
DS Smith Packaging Pakkausjaloste Oy 
Myynti- ja toimitusehdot 9.12.2022 

1. Soveltamisala 
Nämä e  hdot koskevat DS Smith Packaging Pakkausjaloste Oy:n tilaustöitä, mikäli asianomaiset 
eivät ole kirjallisesti muuta sopineet 

2. Kaupan päättäminen

2.1  Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, 
on se 30 päivää. Kaikki tarjoukseen ja valmistamiseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat, näytemallit 
ja muut asiakirjat, jotka ostaja ja myyjä ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät 
asiakirjan luovuttajan omaisuudeksi. Vastaanottaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, 
jäljentää, monistaa tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle. Asiakirjat on palautettava 
niiden luovuttajan pyynnöstä. 

  Myyjä voi tarkistaa ostajan luottoehdot kolmannelta osapuolelta. 

2.2  Tilaus 
Tarjousperusteisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän 
tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen. 

3. Myyjän velvollisuudet
3.1  Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on 
myöhäisin: 
a) sopimuksen solmimispäivästä
b) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
c)  ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen tai materiaalin antamisesta 
Myyjän tilausvahvistuksessa ilmoittama toimitusajankohta edellyttää, että ostaja noudattaa 
myyjän antamia ohjeita em. kohtien b) ja c) suhteen. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus siirtää
toimituksen ajankohtaa. 
Vahvistetulla toimitusviikolla tarkoitetaan sitä, että tavara on ostajan käytettävissä kyseisen
viikon aikana viimeistään perjantain kuluessa. 

3.2  Toimitusehdot 

3.3  Tavaran ominaisuudet 
Tuotteen on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan 
vastattava  sopimusta. 
Myyjä on velvollinen antamaan tavaran käyttöön ja varastointiin liittyvät ohjeet. Myyjä ei voi taata 
tuotteen virheettömyyttä yli 3 kuukauden varastoinneissa ilman vakioituja olosuhteita.  

3.4  Tuotteiden pakkaaminen ja toimittaminen 
Mikäli ostaja asettaa tuotteen pakkaamiselle myyjän spesi�kaatiosta poikkeavia vaatimuksia, 
pidättää myyjä oikeuden veloittaa lisäkustannukset. Pakkauksissa käytetyt kuormalavat ja 
lavakannet veloitetaan erikseen, jos ei muuta ole sovittu. 

3.5  Vahinko 
Myyjä vastaa tavaran virheen aiheuttamista vahingoista ainoastaan, mikäli virhe johtuu 
huolimattomuudesta myyjän puolella tai jos tavara poikkeaa siitä, mihin myyjä on erityisesti 
sitoutunut. Myyjän vastuu tavaravirheen aiheuttamista vahingoista on rajoitettu enintään 
kymmeneen prosenttiin (10%) toimituksen arvosta. 
Korvattavana vahinkona ei kuitenkaan pidetä välillistä vahinkoa, kuten tuotannon tai liikevaihdon 
vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuvaa vahinkoa  tai voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, 
että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein eikä myöskään muuta 
samankaltaista ei ennakoitavissa olevaa välillistä vahinkoa. 

4. Ostajan velvollisuudet

4.1  Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu, niin hinta on myyjän 
veloittama käypä hinta. 

4.2  Maksuaika 
Tavarat laskutetaan toimitushetkellä. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. 

4.3  Kauppahinnan tarkistaminen 
Myyjällä on oikeus tarkistaa sopimushintoja, mikäli raaka-aineiden hinnoissa, työ- tai muissa 
myyjän kuluissa on tapahtunut muutoksia, joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen 
tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen syntymisen jälkeen, joita ei ole tarjousta tai 
vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon, ja jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön 
välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia. 
Myyjällä on niinikään oikeus hinnanmuutoksiin, mikäli työ on ostajan vaatimuksesta tehtävä 
erikoisjärjestelyin ostajan toimittaman tiedon tai materiaalin viivästymisen johdosta. 

4.4  Tavaran valmistaminen 
Myyjän lähettämien tilausvahvistusten ja oikovedosten hyväksyminen ilman muutosvaatimusta sitoo 
ostajan hyväksymään niiden mukaisen tavaran toimituksen. Mikäli ostaja tekee muutoksia 
oikovedokseen tai muuhun vahvistettuun asiaan tai ei hyväksy oikovedosta ilmoitetun ajan kuluessa, 
pidättää myyjä oikeuden vahvistaa uuden toimitusajan. 
Valmistus suoritetaan yhteisesti sovittujen ohjeiden ja tilausvahvistuksessa ja oikovedoksessa olevien 
spesi kaatioiden mukaan. Mikäli ostajan antamien ohjeiden puutteellisuuksien tai virheiden vuoksi 
tapahtuu tuote- tai muita virheitä, vastaa niistä ostaja. Jos myyjältä tilataan painatus- tai 
rakennenäytteitä, jotka eivät ole myyjän normaalin käytännön mukaisia, ostaja sitoutuu korvaamaan 
myyjän näistä johtuvat kohtuulliset kustannukset. 
Myyjä on oikeutettu merkitsemään tuotteisiinsa tavara- tai muun merkin ja tunnusnumeron. 

4.5  Tavaran vastaanottaminen 
Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen tavaran vastaanottamisen määräaikana, on hän 
siitä huolimatta velvollinen suorittamaan maksun niin kuin tavara olisi toimitettu. 

4.6  Viivästyskorko ja perintäkulut 
Jos ostaja ei suorita kauppahintaa maksuajan määrittämässä ajassa, myyjä on oikeutettu veloittamaan 
sopimuksessa tai laissa määritellyn viivästyskoron sekä kohtuulliset, laskun mahdollisesta perinnästä 
aiheutuneet kustannukset. 

4.7  Vakuudet 
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, sisällöltään ja muodoltaan myyjän hyväksymä vakuus on 
annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen 
sisällöltään ja muodoltaan myyjän hyväksymän vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä 
on kohtuullisia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus 
pysäyttää jatkotoimitukset, kunnes ostaja toimittaa hyväksyttävän vakuuden ja kaikki erääntyneet 
maksut myyjälle on suoritettu. 

4.8  Reklamaatio ja virheen korjaaminen 

4.9  Tuotteen merkinnät ja tunnukset 
Mikäli ostaja vaatii ostamiinsa tuotteisiin sellaisia tunnuksia, tavaramerkkejä, serti kaattimerkintöjä tai 
vastaavia, joihin myyjällä ei ole oikeuksia, vastaa ostaja tällaisten oikeuksien hankkimisesta ja niihin 
kohdistuvista teollistaloudellisista loukkauksista. 

5. Myötävaikutusvelvollisuus
Myyjän ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin, kuin heiltä vastuuntuntoisina 
sopimuskumppaneina kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen sopijapuoli voi täyttää 
sopimuksen. 

6. Immateriaalioikeudet
Myyjän suunnittelemat ja/tai valmistamat kuvalaatat, stanssit, piirrokset ja muu tilauksen
valmistamiseksi tarpeellinen materiaali, jäävät myyjän omaisuudeksi riippumatta siitä, onko ostaja 
kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuoraan maksanut niistä aiheutuneita kuluja. Ostajalla ei ole 
oikeutta käyttää hyväkseen tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle myyjän ehdotuksia, piirustuksia, 
luonnoksia eikä muuta esivalmistelua ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 
Valmistettaessa tuotteita ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden ohjeiden mukaan, vastaa 
ostaja kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksista. 

7. Sopimuksen purkaminen tai muuttaminen

7.1  Ostajan oikeus purkuun
Milloin (i) myyjän toimitus muutoin kuin toimitusajan suhteen ei vastaa sopimusta, tai (ii) toimitus 
myyjästä johtuvasta syystä myöhästyy siinä määrin, että myöhästyminen aiheuttaa kohtuutonta 
haittaa tai vahinkoa ostajalle, ostajalla on oikeus, kehotettuaan kirjallisesti myyjää kohtuullisessa 
ajassa korjaamaan toimitusta eikä myyjä sanotussa ajassa ole toimitusta korjannut, purkamaan 
sopimuksen päättymään välittömästi. 
Jos kaupan kohteena oleva tavara (tai tarvittavat työkalut) on valmistettu tai hankittu erityisesti 
ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa 
tappiota käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi 
vain jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

7.2  Myyjän oikeus purkuun 
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus 
purkaa kauppa tai se osa kaupasta, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. 
Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muutoin on 
perusteltua syytä epäillä, että tämä ei suoriudu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Mikäli 
sopimus puretaan tässä kohdassa mainitusta syystä, on ostaja velvollinen myyjälle korvaamaan 
myyjän sopimuksen täyttämättä jäämisestä kärsimän välittömän vahingon ja välittömät kulut 
(mukaan lukien yliaikakoron).  
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja merkittävästi ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai 
muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. 

7.3  Ylivoimainen este (Force Majeure) 
Mikäli myytyjen tuotteiden valmistus myöhästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, on myyjällä oikeus 
pidentää toimitusaikaa esteen olemassa oloa vastaavalla ajalla. Ylivoimaisena esteenä pidetään 
seuraavia seikkoja, mikäli ne tapahtuvat sopimuksen syntymisen jälkeen: 
Tulipalo, sota, liikekannallepano, pakottava takavarikko, valtiovallan täytäntöönpanemat rajoitukset, 
työtaistelu, luonnonmullistus tai muut seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisesti vaikuttaa, ja jotka 
vaikuttavat oleellisesti hänen mahdollisuuksiinsa täyttää toimitusvelvollisuus. Alihankkijan toimituksen 
viivästymistä pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli se on aiheutunut mainitunlaisesta syystä. 
Kumpikin osapuoli on velvollinen viipymättä ilmoittamaan esteestä toiselle osapuolelle. Milloin 
ylivoimainen este, joka estää myyjän toimituksen ostajalle, keskeytymättä on voimassa yli kolme 
kuukautta, molemmalla osapuolella on oikeus toiselle osapuolelle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella 
purkaa sopimus päättymään välittömästi. 

8. Omistusoikeuden siirtyminen
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen
kirjallisesti ole muuta sovittu. 

9. Oikeudet kumulatiiviset 
Näitten ehtojen mukaiset oikeudet eivät ole toisiaan poissulkevia vaan kumulatiiviset siten, että milloin
osapuoli olisi oikeutettu useaan oikeuteen, sanottu osapuoli voi valita sen tai ne oikeudet joita osapuoli 
haluaa käyttää. 

10. Sovellettava laki 
Sopimukseen (mukaan lukien nämä ehdot) sovelletaan Suomen lakia.

11. Välimiesmenettely 
Jollei nimenomaisesti toisin ole sovittu, kaikki erimielisyydet koskien sopimusta ja sopimusasiakirjoja 
(mukaan lukien nämä ehdot) ratkaistaan välimiesmenettelyssä osapuolten yhteisesti nimittämän
välimiehen toimesta. Siinä tapauksessa, etteivät osapuolet pysty välimiehestä sopimaan 
kolmenkymmenen päivän sisällä siitä, kun osapuoli ilmoitti toiselle osapuolelle halustaan saattaa 
erimielisyys välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi, välimiehen nimeää osapuolen pyynnöstä 
Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettely, mukaan lukien tuomio ja osapuolten 
esitykset, on salassa pidettäviä, eikä kumpikaan osapuoli saa sitä paljastaa ulkopuoliselle kolmannelle
taholle, lukuun ottamatta lain tai tuomion täytäntöönpanoa vaatimaa paljastamista.

Toimitusehto on sopimuksessa sovittu ehto. Myyjä pidättää oikeuden 10 prosentin, kuitenkin
vähintään 50 kappaleen yli- tai alitoimitukseen vahvistetusta määrästä. Ostajan vaatimasta
tarkemmasta toimitusmäärästä peritään ylimääräinen korvaus.
Stanssien, kuvalaattojen tai muiden tuotteen valmistamiseen liittyvien työkalujen säilytysaika on
2 vuotta edellisestä tilauksesta. Tämän määräajan jälkeen myyjä hävittää em. työkalut
automaattisesti. Tällöin tuotetta uudelleen tilatessa stanssit, kuvalaatat ja työkalut veloitetaan
normaalin käytännön mukaisesti.

Kun tuote on luovutettu, ostajan on tarkastettava se silmämääräisesti (mm. mahdolliset kuljetusvauriot
ja kollimäärä), niin pian kuin olosuhteet sen sallivat sekä kirjattava ne välittömästi asianomaiseen
rahtikirjaan ennen vastaanottokuittausta. Edellä mainittuja syitä koskevat valitukset on saatettava myyjän tietoon 
3 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisen jälkeen uhalla, ettei myyjä ole niistä vastuussa.

Myyjä vastaa tavaravirheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä ostajalle, vaikka virhe
ilmenisi sitä myöhemmin. Ostaja ei saa vedota tavaravirheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä myyjälle
kolmen kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Myyjä ei vastaa ostajan tavaran käsittelyssä ja 
varastoinnissa tekemistä virheistä. (Aaltopahvin säilytyksestä ja käsittelystä kertova ohjeistus liitteenä.) Myyjällä 
on kohtuullisessa ajassa ostajan reklamaation saatuaan, oikeus ensisijaisesti omalla
kustannuksellaan joko korjattava virhe tai uusittava toimitus.
Myyjän vastuu tavaran virheestä on rajoitettu edellä olevan 3.5 kohdan mukaisesti.




