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      Nämä ehdot on tarkoitettukäytettäväksi turvallisuuspalvelusten toimituksissa. Jos
 näiden ehtojen sijasta käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 98, sopi-
 musta täydennetään sivun 4 liitteellä, johon on kirjattu alan yleiset menettelytavat. 
 Suomen Turvaurakoitsijaliitto ry:n hallitus on hyväksynyt nämä ehdot 13.12.2011.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

1. Ehtojen soveltaminen 
 
Näitä ehtoja sovelletaan lukitus- ja 
turvallisuustuotteiden ja -järjestelmien 
toimituksissa sekä rakennusten muus-
sa varustelussa, ellei kirjallisesti ole 
toisin sovittu. Kuluttajapalveluksissa 
noudatetaan näiden ehtojen ohella 
kuluttajansuojalakia. 
 

2. Tarjous 
   
Tarjous on voimassa yhden kuukau-
den, ellei tarjouksessa ole toisin mai-
nittu. 
 

3. Asiakirjojen pätevyys 
   
Sopimusasiakirjat täydentävät toisi-
aan. Mikäli asiakirjat ovat keskenään 
ristiriitaisia, noudatetaan niitä seuraa-
vassa järjestyksessä: 
1. Sopimus 
2. Toimittajan tilausvahvistus 
3. Tilaajan tilaus 
4. Tarjous 
5. Nämä yleiset toimitusehdot 
6. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen 
tekemistä annetut lisäselvitykset 
7. Urakkaohjelma ja urakkarajaliite 
8. Työselostus 
9. Sopimuspiirustukset 
 

4. Vastuu asiakirjoista 
   
Sopijapuolen toiselle luovuttamat asia-
kirjat ovat luovuttajan omaisuutta. Niitä 
ei saa luovuttaa kolmannelle eikä 
käyttää muissa kohteissa. 
Sopimusasiakirjojen sisältämiä tietoja 
ei saa käyttää toisen osapuolen vahin-
goksi eikä antaa niistä tietoja kolman-
nelle osapuolelle ilman toisen suostu-
musta. 
Kumpikin sopijapuoli vastaa hankkimi-
ensa suunnitelmien sekä niiden perus- 
 

 
teena olevien tietojen todenperäisyy-
destä samoin kuin mahdollisista puut-
teellisuuksista ja antamiensa mittojen 
paikkansa pitävyydestä. 
Tarjousasiakirjoissa annetut mitat ovat 
likimääräisiä, ellei toisin ole mainittu. 
 

5. Toimituksen sisältö,  
     muutokset 
   
Palvelus täyttää sopimusasiakirjoissa 
ilmenevät vaatimukset. Siltä osin kuin 
vaatimuksia ei ole esitetty, tuotteet ja 
asennustyöt vastaavat alan tavan-
omaista tasoa. 
Tuotteet toimitetaan valmistajan tai 
maahantuojan ilmoittamien laatu- ja 
tuoteominaisuuksien mukaisina teh-
daspakkauksissa tai heidän ohjeiden-
sa mukaan pakattuina. 
Toimitus tapahtuu tilaajan vastuulla ja 
kustannuksella, ellei toisin ole sovittu.  
Tuotteiden mukana toimitetaan se 
asiakirja-aineisto, jonka valmistajat tai 
maahantuojat sisällyttävät pakkauk-
siinsa tai edellyttävät toimitettavan 
tuotteiden mukana. Muut asiakirjat ja 
ohjeet toimitetaan tilauksesta. 
Muutoksista toimituksen sisältöön sekä 
niiden vaikutuksesta toimitushintaan ja 
-aikaan on sovittava erikseen. 
Mikäli muutos johtaa tuotteiden mää-
rän vähenemiseen, mahdollisen hyvi-
tyksen edellytyksenä on, että tuotteet 
kuuluvat toimittajan varasto-
ohjelmaan.  
Hyvityksen määrä on sovittu toimitus-
hinta vähennettynä vähintään 10 %:lla 
sekä rahti-, pakkaus-, toimitus-, ym. 
kuluilla. 
Sopimuksen toteuttamista varten eri-
tyisesti valmistettujen tai hankittujen 
tuotteiden tai ohjelmistojen osalta ei 
hyvitystä anneta.  
 

 
 

 
6. Omistusoikeuden siirtyminen 
    
Omistusoikeus tavaroihin sekä niiden 
käyttöön liittyviin tiedostoihin sekä 
valmis- ja sovellus-ohjelmistoihin siir-
tyy tilaajalle vasta, kun niiden kauppa 
 
hinta mahdollisine korkoineen on ko-
konaan maksettu.  
Toimittajalla on oikeus kieltää tavaroi-
den kiinnittäminen asennuskohtee-
seen, kunnes ne on kokonaan makset-
tu. 
  

7. Kauppahinta ja sen 
    maksaminen 
    

Kokonaishintatarjous 
 
Ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu,  
- tarjouksen kokonaishinta ja koko-
naishintaa täydentävät yksikköhinnat 
ovat kiinteitä 
- hinnat eivät sisällä koneistuksia, 
rakenteiden purkamista tai johtoteiden 
rakentamista, vaan tuotteet asenne-
taan valmiisiin varauksiin (liite, osa A) 
- tilaaja vastaa toimituksen edellyttä-
mistä erityisistä velvoitteista (liite, osa 
B). 
Toimittajalla on oikeus selvityksen 
annettuaan korottaa kokonaishintaa, 
jos toimituksen kustannukset kohoavat 
valtiovallan lainsäädännöllisten toi-
menpiteiden tai force majeure -esteen 
johdosta. 
    

Yksikköhintatarjous 
   
Ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu, 
yksikköhinnat on annettu  
- tarjoushetkellä voimassa olevien, 
tuotteiden valmistajien, maahantuojien 
ja toimittajien käyttämien hinta-, myyn-
ti-, ja toimitusehtojen sekä voimassa 
oleviin viranomaismääräysten mukai-
sina  
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- hinnat eivät sisällä koneistuksia, 
rakenteiden purkamista tai johtoteiden 
rakentamista, vaan tuotteet asenne-
taan valmiisiin varauksiin (liite, osa A) 
- tilaaja vastaa toimituksen edellyttä-
mistä erityisistä velvoitteista (liite, osa 
B). 
 
Em. tekijöiden muuttuessa toimittajalla 
on selvityksen annettuaan oikeus 
muuttaa yksikköhintoja siltä osin kuin 
muutoksilla on ollut vaikutusta toimi-
tuspäivän yksikköhintoihin.  
 

Maksaminen 
   
Maksut maksetaan laskun perusteella. 
Mikäli ei ole sovittu erityisen mak-
suerätaulukon noudattamisesta tai 
muusta maksujärjestelystä, toimittaja 
on oikeutettu laskuttamaan palveluk-
sen etenemisen mukaan. Tilaajan on 
viipymättä todettava laskun maksukel-
poisuus 
Sopimuksen toteuttamista varten eri-
tyisesti valmistetut tai hankitut tuotteet 
tai ohjelmistot on maksettava, kun ne 
ovat saapuneet toimittajalle. 
Maksusuorituksen viivästyessä eräpäi-
västä lasketaan maksamattomalle 
määrälle korkolain mukainen viivästys-
korko. 
Tilaajan on vaadittaessa viimeistään 
sopimusta tehtäessä esitettävä luotet-
tava selvitys maksukyvystään. Selvi-
tyksen perusteella toimittajalla on 
oikeus vaatia olosuhteiden edellyttä-
mää vakuutta. Tämä oikeus toimittajal-
la on myös sopimuksen teon jälkeen, 
mikäli on ilmeistä, että tilaaja ei pysty 
täyttämään sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan. 
Kauppahinnan viimeinen maksuerä on 
laskutuskelpoinen, kun työ on valmis. 
 

8. Vakuudet 
   
Vakuus annetaan vain, jos siitä on 
erikseen sovittu. Edellytyksenä on, 
että tilaaja antaa vastavakuuden. Ellei 
toisin ole sovittu,  
- työaikainen vakuus annetaan työtä 
aloitettaessa - takuuajan vakuus on 
voimassa kaksi vuotta. 
 

9. Toimitusaika, toimitus ja  
    vaaranvastuu 
   
Palvelus toteutetaan sovitussa ajassa. 
Ellei aikataulusta ole muuta sovittu, 
edellytetään, että palvelus voidaan 
kokonaisuudessaan tavaratoimituksi-
neen ja asennustöineen saattaa lop-
puun yhtäjaksoisesti kohtuullisen ja 
tavanomaisen suoritusajan kuluessa.  
Tilaajan on varattava toimittajan eri 
työvaiheita varten kohtuullinen suori-
tusaika. Toimitusaikatauluun mahdolli-
sesti tulevista muutoksista on sovittava 
niin aikaisin ennen toteutusta, että 
sopijapuolet voivat ilman enempää 
haittaa sopeuttaa toimintansa muutok-
siin. Samalla on sovittava muutosten 
mahdollisesti aiheuttamista lisäkustan-
nuksista. 
Tilaajan on huolehdittava siitä, että 
työmaalla mahdollisesti suoritettavat 
rakennustekniset sekä muut työt, joista 
toimittajan työsuoritus on riippuvainen, 
edistyvät sovittujen aikataulujen mu-
kaisesti. Tilaaja on velvollinen korvaa-
maan huolehtimisvelvoitteensa laimin-
lyönnistä toimittajalle aiheutuvat lisä-
kustannukset. 
Toimittajalla on oikeus toimitusajan 
pidentämiseen, kun toimituksen viiväs-
tyminen johtuu tilaajan viaksi luetta-
vasta syystä, kuten suunnitelma-
asiakirjojen tai tarvittavien mittojen 
antamisen tahi maksujen viivästymi-
sestä, muutostöistä tms. Tilaaja on 
tällöin velvollinen korvaamaan toimitta-
jalle pidentymisestä aiheutuvat kus-
tannukset. 
Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, 
kun tuote on luovutettu tilaajalle. 
 

10. Viivästyminen 
   
Mikäli tilaaja ei voi ottaa toimitusta 
vastaan sovittuna aikana, tämä on 
velvollinen korvaamaan viivästyksestä 
toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja 
myöntämään toimitusaikaan tarvitta-
van pidennyksen. Toimittaja on kuiten-
kin oikeutettu saamaan suorituksen 
alkuperäisen aikataulun mukaisesti. 
Mikäli toimitus viivästyy toimittajasta 
johtuvista syistä, tämä on velvollinen 
maksamaan tilaajalle vahingonkorva-

uksena 0,1 % toimituksen viivästyneen 
osan arvonlisäverottomasta arvosta 
kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 
50 työpäivältä. 
 

11. Ylivoimainen este 
    
Toimittajalla on oikeus toimitusajan 
pidentämiseen, kun toimituksen viiväs-
tyminen johtuu ylivoimaisesta estees-
tä, joka estää tai tekee kohtuuttoman 
vaikeaksi tavaroiden toimittamisen 
määräajassa, kuten sota, kapina, 
luonnonmullistus, tulipalo, lakko, työ-
sulku, saarto, poikkeuksellinen sää-
olosuhde tai muu yhtä merkittävä ja 
epätavallinen syy. 
Mikäli toimituksessa tarvittavien raaka-
aineiden, tarvikkeiden ja laitteiden 
saaminen vaikeutuu tai myöhästyy 
toimittajasta riippumattomista syistä 
niin, ettei toimittaja pysty vastaavan-
laista tuotetta esittämällä myöhästy-
mistä kohtuudella välttämään, tai jos 
tilaaja ei hyväksy toimittajan esitystä 
korvaavaksi tuotteeksi, toimittaja saa 
tarpeellisen ja riittävän pidennyksen 
toimitusaikaansa. 
Mikäli työt viivästyvät ylivoimaisen 
esteen johdosta, tilaaja korvaa toimit-
tajalle keskeytymisestä aiheutuvat 
välittömät kustannukset, kuten matka- 
ja päivärahat, majoituskustannukset ja 
odotusajan palkan. 
 

12. Toimittajan laadunvarmistus 
   
Toimittaja esittää ennen sopimuksen 
allekirjoittamista FINASin akkredi-
toiman sertifiointilaitoksen todistuksen 
standardin SFS-EN ISO 9001:2008 
vaatimukset täyttävästä laatujärjestel-
mästä ja standardin SFS-EN ISO 
14001:2004 vaatimukset täyttävästä 
ympäristöjärjestelmästä. 
Tilaajan on ennen työn aloittamista 
esitettävä toimittajalle työmaakohtaiset 
laadunvarmistus- ja ympäristönsuoje-
luvaatimukset. 
 

13. Tarkastus, vakuuttaminen 
   
Tilaajan on viipymättä tarkastettava 
silmämääräisesti työmaalle tai muuhun 
sovittuun paikkaan toimitetut tuotteet. 
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Huomautukset tavarasta tai sen toimi-
tuksesta on tehtävä kolmen päivän 
kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Ennen tuotteiden rakennuskohteeseen 
asentamista tilaajan on vielä erityisellä 
huolella suoritettava tavaroiden 
asianmukainen tarkastus. 
Työmaalle toimitettujen tavaroiden 
vakuuttamisesta vastaa tilaaja. 
 

14. Vastuu virheestä ja  
       puutteesta 
   
Toimittaja vastaa toimitukseen sisälty-
vien tuotteiden, ohjelmistojen ja asen-
nustyön sopimuksenmukaisuudesta 
takuu- ja toimitusehtojen puitteissa. 
Toimittaja pidättää itsellään oikeuden 
kustannuksellaan toimittaa uusi tuote 
virheellisen tilalle tai korjata tuote, joka 
on vioittunut ennen vahingonvaaran 
siirtymistä tilaajalle. 
Mikäli korjaaminen tai uuden toimitta-
minen ei ole mahdollista, toimittaja on 
velvollinen korvaamaan virheellisyy-
destä tilaajalle aiheutuneen välittömän 
vahingon. Korvauksen määrä on kui-
tenkin enintään virheelliseksi todetun 
tuotteen hinta. 
Muistutuksen tekeminen ja vioittuneen 
tavaran korjaaminen ei oikeuta tilaajaa 
viivästymään maksusuorituksissaan, 
mikäli toimittaja sitoutuu sovitun ajan 
kuluessa poistamaan virheen tai puut-
teen. 
Toimittaja ei vastaa tavaran, ohjelmis-
ton tai asennustyön virheen aiheutta-
masta välillisestä tai epäsuorasta 
vahingosta, ellei toimittajan viaksi 
voida lukea tahallisuutta tai törkeää 
tuottamusta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Takuu 
    
Toimittaja vastaa toimituksensa sopi-
muksenmukaisuudesta takuuajan. 
Ellei muuta ole sovittu, toimittaja antaa 
- tuotteille ja ohjelmille niiden valmista-
jan tai maahantuojan ehtojen mukai-
sen takuun 
- asennustyölle kahden vuoden ta-
kuun. 
 
Toimittaja on velvollinen kustannuksel-
laan korjaamaan ne toimituksessa 
takuuaikana ilmenevät virheet, joita 
toimittaja ei näytä hänestä riippumat-
tomasta syystä aiheutuneiksi. Takuu ei 
kata välillisiä eikä epäsuoria vahinkoja. 
Takuun voimassaolon edellytyksenä 
on, että toimitusta koskevat selvät ja 
riidattomat maksut on maksettu sopi-
muksen mukaisesti. 
 
Takuu ei koske  
- tavanomaisesta kulumisesta tai tava-
roita luovutuksen jälkeen kohdannees-
ta tapahtumasta aiheutuvia seurausil-
miöitä  
- säätöjä ja virityksiä, joita takuun 
aikana tarvitaan käyttöolosuhteiden 
muuttuessa 
- sellaisia korjauksia tai muutoksia, 
jotka tilaaja on tehnyt tai teettänyt 
ilman toimittajan lupaa tai myötävaiku-
tusta taikka varaamatta toimittajalle 
mahdollisuutta korjaukseen 
- huollon tai muiden hoito-ohjeiden 
laiminlyönnistä, ohjeiden vastaisesta 
käytöstä tai rakenneosien (asen-
nusalusta) heikkoudesta aiheutuvia 
seuraamuksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilaajan on ilmoitettava välittömästi 
asennuksessa mahdollisesti havaituis-
ta puutteista. Takuu raukeaa, jos ilmoi-
tusvelvollisuus on laiminlyöty tai asen-
nettuihin tuotteisiin on kohdistunut 
muiden toimesta tapahtuneita työsuo-
ritteita. 
 

16. Sopimuksen purku 
   
Jos jompikumpi sopimuspuolista syyl-
listyy sopimusvelvollisuuksiensa olen-
naiseen laiminlyöntiin, toisella osapuo-
lella on oikeus purkaa sopimus, mikäli 
tämä on huomauttanut asiasta kirjalli-
sesti, ja asiaa ei ole asetetussa koh-
tuullisessa määräajassa korjattu. 
Jos olennainen viivästys kohdistuu 
osatoimitukseen, sopijaosapuolella on 
oikeus purkaa sopimus vain myöhäs-
tyneen osatoimituksen osalta. 
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                    LIITE

    

LUKITUS- JA TURVALLISUUSTUOTTEIDEN JA -JÄRJESTELMIEN TOIMITUKSEN S ISÄLTÖ 
    

 Tämä liite on osa TYTT 11 -ehtoja. Se määrittelee asennustyön sisällön suhteessa muihin urakkasuorituksiin sekä 
tilaajalle kuuluvat erityiset velvoitteet. Liite täydentää YSE 98 -ehtoja turvallisuuspalveluiden toimituksissa.            
 

OSA A. TUOTTEIDEN ASENTAMINEN VALMIISIIN VARAUKSIIN 
 
Silloin kun sopimuksessa tarkoitetaan 
tuotteiden asentamista valmiisiin vara-
uksiin, edellytetään, että varaus on tehty 
oikein tuotteen toimittajan, valmistajan 
tai maahantuojan ohjeiden mukaan. 
 
Asennuskohteessa katsotaan olevan 
oikea varaus, mikäli 
-asennustyö voidaan suorittaa ilman 
lastuavia työkaluja, 
- asennustyö voidaan suorittaa rakentei-
ta purkamatta, 
- sähkötoimisten tuotteiden kaapeloinnil-
le on ovi-, karmi- ja seinärakenteisiin 

varattu valmiit, tarkoitukseen soveltuvat 
johtotiet (putkitukset jako- ja asennus-
rasioineen), ja 
- asennustyö voidaan suorittaa korjaa-
matta muiden toimesta tehtyjä työsuorit-
teita. 
 
Silloin kun sopimuksessa tarkoitetaan 
tuotteiden asennusta tarvittavine koneis-
tuksineen, edellytetään, että 
- koneistus ei sisällä metallisissa ovi- ja 
karmirakenteissa lukkorunkojen etulevy-
jen tai vastalevyjen tai näiden asennus-

tapaan rinnastettavien tuotteiden tasoon 
upotusta, ellei tästä ole erikseen sovittu, 
- koneistettavissa rakenteissa ei ole 
käytetty sellaisia, tavanomaisesta poik-
keavia materiaaleja kuten asbestia, ellei 
tästä ole mainittu asiakirjoissa, mikäli 
toimittajalle ei ole ollut mahdollista ha-
vaita materiaalia ennalta rakenteita 
purkamatta, 
- koneistettava rakenne vastaa asiakir-
joissa kuvattua tai kohteen silmämääräi-
sellä, rakenteita purkamatta tehdyllä 
tarkastuksella pääteltävää rakennetta.

 

OSA B. TILAAJALLE KUULUVIA ERITYISIÄ VELVOLLISUUKSIA 
 
Tilaaja antaa tarvittavat, toimitusvelvolli-
suuksiinsa kuuluvat suunnitelma-
asiakirjat ja mitat ajoissa toimittajan 
käyttöön. Tilaajan velvollisuus on huo-
lehtia eri suunnitelma-asiakirjojen ver-
taamisesta siten, että ne eivät ole ristirii-
dassa keskenään. 
 
Mikäli muuta ei ole sovittu, tarjous- tai 
urakkahintaan eivät kuulu kustannukset 
seuraavista tarvikkeiden asentamisen tai 
töiden suorittamisen vuoksi tarpeellisista 
velvoitteista (”rakennusaputyöt”), joista 
tilaajan edellytetään huolehtivan: 
 
a) Tilaaja järjestää tarvittavat, tarpeelli-
silta osiltaan lukittavat, tarkoituksenmu-
kaiset työskentely- ja varastotilat. 
b) Tilaaja antaa toimittajalle rakennus-
paikalla sähköä valaistukseen, sähkölait-
teiden kokeiluun ja käsityökoneiden 
käyttöön. Toimituksen kuuluville sähkö-
käyttöisille laitteille tilaaja järjestää säh-
könsyötön (230/400 V) ja kytkee ne 
verkkoon toimittajan antamien ohjeiden 
ja kaavioiden mukaisesti. 
c) Tilaaja huolehtii velvollisuuksiinsa 
kuuluvien, työsuorituksessa tarvittavien 
varausten (lovet, urat, reiät ja muut  
 

 
aukot) tekemisestä tai teettämisestä 
siten, että asennustyö voidaan tehdä  
ilman paikkauksia tai lastuavia työväli-
neitä, sijoittaa rakenteisiin toimittajan 
antamat tartunnat ja uppoasennuskote-
lot sekä kiinnittää muuraamalla, laastilla, 
betonilla taikka muulla vastaavalla 
tavalla rakenteisiin tulevat kannattimet. 
d) Tilaaja tekee eri laitteiden vaatimat, 
rakennusteknisiin töihin luettavat alustat, 
kiinnikkeet ja tartunnat. 
e) Tilaaja antaa apua raskaiden ja suuri-
kokoisten esineiden siirtämisessä asen-
nuspaikalle. 
f) Tilaaja huolehtii halkaisijaltaan yli 30 
mm läpivientien teosta sekä kaikkien 
urakan toteuttamisessa tarvittavien 
läpivientien edellyttämistä palokatkoista. 
g) Tilaaja huolehtii tarvittavasta vartioin-
nista. 
h) Tilaaja huolehtii siitä, että työmaa on 
työsuorituksen edellyttämänä ajankoh-
tana sellaisessa kunnossa, ettei työsuo-
ritukselle ole esteitä. Siltä osin kuin 
työsuoritus asettaa asennuspaikalle 
joitakin erikoisvaatimuksia, esim. kos-
teuden, lämpötilan tai ilman puhtauden 
suhteen, on toimittajan ilmoitettava tästä 
tilaajalle. 
 

i) Tilaaja hankkii telinenormien mukaiset 
ja työskentelyn etenemisnopeuteen 
hyvin soveltuvat telineet poikkeukselli-
sen vaikeissa työskentelyolosuhteissa  
tai asennuskorkeuden ollessa suurempi 
kuin kolme metriä. 
j) Tilaaja huolehtii asennuspaikan siivo-
uksesta ja puhdistuksesta ennen asen-
tamista ja sen jälkeen. 
k) Tilaaja suojaa paikalleen kiinnitetyt tai 
asennetut tuotteet likaantumiselta ja 
vaurioitumiselta. Tarvittaessa tilaaja 
suojaa työympäristön toimittajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti. 
l) Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan, 
mikäli työkohteessa ei saa käyttää jota-
kin asennuksissa yleisesti käytettävää 
työmenetelmää tai tapaa, joka saattaa 
aiheuttaa haittaa tai vaurioita asen-
nusympäristölle tai siihen liittyville laitteil-
le. 
m) Tilaaja huolehtii tulityöluvan edellyt-
tämistä tulityöpaikan ja sen ympäristön 
turvatoimista ja tulityövartioinnista. 
n) Tilaaja huolehtii asbestipölylle altis-
tumisen vähentämiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä.  
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