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1 Sopimusosapuolet 
1. Tässä sopimuksessa osapuolina ovat

Enymind Production Oy (Y-tunnus 2367461-4, jäljempänä ”Yhtiö”)
ja sopimuksen tekevä osapuoli (jäljempänä ”Asiakas”). 

2 Sopimuksen kohde 
1. Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta laitteistosta, tuotteesta tai palvelusta, jonka Yhtiö 

Asiakkaalle toimittaa. Yhtiön palveluun liittyvät muiden toimittajien palvelut ja tuotteet, kuten 
esimerkiksi palvelinpalvelut eivät kuulu Yhtiön vastuupiiriin. Palvelinpalveluilla tarkoitetaan tässä 
Asiakkaan tietojärjestelmän, -järjestelmien tai näiden osien liittämistä ja käyttöoikeuksia kolmannen, 
ulkopuolisen yrityksen palveluun.

2. Tuote tarkoittaa sopimuksen kohteena olevaa laitetta, ohjelmistoa, tietovälinettä sekä niihin liittyvää 
kirjallista aineistoa. Palvelu tarkoittaa sopimuksessa määriteltyä SaaS, ASP, asennus-, huolto-, 
ylläpito-, tuotetuki-, konsultointi-, koulutus- ja muuta asiantuntijapalvelua.

3 Sopimusehtojen soveltaminen 
1. Näitä ehtoja noudatetaan sopimuksen synnyttyä tai aina, kun voidaan katsoa Asiakkaan tilanneen 

Yhtiöltä palvelun tai tuotteen ja Yhtiön hyväksyneen tilauksen ja alkaneen toimiin sen 
toteuttamiseksi. 

4 Luottotietojen tarkastaminen, ennakkomaksu ja vakuus 
1. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia Asiakkaalta 

kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Perusteena ennakkomaksun vaatimiselle voi olla 
esimerkiksi Asiakkaan konkurssin, vireillä olevan velkajärjestelyn tai Asiakkaan luottotiedoista 
ilmenevän muunlaisen todennäköisen maksukyvyttömyyden peruste. Yhtiö voi vaatia ennakkoa 
myös kohtuullisista ja perustelluista syistä kuten esimerkiksi työn tai projektin laajuuden perusteella.

2. Yhtiö voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti, mikäli Asiakas on ennestään velkaa Yhtiölle tai jos 
Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi tai jos Asiakkaan luottotietoja ei pystytä selvittämään tai 
muusta Yhtiön esittämästä perustellusta syystä. 

3. Yhtiö palauttaa vakuuden Asiakkaan vaatimuksesta, kun vakuuden vaatimisen perusteet poistuvat. 
Ennakkomaksu vähennetään seuraavista laskuista ja tästä voidaan periä erillinen käsittelymaksu. 

4. Mikäli Yhtiöllä on perusteltu syy epäillä saataviensa vaarantuneen, on Yhtiöllä oikeus katsoa kaikki 
saatavat välittömästi erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisestä on muutoin sovittu. 

5 Palvelun tuottaminen 
1. Yhtiöllä on oikeus tuottaa ohjelmisto tai palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun 

tuottamisessa alihankkijoita. Asiakkaan halutessa Yhtiö toimittaa vedoksen työstä Asiakkaan 
haluamalla tavalla. Yhtiön on oikeus laskuttaa Asiakasta vedoksen toimittamisesta omin 
laskutusperustein. 

2. Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia mahdollisista muutostarpeista esimerkiksi omiin 
koneisiin tai laitteisiinsa, tai muista mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, jotka välillisesti 
aiheutuvat Asiakkaalle järjestelmän, ohjelmiston tai palvelun käyttöönotosta ja käytöstä ja joista ei 
ole erikseen sovittu. 

6 Toimitusaika 
1. Yhtiö on velvollinen tuottamaan tuotteen tai palvelun yhtä kuin Asiakas on velvollinen toimittamaan 

kaiken tuotteen tai palvelun toimittamiseksi tarvittavan aineiston sovittuna aikana. Mikäli 
toimitusajasta ei ole tehty nimenomaista sopimusta, aineisto vaaditaan ja palvelu tuotetaan 
kohtuullisessa ajassa.

2. Mikäli sopijapuoli havaitsee, että toimitus tulee viivästymään tai että viivästys on todennäköinen, sen 
on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästymisestä sekä sen vaikutuksista 
toimitusaikatauluun.

3. Mikäli Asiakas ei nouda tai ota vastaan tuotetta sovittuna ajankohtana, katsotaan toimituspäiväksi se
päivä, jolloin Yhtiö on täyttänyt toimitusehdon mukaisen toimitusvelvollisuutensa. Toimitusehto 
valitaan toimituskohtaisesti.



7 Hinnasto, maksut ja laskutus 
1. Yhtiö perii järjestelmästä, ohjelmistosta tai palvelusta Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen 

mukaiset maksut. Maksut ja niiden peruste yksilöidään sopimuksessa tai sen liitteessä sekä 
Asiakkaalle lähetettävissä laskuissa. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden veloitus-, laskutus- ja 
hinnoitteluperiaatteiden sekä hintojen muutoksiin toistaiseksi voimassa olevien sopimusten 
tapauksessa. Hinnanmuutoksista Yhtiö ilmoittaa sopimus-Asiakkaalle yksi (1) kuukausi etukäteen.

2. Ellei tuotteelle tai palvelulle ole sovittu sopimuksessa tai muutoin hintaa, noudatetaan Yhtiön 
tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa.

3. Mikäli Asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen muusta, kuin tämän sopimuksen kohdassa 15. 
mainitusta syystä, on Yhtiöllä oikeus pidättää mahdollinen ennakkomaksu ja veloittaa Asiakkaan jo 
tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kustannuksista Yhtiön normaalien 
hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. 

4. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu 
viimeistään eräpäivänä, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä 
aiheutuneet kustannukset. Lasku lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi 
olla muukin kuin palvelun toimitusosoite. Asiakas on kuitenkin vastuussa maksujen suorittamisesta 
Yhtiölle.

5. Viivästystapauksessa Yhtiön tulee lähettää Asiakkaalle ilmoitus maksamattomista laskuista 
viipymättä. Asiakkaan on tehtävä mahdollinen reklamaatio laskusta kirjallisesti seitsemän (7) päivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta (katsotaan vastaanotetuksi kolmantena arkipäivänä laskun 
päiväyksestä). Mikäli maksun maksaminen viivästyy, Yhtiöllä on oikeus estää palvelun käyttö ja 
laskuttaa normaalisti otettaessa palvelu uudelleen käyttöön. 

6. Asiakkaalle osoitetut laskut toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse ja sen jälkeen kirjeitse Asiakkaan
Yhtiölle ilmoittamiin osoitteisiin. Asiakas voi halutessaan ilmoittaa kirjallisesti haluttomuutensa 
vastaanottaa laskuja sähköpostitse. Katso kohta 13. asiakastiedoista.

8 Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus 
1. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet palveluihin, lisensoituihin ohjelmistoihin ja sovelluksiin, 

sekä Yhtiön Asiakkaalle toimittamiin materiaaleihin kuten dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden 
kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Yhtiön tai kolmansien osapuolien 
omaisuutta.

2. Tämä sopimus ei siirrä sopimuksen kohteena olevien sovellusten, palvelujen tai materiaalien 
omistusoikeuksia tai immateriaalioikeuksia Asiakkaalle eikä muille kolmansille osapuolille. Yhtiön 
tämän sopimuksen piirissä luoman uuden sovelluksen, palvelun, sisällön tai muun materiaalin 
omistusoikeudet sekä immateriaalioikeudet säilyvät yksinomaan Yhtiöllä.

3. Sopimuksen mukaisten hintojen suorittamista vastaan Asiakas saa sopimuksen voimassaoloajaksi 
ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää palvelua omassa sisäisessä käytössään 
palvelun suunnitellussa käyttötarkoituksessa ja sovitussa kohdeympäristössä, mikäli kohdeympäristö
on määritetty, sekä käyttää Yhtiön toimittamia palveluaineistoja tukeakseen palvelun sopimuksen 
mukaista käyttöä. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelun käyttöoikeutta tai 
palveluaineistoa tai muuten tarjota tai toimittaa niitä edelleen kolmannen osapuolen käyttöön, ellei 
asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

4. Mikäli palvelu sisältää käyttöoikeuksia kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteisiin tai 
tietojärjestelmiin, ne toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteita tai 
tietojärjestelmiä koskevien ehtojen mukaisilla ehdoilla.

5. Asiakkaan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia kolmansien osapuolien käyttöoikeuksiin 
liittyviä ehtoja ja rajoituksia. Yhtiö ei vastaa kolmansien osapuolien käyttöoikeuksien kohteena 
olevista ohjelmistoista tai tietojärjestelmistä.

6. Asiakas sitoutuu välittömästi lopettamaan kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteiden tai 
tietojärjestelmien käytön, kun Yhtiö tai kolmansien käyttöoikeuksien omistaja näin vaatii, tai sopimus 
tai kyseinen kolmansien osapuolien käyttöoikeus päättyy.

7. Mikäli Asiakas hankkii käyttöoikeuden kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteisiin tai 
tietojärjestelmiin suoraan kyseiseltä kolmannelta osapuolelta, ei Yhtiö vastaa kyseisistä 
ohjelmistoista tai tietojärjestelmistä tai niiden päivittämisestä, eikä Yhtiöllä myöskään ole 
minkäänlaista vastuuta siitä, että Asiakas noudattaa käyttöoikeutta koskevia ehtoja, vaan Asiakas 
vastaa yksin suoraan kolmatta osapuolta kohtaan siitä, että se noudattaa kyseisiä käyttöoikeutta 
koskevia ehtoja.



9 Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet 
1. Asiakkaan velvollisuuksiin kuuluu käyttää tuotetta tai palvelua lakien, asetusten ja näiden 

sopimusehtojen mukaisesti. Asiakkaan tulee noudattaa hyvää käytöstapaa Internet-verkossa. 
Asiakkaan tulee toimia niin, ettei Yhtiölle tai kolmansille osapuolille aiheudu Asiakkaan toimesta 
vahinkoa. 

2. Asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa järjestelmän, ohjelmiston tai palvelun osista muita kappaleita 
eikä levittää osia tai kappaleita edelleen kolmansille osapuolille, ellei palvelussa tai sopimuksessa 
ole sitä erikseen joltain osin sallittu.

3. Mahdolliset Asiakkaalle myönnetyt ohjelmistolisenssit ovat aina Asiakaskohtaisia ja lisenssin 
mukanaan tuoma ohjelmiston tai palvelun käyttöoikeus koskee vain lisenssiin merkittyä Asiakasta.

4. Asiakas vastaa siitä, ettei Yhtiölle palvelun tai tuotteen toteuttamiseksi toimitettu aineisto loukkaa 
kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, toiminimeä tai muita oikeuksia. 

5. Yhtiön toimittamia tuotteita ja palveluja ei saa käyttää vahingontorjuntatarkoituksiin tai muuhun 
henkilö-, esine-, tai omaisuusvahinkoja estävään toimintaan.

6. Asiakas on velvollinen ylläpitämään oman tietojärjestelmän tietoturvaa lain ja asetusten vaatimalla 
tasolla tilanteessa, jossa toimitettu järjestelmä tai järjestelmän osa täyttää henkilörekisterin 
tunnusmerkit.

10 Asiakkaan hallussa olevat laitteet, ohjelmistot ja muut komponentit 
1. Asiakas hankkii itse omalla kustannuksellaan kaikki järjestelmää tai palvelua varten tarvittavat 

laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta. 
2. Asiakas liittää omat tietojärjestelmänsä ja tietoliikenneverkkonsa tai niiden osat palveluun itse ja 

käyttää niitä omalla vastuullaan. 
3. Niihin laitteistoihin, ohjelmiin ja palveluihin, jotka Yhtiö on hankkinut kolmannelta osapuolelta tai 

alihankintana, pätee kyseessä olevan kolmannen osapuolen sopimusehdot. Yhtiö on velvollinen 
toimittamaan Asiakkaalle jäljennökset näistä sopimusehdoista niitä pyydettäessä.

11 Tietoturvallisuus ja tietosuoja
1. Yhtiö säilyttää Asiakkaasta kirjattuja henkilötietoja lakien ja asetusten vaatimalla tavalla ja vastaa 

niiden järjestelmien tietoturvasta, joissa näitä tietoja talletetaan ja ylläpidetään. Nämä tiedot 
eritellään erillisessä julkisesti saatavilla olevassa rekisteriselosteessa.

2. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk- 
laitteen tai –järjestelmän tietosuojauksista sekä kaikesta verkkoliittymän tietoturvasta.

3. Asiakas ymmärtää, että toimitettu järjestelmä tai sen osa voi täyttää henkilörekisterin tunnusmerkit 
sen jälkeen, kun tiedot tapahtumasta ja sen osallistujista on tähän järjestelmään tai sen osaan 
kirjattu.

4. Asiakas on velvollinen ylläpitämään itse henkilörekisterin tunnusmerkit täyttävän järjestelmän 
rekisteriselostetta lain ja asetusten vaatimuksien asettamalla tavalla ja julkaisemaan tämän 
rekisteriselosteen kaikille niille tahoille, joiden henkilötietoja on järjestelmään kirjattu.

5. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää toimitettua järjestelmää tai sen osaa arkaluonteisten 
henkilötietojen kirjaamiseen tai tallentamiseen, sillä järjestelmää ei ole suunniteltu arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittelyn vaatimuksien mukaiseksi. Arkaluonteisen henkilötiedon määritelmä on 
kuvattu Henkilötietolaissa 523/1999 11 §, 12 § ja 13 §, sekä GDPR 6. ja 9. artiklassa. Lisäksi 
erityistä huomiota on kiinnitettävä alle 16-vuotiaiden tietojen käsittelyssä huomioiden GDPR 8. artikla
ja johdanto-osan kohta 38.

6. Asiakas ymmärtää, että toimitetun järjestelmän tai sen osan käyttäminen henkilörekisterin 
tunnusmerkit täyttävän järjestelmän ominaisuudessa asettaa erityisiä vaatimuksia käyttöjärjestelmän
ja verkkoliittymän tietoturvalle ja että järjestelmätoimittajan ominaisuudessa Yhtiö ei voi vakuudella 
taata kaikkien järjestelmään tallennettujen tietojen pysymistä suojassa ja muuttumattomana 
mahdollisessa tietojärjestelmään kohdistuvassa hyökkäystilanteessa.



12 Vahingonkorvaus- ja tuotevastuuvelvollisuus
1. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen korvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle 

sopimusrikkomuksesta tai tuote- tai palveluvirheestä aiheutuneista välittömistä kuluista ja 
vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään viisikymmentä 
(50) prosenttia niiden tuotteiden tai palveluiden yhteishinnasta tai vuosimaksusta, joiden sopimuksen
piirissä sopimusrikkomus tai vahinko tapahtui.

2. Yhtiö on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista 
vain, jos palvelun viivästys, virhe tai vahinko on aiheutunut Yhtiön tai Yhtiön alihankkijan 
huolimattomuudesta.
1. Asiakkaalle aiheutunutta vahinkoa ei korvata, jos vahinko on aiheutunut Asiakkaan tai 

kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista. Vahinkoa ei myöskään korvata, jos Yhtiö 
osoittaa, että vahinko on aiheutunut Yhtiön tai Yhtiön alihankkijan vaikutusmahdollisuuksien 
ulkopuolella olevasta tekijästä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon 
sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai 
voittaa.

2. Asiakkaan on vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhdyttävä kaikkiin toimiin 
vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi.

3. Asiakkaan tulee reklamoida Yhtiölle vahingosta kirjallisesti heti vahingon satuttua sekä esittää 
asiaan liittyvät vaatimukset kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa vahingosta.

3. Yhtiö ei vastaa mistään Asiakkaan välillisistä vahingoista ja näiden aiheuttamista tulon tai vastaavan 
menetyksistä. Välilliseksi vahingoksi luetaan esimerkiksi vahinko tai voiton menetys, joka aiheutuu 
siitä, että tuotetta ei voida käyttää tarkoitetulla tavalla tai voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi,
että sopimus Yhtiön kanssa on rauennut tai se on jäänyt täyttämättä, tai muu samankaltainen, 
vaikeasti ennakoitava vahinko.

4. Mikäli kolmas osapuoli esittää Yhtiötä kohtaan vaateita, jotka johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut 
kolmansien osapuolien käyttöoikeuksien ehtoja, sitoutuu Asiakas kustannuksellaan puolustamaan 
Yhtiötä vaateita vastaan, sekä korvaamaan kaikki Yhtiölle tästä aiheutuneet vahingot.

5. Yhtiö ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista, kuten 
tiedostojen tuhoutumisesta ja niiden uudelleenluonnin aiheuttaneista kustannuksista.

6. Yhtiö ei vastaa Asiakkaan hallinnassa olevien tietojärjestelmien ajantasaisesta tietoturvasta, eikä 
mahdollisista vahingoista johtuen järjestelmiin tallennettujen henkilötietojen vuotamisesta väärille 
tahoille.

7. Mikäli Yhtiötä vastaan käynnistetään oikeusprosessi, ryhmäkanne tai tehdään muu vaade, joka 
perustuu Asiakkaan näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan, vastaa Asiakas toimintansa 
aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista Yhtiölle.

8. Mikäli Asiakas käyttää järjestelmää, ohjelmistoa tai palveluja tai niitä käytetään Asiakkaan tieten lain 
tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Yhtiötä, Asiakas vastaa Yhtiölle 
aiheutuneesta vahingosta.

9. Mikäli Asiakas käyttää järjestelmää, ohjelmistoa tai palveluja tai niitä käytetään Asiakkaan tieten 
ohjelmiston mahdollisesta lisenssisopimuksesta ilmi käyvien ehtojen vastaisesti ja se vahingoittaa 
Yhtiötä, Asiakas vastaa Yhtiölle aiheutuneesta vahingosta.



13 Asiakastiedot ja niiden käyttö 
1. Yhtiön ja Asiakkaan välisen sopimuksen teon yhteydessä talletetaan asiakassuhteen kannalta 

olennaiset tiedot Asiakkaasta ja Asiakkaan yhteyshenkilöstä. Nämä tiedot eritellään erillisessä 
julkisesti saatavilla olevassa rekisteriselosteessa. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Yhtiölle 
yhteystietojensa muutoksista. 

2. Yhtiöllä on oikeus käyttää Asiakkaan tietoja markkinointiin tai muuhun oman liiketoimintansa 
edistämiseen, ellei Asiakas tätä erikseen kiellä. 

3. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä kirjatut tiedot ja pyytää korjausta virheellisiin tietoihin.
4. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yhtiötä poistamaan kaikki hänestä kirjatut tiedot sillä oletuksella, että 

tämä päättää myös Asiakkaan ja Yhtiön välisen sopimussuhteen välittömästi sen jatkamisen 
kannalta olennaisten tietojen puuttuessa. Sopimussuhteen välitön päättyminen voi johtaa 
tilanteeseen, jossa Asiakas ei pääse käyttämään sellaisia tietojärjestelmiä, joiden käyttö vaatii edellä 
kuvattujen asiakastietojen olemassaolon.

14 Asiakastietojen luovutus 
1. Yhtiö voi rekisteröidä Asiakkaasta sopimuksessa ilmoitettavien tietojen lisäksi myös muita tietoja. 

Nämä tiedot eritellään erillisessä julkisesti saatavilla olevassa rekisteriselosteessa. Tietoja voidaan 
käyttää Yhtiön sisäisesti palvelun kehitykseen liittyviin tarkoituksiin yhdessä alihankkijoiden kanssa, 
ellei Asiakas tätä erikseen kiellä. Yhtiöllä ei ole lupaa luovuttaa kohdassa 13. mainittuja 
asiakastietoja kolmansille osapuolille.

15 Asiakkaan oikeus sopimuksen purkuun 
1. Asiakkaalla on oikeus purkaa lisenssi-/palvelusopimus, mikäli:

1. Palveluun liittyvä tuote on rikkoontunut tai palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Yhtiö 
korjaa puutetta tai uusi palvelua kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta.

2. Palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Yhtiöstä johtuvasta syystä. Sopimus on 
viivästystapauksissa aina tilauskohtainen.

3. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen kuuluvan tuotteen tai palvelun hinnoittelun 
muuttuessa merkittävästi. Katso kohta 7. hinnoittelusta.

2. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava Yhtiölle kirjallisesti.
3. Asiakas voi eri pyynnöstä pyytää Yhtiötä poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot tavalla, joka 

kohdassa 13. asiakastiedoista kuvataan.
4. Sopimussuhteen päättyminen ei poista osapuolten vastuu- tai vahingonkorvausvelvollisuutta niissä 

rajoissa, mitä niistä tässä sopimuksessa on sovittu.

16 Yhtiön oikeus sopimuksen purkuun 
1. Yhtiö voi ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimuksen päättymään kokonaan tai osittain 

välittömästi, jos:
1. Asiakas on asetettu konkurssiin tai muutoin viranomaisen toimesta todettu maksukyvyttömäksi.
2. Asiakas on toistuvasti käyttänyt palveluun liittyviä tuotteita tai palveluja sopimuksessa 

mainittujen ehtojen vastaisesti.
3. Asiakas on huomautuksista huolimatta muutoin olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. 
4. Tuotteen tai sen osien maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti alkuperästä 

kalliimmaksi Yhtiötä velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai
muun viranomaistoimen johdosta.

17 Asiakaspalautukset
1. Kauppa on tuotteen toimituksen jälkeen sitova, eikä Yhtiöllä ole velvollisuutta hyväksyä kaupan 

purkua tai tuotteen palautusta. Palautukset otetaan vastaan vain, jos sen mahdollisuudesta on 
sovittu erikseen sopimuksessa.

2. Virheellisen tai puutteellisen toimituksen tai toimituksessa rikkoontuneen tuotteen tapauksessa 
Asiakkaan tulee reklamoida Yhtiölle kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen 
toimituksesta, jonka aikana tilanne on mahdollista korjata Asiakkaan niin halutessa.

3. Palautettava tuote on oltava käyttämätöntä ja tuotepakkauksineen virheetöntä. Palautettavasta 
tuotteesta tuleva hyvitys päätetään tapauskohtaisesti.

4. Palautusoikeus ei koske Asiakasta varten erikseen muokattuja tuotteita, joita Yhtiö ei kohtuudella 
pysty hyödyntämään jatkossa omassa liiketoiminnassaan.



18 Tuotetakuu
1. Tuotteen takuu ilmenee toimitetun tuotteen takuuehdoista ja on aina tuotekohtainen.
2. Ellei tuotekohtaisessa takuussa, tarjouksessa tai sopimuksessa muuta mainita, takuuaika on yksi (1)

kalenterivuosi tuotteen toimituspäivästä lukien.
3. Takuuseen sisältyy viallisen osan tai laitteen korjaus tai tarvittaessa vaihto uuteen samanlaiseen tai 

korvaavaan osaan tai laitteeseen Yhtiön harkinnan mukaisesti.
4. Takuukorjauksesta mahdollisesti aiheutuvat matka- ja rahtikulut eivät sisälly takuuseen. Aiheettoman

takuupalautuksen kustannukset peritään kokonaisuudessaan Asiakkaalta, jos tuote on toimitettu 
selvästi aiheetta takuuhuoltoon.

5. Yhtiö ei vastaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista virheistä. 
Tällaisia ovat mm. virheet, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä takuuehtojen tai laitekuvauksen 
vastaisesti, laitteen virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä, säilytyksestä, 
kytkennöistä, asennuksesta, huollosta, ylläpidosta tai korjauksesta taikka viallisista tai 
sopimattomista oheislaitteista ja tarvikkeista.

6. Yhtiö ei myöskään vastaa sen vaikutuspiiristä riippumattomasta syystä aiheutuneista vioista 
laitteissa. Tällaisia ovat mm. ohjelmistovirusten aiheuttamat virheet sekä virheet, jotka johtuvat 
jännitehäiriöstä, ukkosesta, tietoverkosta, sähköverkosta, tulipalosta, vesivahingosta tai muusta 
onnettomuudesta tai muusta Asiakkaan puolella olevasta seikasta, kuten Asiakkaan tekemästä 
fyysisistä tai ohjelmallisista muutoksista laitteeseen.

19 Toimitustapa ja toimitusvakuutukset
1. Tuote toimitetaan Asiakkaan kustannuksella Yhtiön valitsemalla kuljetusmenetelmällä suosien lyhintä

toimitusreittiä ja edullisinta mahdollista toimituskustannusta. Kaikki Yhtiön tuotetoimitukset 
kuljetusvakuutetaan Asiakkaan laskuun, ellei toisin ole sopimuksessa sovittu. Toimitusmaksu sisältää
tuotteen pakkauksen, postituksen ja käsittelyn. Toimitus- ja vakuutusmaksut peritään laskun 
yhteydessä.

2. Toimitusehto valitaan toimituskohtaisesti.
3. Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se on lähtenyt Asiakkaalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi.
4. Toimitettu tuote on Yhtiön omaisuutta, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vahinkoriski siirtyy

Asiakkaalle tuotteen toimituksesta eteenpäin, vaikka omistusoikeus ei olisikaan vielä siirtynyt 
Asiakkaalle.

20 Purku- ja irtisanomisilmoitukset 
1. Sopimusten purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä aina kirjallisesti. 

21 Yhtiön pidätysoikeus 
1. Yhtiöllä on oikeus olla luovuttamatta Asiakkaalle tuotettuja palveluja tai pidättää niiden käyttöoikeus 

mikäli Asiakas on laiminlyönyt maksu- tai sopimusvelvoitteitaan suhteessa Yhtiöön. 

22 Palvelun tuottamisen lopettaminen 
1. Jos yhtiö lopettaa tuotteen tai palvelun tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai 

viranomaisen määräyksiin perustuen, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus ilman eri 
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla tuotetuen tai palvelun lopettamisesta Asiakkaalle kirjallisesti 
kolme (3) kuukautta etukäteen. 

23 Muut ilmoitukset 
1. Asiakkaan tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja huomautukset kirjallisesti. 

24 Sopimusehtojen ja hinnaston muutokset 
1. Sopimusehtojen ja hinnastojen muutokset voidaan ilmoittaa Yhtiön internetsivustolla ja tiedon näistä 

muutoksista Yhtiö ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti. Katso kohta 7. hinnastosta.
2. Yhtiön postitse lähettämien ilmoitusten katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viidentenä (5) 

arkipäivänä niiden lähettämisestä ja sähköpostitse lähetettyjen ilmoitusten niiden lähettämistä 
seuraavana arkipäivänä.



25 Ylivoimainen este 
1. Sopijaosapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos 

sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteesta. 
Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen oikean täyttämisen estävä 
ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota 
sopijaosapuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehdessä ja joka on sopijaosapuolista 
riippumaton, tai jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi 
olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, 
luonnonmullistus, lakimuutos, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, 
työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien 
tuotteiden tai palvelujen viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio,
tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijaosapuolista riippumaton syy. 

2. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä tai 
toisen sopijaosapuolen teon tai laiminlyönnin johdosta, sopimusvelvollisuuden täyttämisaikaa 
jatketaan niin paljon, kunnes kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä 
kohtuullisena. 

3. Ylivoimaisesta esteestä tai sen lakkaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

26 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
1. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 

neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään tästä sopimuksesta aiheutuvat 
riitaisuudet Jyväskylän kihlakunnan käräjäoikeudessa. 

27 Kirjallinen ilmoittaminen
1. Kirjallisella ilmoittamisella tarkoitetaan sähköpostin tai kirjeen välityksellä tapahtuvaa ilmoittamista. 

Yhtiölle osoitetut kirjalliset ilmoitukset, valitukset tai vaatimukset tulee osoittaa joko Yhtiön 
internetsivustolla tai muussa voimassa olevassa dokumentissa esillä olevaan sähköposti- tai 
postiosoitteeseen.

2. Asiakkaalle osoitetut kirjalliset ilmoitukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse ja sen jälkeen 
kirjeitse Asiakkaan Yhtiölle ilmoittamiin osoitteisiin.

3. Kirjalliseksi ilmoitukseksi ei lueta tekstiviestin, faxin, pikaviestimen, sosiaalisen median tai muun 
vastaavan kautta tapahtuvia ja välitettyjä ilmoituksia.

28 Tulkintajärjestys 
1. Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehty kirjallinen sopimus on ensisijainen tulkintalähde ja nämä yleiset 

sopimusehdot toissijainen ja täydentävä tulkintalähde. Mikäli Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehty 
kirjallinen sopimus on ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa, sovelletaan kirjallista sopimusta 
ensisijaisesti ottaen huomioon kuitenkin sen, että nämä yleiset sopimisehdot korvaavat kaikki 
aiemmat yleiset sopimusehdot kirjoitetuilta osin.

29 Sovellettava laki 
1. Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

30 Yleisten sopimusehtojen voimassaolo 
1. Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 01.05.2018 ja korvaavat kaikki aiemmat yleiset 

sopimusehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 
2. Nämä ehdot eivät korvaa Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehtyä erillistä kirjallista sopimusta vaan 

ainoastaan täydentävät sitä ottaen huomioon, mitä kohdassa 28. on mainittu tulkintajärjestyksestä ja 
mitä kohdassa 3. on mainittu näiden ehtojen voimaantulosta. 

3. Mikäli erillistä kirjallista sopimusta ei ole osapuolten välillä tehty, sovelletaan Yhtiön ja Asiakkaan 
väliseen sopimussuhteeseen näitä ehtoja välittömästi.

Tämä dokumentti on täydennystä yleisille sopimusehdoille. 
Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu. 
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