä todetaan, että tuotteen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, myyjä hankkii kustannuksellaan Patrialle
oikeuden käyttää tuotetta jatkossakin Tilaussopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti myyjä voi toimittaa veloituksetta
korvaavan tuotteen asennuksineen tai muuttaa tuotetta niin,
ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia. Mikäli mikään vaihtoehdoista ei ole mahdollista, Patrialla
on oikeus purkaa Tilaussopimus. Myyjä ei ole kuitenkaan
vastuussa Patrialle, eikä Patrialla ole oikeutta purkaa Tilaussopimusta, mikäli loukkausvaade johtuu yksinomaan Patrian
antamien kirjallisten ohjeiden tai suunnitelmien noudattamisesta.

Myyjä sitoutuu noudattamaan hyvää liiketapaa sekä lakeja,
säädöksiä ja muita toimitukseen sovellettavia määräyksiä samoin kuin toimimaan muutoinkin eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Näitä ovat muun muassa kartelli- ja kilpailulainsäädäntö, mukaan lukien kielto hankkia luottamuksellista tietoa
muilta osapuolilta sopimattomin keinoin ja kielto käyttää tai
luovuttaa muiden osapuolten luottamuksellista tietoa luvattomasti sekä yhtiön toimintaan liittyvän lainsäädännön noudattaminen, kuten hallinnointi-, tuoteturvallisuus- ja -vastuu-, työterveys- ja työturvallisuus-, työ-, ympäristö-, ihmisoikeus-, yksityisyydensuoja- ja tasa-arvolainsäädäntö. Myyjä ei anna tai
ota vastaan lahjuksia, eikä osallistu, edesauta tai hyväksy mitään lahjuksiin tai korruptioon liittyvää toimintaa. Lisäksi
myyjä sitoutuu vähimmäistasona toimimaan Patrian
toimittajan eettistä ohjeistusta vastaavien periaatteiden
mukaisesti.

ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI
47.

VASTUU TUOTTEEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA
38.

Näiden yleisten hankintaehtojen muista määräyksistä huolimatta kummallakin osapuolella on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteidensa täyttäminen silloin, kun olosuhteista käy
selvästi ilmi, että toinen osapuoli ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Sen osapuolen, joka jättää sopimusvelvoitteensa
täyttämättä, on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

MYYJÄN VAKUUTUKSET

Mikäli vikaa ei saada korjatuksi,
a)

37.

YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Näiden yleisten hankintaehtojen mukaisiin hankintoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa
koskevia sääntöjä. Riidat, joita ei saada sovituksi osapuolten
välisin neuvotteluin, ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Patria voi myös aina
vaihtoehtoisesti nostaa myyjää vastaa kanteen asianomaisen Patria-yhtiön kotipaikan tai myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa.

MUUT EHDOT
48.

Myyjä takaa, että myyjän toiminta ja tuotteet täyttävät kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vaatimukset,
mukaan lukien sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja. Mikäli myyjä saisi käsiteltäväkseen Patriaan liittyviä
henkilötietoja, niin myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia
EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan edellyttämiä sääntöjä
sekä sopimaan asiaan liittyen erillisen tietosuojasopimuksen.

49.

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen tarkoittamia Tilaussopimuksia tai niihin liittyviä oikeuksia kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen kirjallisesti toisin
sovita.

50.

Myyjällä ei ole oikeutta käyttää Patriaa referenssinä ilman
Patrian suostumusta.

51.

Nämä yleiset hankintaehdot tulevat voimaan 28.10.2019 ja
ovat voimassa toistaiseksi.

