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Maa- ja kiviainesten hankinta 
 
Asiakirjassa käytettävien värimerkintöjen selitykset: 

- Kursivoitu sininen fontti: Tarjouskilpailun aikainen informatiivinen viesti, joka poiste-
taan allekirjoitettavasta sopimuksesta. 

- Turkoosi taustaväri: Puuttuva tieto, joka täydennetään allekirjoitettavaan sopimukseen. 
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I. SOPIJAOSAPUOLET 
 
 

1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt 
 

Tämän Sopimuksen sopijaosapuolet ovat: 
 
______________________________________________________ 
Tilaaja: 
Jyväskylän kaupunki  Sopimusyhteyshenkilö: 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos, Teemu Liimatainen 
(jäljempänä Altek tai Tilaaja) puhelin: 014 266 8157 
Kuormaajantie 26  teemu.liimatainen@jkl.fi 
PL 233   Kuormaajantie 26 
40101 JYVÄSKYLÄ  PL 233 
y-tunnus: 0174666-4  40101 JYVÄSKYLÄ 

 
  ____________________________________________________ 

Myyjä: 
Yrityksen nimi  Sopimusyhteyshenkilö: 
(jäljempänä Myyjä tai Toimittaja) Etunimi Sukunimi 
Postiosoite   puhelin: 
Postinumero ja –toimipaikka e-mail: 
y-tunnus: 0000000-0 
 
______________________________________________________ 

 
 
 

1.2. Sopimuksen  siirtäminen 
 
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kummankin sopija-
puolen kirjallista suostumusta. 
 

 
II. MÄÄRITELMIÄ 

 
Tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä käytetään termejä/määritelmiä, joiden 
tarkoitus on täsmentää Sopimuksen sisältöä ja helpottaa Sopimuksen tul-
kitsemista. Kaikkia määriteltyjä termejä käytetään tekstissä kursiivilla ja 
isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. 
 
Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: 
 

• Sopimuksella  tarkoitetaan tätä Sopimusta liitteineen, jolla sovitaan 
V. -kohdassa yksilöidyn maa- ja kiviainesten hankinnan ehdoista. 

• Järjestelmä:  dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjes-
telmäksi. Selvennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestel-
mäksi, vaan koko nimellä (tietojärjestelmä). 

• Tarjouspyyntö : Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua 
asiakirjakokonaisuutta kutsutaan Tarjouspyynnöksi. 

• Alustava tarjous:  Dynaamisessa hankintajärjestelmässä Järjes-
telmään ilmoittaudutaan Alustavalla tarjouksella. Termi on sama, jo-
ta käytetään dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää-
dännössä. 

• Tuote: Sopimuksen perusteella hankittavia maa- ja kiviaineksia 
kutsutaan jäljempänä Tuotteeksi. 
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o Palvelulla  tarkoitetaan Tuotteen lastaamista ja kuljettamista 
tai muuta tilaamisen yhteydessä sovittua Palvelua (työtä). 

• Tuotetarjouskilpailu : Tämä Sopimus on solmittu Järjestelmän si-
sällä järjestetyn Tuotetarjouskilpailun perusteella. Tuotetarjouskil-
pailujen tarkoituksena voi olla yksilöityihin rakennuskohteisiin han-
kittavien Tuotteiden ja/tai Palvelujen hankkiminen tai alla määritel-
tävään Tuotesopimuskokonaisuuteen tähtäävä kilpailu. 

• Tuotetarjouspyyntö:  Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Tuotetarjous-
kilpailu järjestetään / järjestettiin. 

• Tuotesopimuskokonaisuus:  Tuotetarjouspyyntö voidaan kohdis-
taa määriteltävälle ajanjaksolle siten, että Tuotetarjouskilpailun eh-
doissa tarjottavat Tuotteet voidaan rajata esimerkiksi raekoon tai 
muun laadullisen tekijän ja/tai Tuotteiden hankintaan liittyvien Pal-
velujen ja/tai kuljetuskustannusten ja/tai jonkin muun Tuotetarjous-
pyynnössä määriteltävän rajauksen perusteella. Tuotesopimusko-
konaisuuden tarkoituksena voi olla esimerkiksi pienten tai yllättävi-
en tarpeiden mukaisten Tuotteiden hankkiminen ennalta kilpailute-
tuilla ehdoilla. 

• Tilaussopimuksella  tarkoitetaan sellaista Tuotesopimuskokonai-
suuden sisällä tehtyä tilausta, jonka perusteella syntyy sopimus 
Tuotteiden toimittamiseksi.  

o Tilaustaulukolla  tarkoitetaan taulukkoa, jonka avulla vali-
taan se toimittaja, jolle Tuotteiden tilaus tehdään. Tilaustau-
lukkoon määriteltyjen Tuotteiden tuotehintojen lisäksi valin-
taan vaikuttaa Tilaajan tilaushetkellä arvioima kuljetuskus-
tannus.  

• Tuotetarjous:  Tarjous, jolla Myyjä vastasi Tuotetarjouspyyntöön. 
Dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsäädännössä tätä 
kutsutaan tarjoukseksi tai täydentäväksi tarjoukseksi. 

• Myyjä : Tilauksen/sopimuksen saanutta toimijaa kutsutaan Myyjäk-
si. 

• JYSE-ehdoilla  tarkoitetaan tätä Sopimusta täydentäviä Julkisten 
hankintojen yleisiä tavarasopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT), 
joita noudatetaan tässä Sopimuksessa (kohdassa 7.1.) kerrotussa 
laajuudessa. 

 
 

III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 

 
3.1. Sopimuksen  tausta 

 
Tilaaja on perustanut Dynaamisen hankintajärjestelmän 11.4.2016 julkais-
tulla hankintailmoituksella ja kutsunut Järjestelmään hyväksytyt tarjoajat 
Tuotetarjouskilpailuun. Myyjä on valittu Toimittajaksi hankintapäätöksellä 
(XX/2016, xx.xx.201X). 
 

 
3.2. Sopimuksen  tarkoitus 

 
Sopimus koskee kohdassa 5. määritellyn mukaisia maa- ja kiviainestuottei-
ta (Tuotteita) ja niihin liittyviä Palveluja. Sopimuksen perusteella Tilaaja voi 
tapauskohtaisesti tilata Tuotteita kuormaamattomana, kuormattuna, toimi-
tettuna ja/tai kaikilla tavoilla. Toimitettuna tehdyissä tilauksissa Tilaaja voi 
tilata Myyjältä myös työmailta pois ajettavien maa-ainesten kuljetuksia pa-
luukuormina. 
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IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS 
 
Tässä Sopimuksessa sen erottamattomina osina ovat seuraavat liitteet: 

 
Liite nn: Tilaustaulukko (Laaditaan vain usean toimittajan  

sopimuksiin.) 
 
Liite 2: Jyse-ehdot (Julkisten hankintojen yleiset  

tavarasopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT) 
 
Mikäli tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on ristiriitaisuuksia, tulkitaan 
ensin tämän Sopimuksen sisältöä ja sen jälkeen liitteitä yllä olevassa jär-
jestyksessä.  
 
 
 

V. SOPIMUKSEN KOHTEET JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA  
 
 

5.1. Tuotteet  
 

Tuotteita voivat olla: 
- Suodatinhiekka ja muut hiekkamateriaalit 
- Kalliomurskeet 
- Soramurskeet 
- Hiekoitussepelit –ja hiekat 
- Sepelit 
- Kivituhkat 
- Singelit 
- Salaojasorat 
- Seulotut kivet 
- Louheet 
- Putkihiekat 
- Sorat 
- Välpätyt kiviainekset 
- Mullat 
- Hakkeet ja kuorikkeet 
- Täytelajikkeet 
- Betonimurskeet 
- Öljysorat  
- Muut mahdolliset maa- ja kiviainekset 
 
 
Yleistä:  
- Tuotteita käytetään Altekin urakoimissa kohteissa uudisrakennus- ja saneeraus-

kohteissa, sekä teiden ja muiden vastaavien alueiden ylläpito- ja kunnostusteh-
tävissä. 

- Tilaaja ilmoittaa Tuotteen ja toimitusehdon tilatessaan. 
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5.2. Sopimuksen kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 
tai 2) 

 
 

 Tämä Sopimus koskee  ___     (mihin?) hankittavia Tuotteita, jotka on määritelty  
tilauksessa.  

 
Toimitusehto on (valitaan): 

 Kuormattuna  ___     (missä?) Tilaajan osoittamaan kuljetuskalustoon  
 

 Kuormaamattomana / Tilaajan kuormattavissa  ___     (missä?) 
 

 Toimitettuna kohteeseen/kohteisiin  ___     (mihin?) sisältäen mahdollisesti  
myös maa-ainesten paluukuljetuksia. 
 
 

5.2.1. Sopimuksen voimassaoloaika  / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa täydenne-
tään tämä vaihtoehto, jos sopimus on kohdekohtainen / vaihtoehto 1:n mukainen) 

 
Tämä Sopimus on voimassa    .   .20    alkaen. 
Se päättyy, kun sovitut Tuotteet on toimitettu, kuitenkin viimeistään 
   .   .20   . 
 
 

5.3. Sopimuksen  kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan edellä oleva 
vaihtoehto 1 tai tämä toinen vaihtoehto) 

 
 Tämä Sopimus on yksi usean toimittajan kanssa solmituista sopimuksista, joka 

kuuluu siihen Tuotesopimuskokonaisuuteen, josta valitaan Toimittaja 5.3.2. ot-
sikon alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tilaussopimuksessa viitataan tä-
hän Sopimukseen. 

 
 

5.3.1. Tuotesopimuskokonaisuuden  voimassaoloaika / Vaihtoehto 2 (sopimusta 
solmittaessa täydennetään tämä vaihtoehto, jos sopimuksen kohde on vaihtoehto 
2) 

 
Tuotetarjouskilpailun perusteella on solmittu usean Myyjän Tuotesopimus-
kokonaisuus, joka on voimassa    .   .20    -    .   .20   .  

 
 

5.3.2. Tuotesopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot 
 
 

5.3.2.1. Tuotesopimuskokonaisuuteen nimetyt Myyjät  
 
Nimetyt Myyjät (lisätään tai vähennetään sen mukaan, kuinka monta tuli 
nimetyksi) ovat: 
1.     (Myyjän nimi) 

 
2.     (Myyjän nimi) 
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5.3.2.2. Tilaustaulukko (Liite nn) 
 

Tilaustaulukkoon on tallennettu Tuotesopimuskokonaisuuteen nimettyjen 
Myyjien Tuotteet hintatietoineen.  

 
 

5.3.2.3. Tuotesopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet  
 
Tuotesopimuskokonaisuudessa Tilaaja tilaa eri Myyjiltä Tuotteita kunkin 
työmaansa tarpeiden mukaisesti. Tilaaminen perustuu Tilaustaulukkoon ja 
kuljetuskustannuksiin.  
 
Tilattaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
1. Tilaajan tarve  määrittelee Tuotteiden laadun, mahdollisesti tarvittavat 

Palvelut ja toimitusajankohdan. Työmaalla voidaan tarvita useita eri 
Tuotteita. Tilaukset voivat jakautua eri Toimittajille. 

2. Tilaaja määrää Tuotteiden laskutusperusteen sen mukaan mikä on 
Tuotteiden toimitusehto. 

3. Tilaus tehdään siltä Myyjältä, joka on kuljetuskustannukset huomioon 
ottaen Tilaustaulukon mukaan edullisin. 

4. Tilaajalla on oikeus työmaansa edistymisen turvaamiseksi tilata lisää 
Tuotteita muilta Myyjiltä edellä kuvattuja periaatteita noudattaen. 

 
 

5.4. Optiot 
 

Tilaaja voi tilata Tuotteita tämän Sopimuksen perusteella myös Tuotetar-
jouspyynnössä määrittelemättömään kohteeseen/työmaalle, jos optiona ti-
lattavien Tuotteiden arvo on enintään 50 % Tuotetarjouspyynnössä määri-
tellyn hankinnan arvosta. Option tarkoituksena on mahdollistaa järkevä 
toiminta esimerkiksi yllättäen Tilaajan vastuulle tulleen työmaan osalta. 

 
 

VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 
 
Osapuolet pyrkivät yhdessä saavuttamaan tämän Sopimuksen tarkoituk-
sen. 
 

 
6.1. Salassapito 

 
Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudes-
ta. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja 
tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan 
käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 
 
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on 
yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut 
kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vas-
taanottavan sopijapuolen hallussa ilman aineistoa koskevaa salassapito-
velvollisuutta ennen aineiston saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka 
sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta 
saamaansa aineistoa tai tietoa. 
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Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan 
määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai 
muulle taholle. 
 
Myyjä ei saa käyttää Sopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman 
Tilaajan lupaa. 
 

 
6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet 

 
JYSE-ehtojen mukaisesti siinä laajuudessa kuin niitä tämän Sopimuksen 
perusteella noudatetaan. 

 
 

6.3. Toimittajaa koskevat yleiset velvoitteet 
 

Toimittaja huolehtii saamiensa tilausten toimittamisesta tämän Sopimuksen 
ja JYSE-ehtojen mukaisesti. 
 
Toimittaja sitoutuu hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet. Lisäksi Toimitta-
ja sitoutuu käyttämään tilaajavastuulain edellytysten osoittamisessa Tilaa-
jan käyttämän kumppanin (Suomen Tilaajavastuu Oy) tuotteita: 

• Luotettava Kumppani –palvelua (Tilaajavastuulain velvoitteet) 
• sekä hankkimaan Tilaajan työmaalla työskenteleville työntekijöil-

leen Valttikortti –henkilökortit.  
Niiltä osin kuin Toimittaja työskentelee Tilaajan työmaalla, Toimittajan tulee 
ilmoittautua työmaalle ennen töiden aloittamista Veronumero.fi –
järjestelmän kautta. Kaikki Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen työmailla 
työskentelevät työntekijät tulee olla kirjattuna järjestelmään ennen töiden 
aloittamista. Edellä kuvatut vaatimukset sitovat Toimittajaa myös käyttämi-
ensä alihankkijoiden osalta. 

 
Toimittaja vastaa omassa toiminnassaan siitä, että: 

• Sen Tuotteet täyttävät tämän Sopimuksen vaatimukset 
• Työssä noudatetaan Suomen lakia, Tilaajan ohjeita ja Tilaajan työ-

maalla toimittaessa työmaan järjestyssääntöjä sekä työsuojelu- ja 
turvallisuusmääräyksiä. 

• Toimittajalla on täysimääräinen, koko sopimuskauden kattava vas-
tuuvakuutus, josta korvataan vahingot, jotka Toimittaja aiheuttaa Ti-
laajalle tai kolmansille osapuolille. Vastuuvakuutuksen määrä on 
riittävä suhteessa toimituksen riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei 
kata täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa 
Toimittaja vahingoista täyteen määrään asti. 

 
 

6.4. Toimittajan  henkilöstöä koskevat vaatimukset 
 

• Tuotteita käsittelevän henkilöstön tulee olla ammattitaitoisia 
• Tilaaja palvelevien henkilöiden tulee kyetä kommunikoimaan suo-

men kielellä tehtävän edellyttämällä tavalla (kirjallinen ja suullinen) 
• Tilaajan työmaalla työskentelevän henkilöstön: 

o tulee olla työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytetty 
ja jolla on asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä lii-
kennealueilla työskenneltäessä voimassa oleva katu- tai tie-
turvakortti. 



SOPIMUSLUONNOS 

 
 

9 

o tulee huomioida työssään liikenneturvallisuuden sekä liiken-
nealueilla työskentelystä annetut määräykset ja Tilaajan tur-
vallisuusohjeet 

o tulee raportoida työnjohdolle työmaan liikenne- ja työturval-
lisuudessa havaitsemansa puutteet ja riskit 

o käyttää asianmukaista näkyvää varoitusvaatetusta ja kypä-
rää. Liikenne- ja työmaa-alueilla työskenneltäessä tulee 
Henkilöstön pukea varoitusvaatteet ylle ennen työajan al-
kamista ja pitää ne yhtäjaksoisesti yllä työnajan päättymi-
seen saakka.  

o tulee olla rekisteröity verottajan julkiseen veronumerorekis-
teriin ennen työn aloittamista. 

o tulee kirjautua työmaalle päivittäin VALTTI –älykortilla. 
 
 

VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 

Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan tämän ”VII. YLEISET SOPIMUSEH-
DOT” –osion ehtoja ja niille alisteisina tässä osiossa kerrottuja JYSE-
ehtoja Sopimuksen kohdassa 7.1. kerrotulla tavalla. 
 

 
7.1. JYSE-ehtojen  pätevyys 

 
Jyse-tavaraehtoja noudatetaan vain tässä 7.1. otsikon alla lueteltujen ehto-
jen osalta seuraavasti: 
1 Määritelmät : Noudatetaan Jyse-ehtojen määritelminä. 
2 Yhteyshenkilöt : Noudatetaan sellaisenaan. 
3 Alihankinta : Noudatetaan sellaisenaan pois lukien 3.4. kohdassa määri-
telty irtisanomisaika. Irtisanomisen osalta noudatetaan tämän Sopimuksen 
ehtoja. 
4 Tavaran ominaisuudet : Noudatetaan vain kohtia 4.1. - 4.4. 
6 Maksuehdot : Noudatetaan sähköisen laskutuksen mukaista maksehtoa. 
8 Tavaran luovutus ja vaaranvastuun siirtyminen : Noudatetaan sellai-
senaan. 
9 Luovutusta edeltävät tarkastukset, valvonta ja va staanottotarkas-
tukset : Noudatetaan sellaisenaan. 
10 Viivästyminen : Noudatetaan sellaisenaan.  
12 Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen: Noudatetaan sel-
laisenaan, ottaen huomioon tämän sopimuksen ensisijaiset ehdot. 
13 Ylivoimainen este : Noudatetaan kohtia 13.1 ja 13.3 - 13.5 kohtia sel-
laisenaan. Lisäksi noudatetaan kohtaa 13.2 sellaisenaan alihankkijoiden 
Suomen toimintojen osalta. Muissa tapauksissa alihankkijalla olevaa yli-
voimasta estettä ei katsota vapauttamisperusteeksi. 
14 Vahingonkorvaus : Noudatetaan sellaisenaan, ottaen huomioon tämän 
sopimuksen ensisijaiset ehdot. 
15 Hankintasopimuksen päättäminen erityistilanteiss a: Noudatetaan 
sellaisenaan. 
16 Immateriaalioikeudet : Noudatetaan sellaisenaan. 
17 Salassapito : Noudatetaan sellaisenaan, ottaen huomioon tämän sopi-
muksen ensisijaiset ehdot.  
18 Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio : Noudatetaan sellai-
senaan, ottaen huomioon tämän sopimuksen ensisijaiset ehdot. 
19 Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtues sa: Noudatetaan 
sellaisenaan. 
20 Erimielisyydet ja sovellettava laki : Noudatetaan sellaisenaan. 
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7.2. Yhteyshenkilöt 
 

JYSE-ehtojen mukaisesti.  
 
 

7.3. Ylivoimainen este 
 
JYSE-ehtojen mukaisesti 7.1. otsikon alla kerrotussa laajuudessa.  
 

 
7.4. Hinnat  

 
Tuotteiden ja Palvelujen hinnat on kirjattu Liitteessä nn. 
 
Hinnat ovat kiinteät koko sopimusajan. 
 
Muut hintoihin liittyvät ehdot 
Hinnoissa noudatetaan arvonlisäveron osalta kulloinkin voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Hinnat sisältävät kaikki toimitusehdon mukaisen toimituk-
sen kulut. Hintaan sisältyy siten myös mahdolliset päivärahat ja ylityökor-
vaukset. Laskuun ei voi lisätä laskutus- tai pientoimituslisiä tai muita lisiä 
joista ei ole erikseen sovittu. 
 
 

7.5. Virhe ja hinnanalennus 
 
JYSE-ehtojen mukaisesti.  
 

 
7.6. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko 

 
Toimittaja on velvollinen käyttämään kaikkia kohtuudella käytettävissä ole-
via keinoja viivästyksen estämiseksi. Kohtuullisia keinoja on ainakin työ-
päivän pidentäminen, viikonloppujen käyttäminen, lisätyövoiman ja muun 
lisäresurssin (esim. aliurakoitsijan) käyttäminen.  
 
Mikäli Tuotteiden toimitus ei onnistu sovitussa aikataulussa, on Tilaajalla 
oikeus tilata Tuotteita muilta toimittajilta. Osapuolet tiedostavat, että Tuot-
teiden toimitusten viivästyminen johtaa usein koko työmaan viivästymiseen 
ja siten aiheuttaa vahinkoa Tilaajalle. Tuotteiden toimitusten viivästymises-
tä Tilaaja on oikeutettu Jyse-ehtojen mukaiseen viivästyssakkoon ja mah-
dollisiin vahingonkorvauksiin. Lisäksi seuraamuksena voi olla sopimuksen 
päättäminen irtisanomalla tai purkamalla. 
 

 
7.7. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muu ttaminen 

 
Sopijapuolet voivat muuttaa Sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat 
voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksy-
neet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 

 
Sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä. 

 
 

7.8. Sopimuksen  irtisanominen ja purkaminen 
 

Jyse-ehtojen mukaisesti.  
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Lisäksi: 

- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli ha-
vaitaan, että Myyjä on antanut Alustavassa tarjouksessa ja/tai Tuote-
tarjouskilpailussa vääriä tietoja.  
- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli 

Myyjän olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, ja Tilaaja 
osoittaa, ettei olisi tehnyt Sopimusta Myyjän kanssa, mikäli kysei-
nen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksen-
tekohetkellä. Tällöin Myyjällä on oikeus saada täysimääräinen 
maksu Sopimuksen päättymishetkeen mennessä toimitetuista 
Tuotteista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen 
johdosta. 

 
 

7.9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 

Jyse-ehtojen mukaisesti.  
 
 

7.10. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä 
 
Myyjä vahvistaa tämän Sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän 
Sopimukseen johtaneen hankintamenettelyn aikana tai Sopimuksen teko-
hetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elin-
keinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) ky-
seisiä Tuotteita koskevilla markkinoilla Tilaajan toiminta-alueella. 
 
Mikäli Myyjä todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mai-
nittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn 
kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Myyjä on velvollinen suorittamaan Tilaajal-
le sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun hankinnan kokonaisar-
vosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussa-
kon määrän ylittävät Tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi Myyjän 
on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeuden-
käyntikulut korkoineen. 

 
 

VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS 
 
 

8.1. Laskutus 
 

Laskutus tapahtuu Sopimuksen mukaisin hinnoin. Myyjän tulee ottaa huo-
mioon, että koostelaskuun ei voi koota usean eri työmaan toimituksia. Las-
kuun tulee merkitä yhteyshenkilöksi työmaan työnjohtaja. 
 
Laskutusperusteena käytetään todellisia ja toteutuneita toimituksia. Las-
kuun tulee liittää tarkoituksenmukaiset tositteet esim. Tuotteiden punnitus-
tositteet ja mahdollisten kuljetusten työnjohdon hyväksymät ajomääräyk-
set. 

 
Myyjän tulee laskuttaa kahden viikon välein tai yhdessä sovitulla tavalla, 
sekä velvollisuus laskuttaa loppulasku välittömästi toimitusten päätyttyä. 
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Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen verkkolaskutus, jota tulee 
käyttää. Lisätietoja kaupungin verkkolaskuista saa kaupungin talouskes-
kuksen ostolaskutiimiltä, puh. 014 266 0104. 
 
 

8.2. Maksuehto ja viivästyskorko 
 
Jyse-ehtojen mukaisesti. 
 

 
IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSE T 

 
Tätä Sopimusta on allekirjoitettu kaksi saman sisältöistä kappaletta kaikki-
ne kohdassa IV kerrottuine liitteineen. Toinen kappale on Tilaajalla ja toi-
nen Myyjällä. 
 
Osapuolet ovat vahvistaneet sopimusehdot allekirjoittamalla Sopimuksen.  
 
Tilaaja   Myyjä 
 
Jyväskylässä      ssa/ssä/lla/llä 
 
   . päivänä    kuuta 2016    . päivänä    kuuta 2016 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Etunimi Sukunimi  Etunimi Sukunimi 
   
 


