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1 HUOLTOSOPIMUSHINTAAN
SISÄLTYVÄT TOIMENPITEET

1.1 Hissin huoltaja (myöhemmin huolta-
ja) sitoutuu huoltamaan sopimuksessa
mainitut hissilaitteistot Kauppa- ja teolli-
suusministeriön (myöhemmin KTM) pää-
tösten ja Turvatekniikan Keskuksen
(myöhemmin TUKES) antamien ohjei-
den sekä näiden sopimusehtojen mukai-
sesti.

Sopimusta tehdessä voimassa ovat
KTMp nro 663/1996 ja TUKESin ohjeet
nro S8-96 ja S6-98. Päätösten tai ohjei-
den oleellisesti muuttuessa, on sopimus-
ehdot ja -hinta neuvoteltava uudelleen.

1.2 Huoltosopimus käsittää hissilaitteis-
toihin kuuluvien osien, erityisesti turva-
laitteiden, säännölliset huollot, tarkistuk-
set, säädöt, puhdistamisen, voitelemisen
ja toimintakokeet niin usein kuin laitteis-
ton moitteeton toiminta edellyttää. Lait-
teistokohtaiset huolto- ja tarkistusohjel-
mat antavat puitteet huoltotoiminnalle
sekä minimimäärät eri toimenpiteiden
suorittamiselle. Tarvittaessa huoltaja si-
toutuu huoltamaan laitteistoja useam-
minkin. Tällöin asiasta sovitaan erikseen
osapuolten välillä.

1.3 Hätätapauksissa huoltaja suorittaa
pelastuskäynnin normaalina työaikana il-
man eri veloitusta. Hätätapauksia ovat
esimerkiksi ihmisen jääminen hissiin tai
hissistä aiheutuva vaaratilanne. Pelas-
tuskäynnin yhteydessä tehdyt korjaus-
työt laskutetaan voimassa olevan sopi-
muksen mukaisesti.

1.4 Huoltosopimukseen sisältyvät myös
yksittäiset merkkilamput, ruuvit, niitit, ku-
mipuskimet, jne, joita joudutaan laitta-
maan laitteistoihin esim. huoltokäyntien
yhteydessä. Erillistä pientarvikelisää ei
huoltotöissä laskuteta.

1.5 Huoltaja hankkii ja kustantaa kaikki
huoltoon tarvittavat voitelu- ja puhdistus-
ja tarveaineet, sekä pienet öljymäärien
lisäykset nostokoneistoon ja öljytäyttei-
siin vaihteisiin.

1.6 Huoltaja pitää hissitilat ja hissin osat
(kuilu, konehuone ja pyörästökomero,
hissikorin katto ja muut hissikomponen-
tit) puhtaina huoltosopimukseen kuulu-
vana palveluna huolto-ohjelman mukai-
sesti.

1.7 Hissin huoltajan säännöllinen työ-
aika on arkisin klo 07.00−16.00.

2 HUOLTOSOPIMUKSEEN
KUULUVAT, ERIKSEEN
LASKUTETTAVAT TOIMEN-
PITEET

2.1 Huoltaja tekee huoltosopimukseen
kuulumattomat korjaus- muutos- tai muut
tarvittavat työ hissin haltijan tilauksesta ja
hyväksymänä. Pääsääntöisesti kaikista
lisälaskutukseen johtavista toimenpiteis-
tä on sovittava haltijan kanssa etukäteen.
Pääsäännöstä poiketen pienehköt kor-
jaukset voidaan tehdä ilman etukäteisso-
pimista. Tällaisia töitä ovat esim. yksit-
täisten oven sulkimien, kontaktoreiden,
kilpien, hälytyslaitteistojen komponentti-
en ja akun uusiminen sekä muut hissin
käyttöhäiriöitä aiheuttavien pienten osien
vaihdot.

Huoltaja tekee huoltosopimukseen
kuulumattomat erikseen tilatut korjaus-
työt säännöllisenä työaikana, ellei muuta
sovita.
2.2 Käyttöhäiriöt, joiden poistaminen
matka-aikoineen kestää normaalityöai-
kana yhden tunnin tai yli, laskutetaan
erikseen.

2.3 Hätätapaukset ja käyttöhäiriöiden
poistot, jotka suoritetaan säännöllisen
työajan ulkopuolella tai johtuvat ilkival-
lasta, muista ulkoisista tekijöistä tai lait-
teiston väärästä käytöstä, laskutetaan
erikseen.

2.4 Nostokoneiston ja öljytäytteisen
vaihteen öljynvaihdot (työ ja tarvikkeet)
laskutetaan erikseen. Mikäli hissin val-
mistaja ei ole antanut muita ohjeita öljyn-
vaihtovälille, vaihdetaan öljyt kun hissi
täyttää 5 vuotta, 15 vuotta ja tästä eteen-
päin aina 10 vuoden välein. Öljynvaihdot
kirjataan huoltopäiväkirjaan.

2.5 Erityisolosuhteissa, esim. talon re-
montin tai muun epätavallisen likaantu-
misen takia tarvittavat puhdistukset sovi-
taan ennalta erikseen haltijan tai hänen
valtuuttamansa tahon kanssa.

2.6 Määräaikaistarkastuksissa avusta-
minen laskutetaan erikseen.

3 HISSIN HUOLTAJAN
VELVOITTEET

3.1 Huoltaja ylläpitää ympärivuorokau-
tista vikapalvelupäivystystä kiireellisten
tapausten varalta. Säännöllisen työajan
ulkopuoliset päivystyskäynnit, käyttöhäi-
riöiden poistot ja korjaustyöt laskutetaan
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erikseen, edellyttäen, että tilauksen on
tehnyt hissin haltija tai hänen valtuutta-
mansa edustaja.

3.2 Huoltaja tekee hissiviranomaiselle
(TUKES) ilmoituksen hissin haltijan yhte-
ystietojen muuttumisesta ja hissin mah-
dollisesta käytöstä poistamisesta, mikä
tehdään asennustoimenpitein. Hissin
huoltaja tekee TUKESille ilmoitukset
myös hissin käytössä tapahtuneista hen-
kilö- tai omaisuusvahingoista.

3.3 Huoltaja ylläpitää rekisteriä hissilait-
teistojen huolto- ja korjaustapahtumista
sekä muutostöistä. Huoltaja pitää kirjaa
ilmoitetuista hissivioista. Vioista kirjataan
vikailmoituksen tekijän nimi, vian ku-
vaus, ilmoituspäivämäärä ja ilmoituksen
jättämisen kelloaika. Hissin haltijalla on
oikeus saada halutessaan raportti kaikis-
ta edellä mainituista tapahtumista. Ra-
portin hinta ilmoitetaan huoltosopimuk-
sessa ellei se sisälly sopimushintaan.

3.4 Huoltaja antaa tarpeellisen henkilö-
kunnan ja välineet valtuutetun tarkastus-
laitoksen suorittamiin määräaikaistar-
kastuksiin. Tarkastusavun hinta ilmoite-
taan huoltosopimuksessa ellei se sisälly
sopimushintaan.

3.5 Huoltaja tekee valtuutetun tarkas-
tuslaitoksen esittämät korjaustyöt val-
tuuksiensa rajoissa niille annettuun mää-
räaikaan mennessä, edellyttäen, että ti-
laus on tullut haltijalta riittävän ajoissa
(ks. Kohta 4.2). Korvauksista sovitaan
haltijan kanssa kohdan 2.1 mukaisesti.

3.6 Huoltaja tekee hissin haltijalle kor-
jaus- tai parannusehdotuksia, etenkin
laitteistojen turvallisuuteen ja käyttövar-
muuteen vaikuttavista korjauksista ja in-
formoi haltijaa kaikesta laitteiston epäta-
vallisesta toiminnasta tai olosuhteista.
Huoltaja on velvollinen viipymättä ilmoit-
tamaan hissin haltijalle ne toimeksianto-
kohteessa havaitsemansa viat ja puut-
teet, jotka ilmenevät sopimuksen piiriin
kuuluvien töiden suorittamisen yhtey-
dessä ja jotka saattavat aiheuttaa omai-
suudelle tai henkilöille vaaraa tai vahin-
koa, vaikkei huoltaja sopimuksen mu-
kaan ole velvollinen korjaamaan niitä.

3.7 Huoltaja on velvollinen viipymättä il-
moittamaan hissin haltijalle ne toimeksi-
antokohteessa havaitsemansa viat ja
puutteet, jotka saattavat aiheuttaa vaa-
raa huoltajan työntekijöiden turvallisuu-
delle. Mikäli toimeksiantokohteen viat ja
puutteet voivat aiheuttaa vakavan vaa-
ran huoltajan työntekijöiden turvallisuu-
delle, huoltaja vapautuu sopimustehtävi-
en suorittamisesta niiltä osin, ilman että
hissin haltijalle syntyy oikeus purkaa so-
pimus näiden sopimusehtojen kohdan
5.2 mukaisesti.

3.8 Huoltaja vastaa hissin haltijalle tuot-
tamastaan henkilö-, esine- ja varallisuus-
vahingosta. Huoltaja vastaa sopimusteh-
täviä suorittaessaan kolmannelle henki-
lölle sekä tämän omaisuudelle mahdolli-
sesti aiheuttamastaan vahingosta ja hai-
tasta. Huoltaja ei kuitenkaan ole vastuus-
sa vahingosta ja haitasta, joka on sopi-

mustehtävän toteuttamisen väistämä-
töntä seurausta ja jota huoltaja ei ole
voinut huolellisuutta noudattamallakaan
välttää. Huoltaja vastaa kuitenkin vahin-
gosta, josta korvausvelvollisuus lain tai
oikeuskäytännön mukaan syntyy tuotta-
muksesta riippumatta. Huoltajalla tulee
olla toiminnanvastuuvakuutus. Vastuun
rajoituksista ja muista vakuutuksista so-
vitaan tarvittaessa erikseen.

4 HISSIN HALTIJAN
VELVOITTEET

4.1 Haltija suorittaa huoltosopimusmak-
sun mahdollisine arvonlisäveroineen so-
vittujen maksuehtojen mukaisesti. Ellei
toisin sovita, on maksuaika 14 vuoro-
kautta. Viivästyskorko on korkolain mu-
kainen ja mainitaan kussakin laskussa
erikseen.

4.2 Haltijan on huolehdittava, että valtuu-
tetun tarkastuslaitoksen esittämät kor-
jaus- tai muutostyöt sekä muut, etenkin
turvallisuuteen vaikuttavat työt tehdään
tarkastuslaitoksen esittämässä aikatau-
lussa ja laajuudessa. Haltijan on huomioi-
tava tilausta tehdessään töiden tekemi-
seen tarvittava toimitusaika (ks. Kohta 3.5)

4.3 Haltija valtuuttaa valtuutetun tarkas-
tuslaitoksen antamaan määräaikaistar-
kastuspöytäkirjan jäljennöksen hissin
huoltajalle.

4.4 Haltijan on ilmoitettava huoltajalle
hissilaitteistojen toiminnassa havaituista
epäsäännöllisyyksistä ja laitteistoihin
mahdollisesti kohdistuneesta ilkivallasta
sekä ilmoitettava omien ja isännöitsijän
yhteystietojen sekä laskutustietojen
muutoksista. Haltijan on myöskin ilmoi-
tettava huoltajalle kaikista hissin käytös-
sä tapahtuneista henkilö- ja omaisuusva-
hingoista sekä hissilaitteistojen oleellisis-
ta muutoksista, mm. muuttuneet tekniset
tiedot tai laitteistojen muuttuneet määrät
jne. Ilmoitukset annetaan aina kirjallisina.

4.5 Suorittaessaan hissitiloissa raken-
teiden maalaus-, korjaus- tai muita vas-
taavia töitä, hissin haltijan on kutsuttava
huoltaja paikalle valvomaan turvallisuus-
asioita työn aikana. Valvontatyö sovitaan
ja laskutetaan erikseen sopimuksen ul-
kopuolisena työnä.

5 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN,
IRTISANOMINEN JA PURKA-
MINEN

5.1 Huoltajalla ei ole oikeutta siirtää his-
sin huoltosopimusta tai sen osaa kol-
mannelle ilman hissin haltijan suostu-
musta.

5.2 Hissin huoltosopimus sanotaan irti
kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisessa
noudatetaan huoltosopimuksessa sovit-
tua menettelyä. Ellei toisin sovita, on his-
sin huoltosopimuksen irtisanomisaika 3 kk.

5.3 Hissin haltijalla on oikeus purkaa so-
pimus välittömästi, mikäli huoltaja laimin-
lyö sopimukseen perustuvat velvoitteen-
sa hissien käyttöturvallisuutta oleellisesti
vaarantavalla tavalla. Hissin haltijalla on

oikeus purkaa sopimus, mikäli huoltaja
olennaisesti laiminlyö sopimusvelvoit-
teensa tai jos huoltaja ei muuten noudata
sopimusasiakirjoissa olevia määräyksiä
eikä haltijan kirjallisesta huomautuksesta
huolimatta parannusta määräaikaan
mennessä tapahdu.

5.4 Huoltajalla on oikeus purkaa sopi-
mus, jos haltija kieltäytyy kirjallisesta
huomautuksesta huolimatta huoltosopi-
mukseen perustuvien riidattomien saata-
vien suorittamisesta, tai huoltaja on olen-
naisesti estynyt toteuttamasta sopimuk-
sen mukaisia velvoitteitaan haltijasta joh-
tuvista syistä.

5.5 Mikäli sopimus puretaan sopimus-
rikkomuksen johdosta, on vahinkoa kär-
sineellä oikeus saada korvausta siltä so-
pijapuolelta, joka on syyllistynyt sopi-
musrikkomukseen.

5.6 Jos jompikumpi sopijapuolista joutuu
konkurssiin tai selvitystilaan, on toisella
sopijapuolella oikeus purkaa sopimus.

5.7 Sota, liikekannallepano tai vaikutuk-
siltaan niihin verrattava ylivoimainen este
vapauttaa huoltajan sopimustehtävien
suorittamisesta niin pitkäksi aikaa kuin
niiden täyttäminen on mahdotonta tai
johtaisi kohtuuttomuuksiin. Huoltajalla on
myös tällöin vaihtoehtoisesti oikeus pur-
kaa sopimus. Huoltajalla on oikeus jättää
väliaikaisesti tehtävänsä täyttämättä, jos
suoritusta estää lakko tai saarto, työnan-
tajajärjestöjen hyväksymä tai päättämä
työsulku tai muu niihin verrattava työtais-
telutoimenpide. Huoltajalle ylivoimaisen
esteen ajalta aiheutuvat kustannukset
korvataan vain, mikäli siitä on ennalta
sovittu. Haltijalla on tällöin oikeus vaatia,
että huoltaja selvittää kustannustensa
perusteet ja niiden määrät luotettavalla
tavalla.

6 ERIMIELISYYDET
6.1 Hissin huoltosopimuksen ja yleisten
sopimusehtojen aiheuttamat erimielisyy-
det ratkaisee hissin haltijan kotipaikka-
kunnan alioikeus tai, jos osapuolet siitä
sopivat, muu oikeuspaikka tai sopija-
puolten valitsema välimies tai välimies-
menettelystä annetun lain (46/1928) mu-
kaan lopullisesti välimiehet, joista kumpi-
kin sopijapuoli valitsee yhden jäsenen ja
nämä yhdessä lisäksi puheenjohtajan.

6.2 Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöl-
tään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen keski-
näinen pätevyysjärjestys, ellei huoltoso-
pimuksessa ole muuta mainittu, seuraava:
1 Hissin huoltosopimus
2 Hissin huoltosopimusneuvottelun

pöytäkirja
3 Nämä yleiset sopimusehdot
4 Tarjouspyyntö
5 Tarjous
6 Muut asiakirjat sopimuksessa maini-
tussa järjestyksessä.

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan
siten, että yhdessäkin asiakirjassa an-
nettu toimeksiantoon liittyvä määräys
katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi
muista sopimusasiakirjoista. ©
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