
 

 

 

 

 

 

Telia Sovelluskaupan käyttöä 

koskevat ehdot 23.03.2017 

Tervetuloa Telia Sovelluskauppaan, joka on tarkoitettu 

yritysten ja Y-tunnuksellisten yhteisöjen käyttöön. 

Sovelluskaupan käyttöön sovelletaan näitä Telia 

Sovelluskaupan käyttöä koskevia ehtoja (jäljempänä 

”Käyttäjäehdot”), joita yrityksen ja kunkin käyttäjän tulee 

noudattaa. 

 

Rekisteröitymällä Sovelluskauppaan vahvistat, että 

yritys ja kaikki yrityksen käyttäjät hyväksyvät Käyttäjä-

ehdot ja sitoutuvat noudattamaan niitä. 

 
Näiden Käyttäjäehtojen lisäksi Telian palveluihin 

sovelletaan aina Telian palveluiden yleisiä toimitusehtoja 

yritysasiakkaille: 

www.telia.fi/toimitusehdot+ja+palvelukuvaukset 

 
 
Ohjelmat. Sovelluskaupassa voi hakea ja ostaa pilvi- 

pohjaisia ohjelmistoja, hallita ohjelmistotilauksia ja 

kirjautua sisään ostettuihin ohjelmistoihin niiden 

käyttämiseksi. 

 
Ohjelmiston käyttöä säätelevät ja niiden käyttöön 

sovelletaan aina kyseisen ohjelmiston toimittajan tai 

valmistajan määrittelemiä käyttöoikeus-, lisenssi- ja 

palveluehto- ja (”Käyttöoikeusehdot”). Jos Käyttö-

oikeusehdot ovat joltain osin ristiriidassa näiden 

Käyttäjäehtojen kanssa koskien ohjelmiston käyttö-

oikeutta, sovelletaan ensisijaisesti käyttöoikeusehtoja. 

Käyttöoikeusehtoihin voi tutustua kyseisen ohjelmiston 

tilaamisen yhteydessä ja Tilaajan tulee hyväksyä ne 

tehdessään tilauksen. Tilaaja on vastuussa siitä, että 

yrityksen käyttäjät tuntevat ja noudattavat niiden 

ohjelmistojen Käyttöoikeusehtoja, joihin heille on 

myönnetty käyttöoikeus. 

 

Käyttäjätili ja Kirjautumistiedot. Tilaajana toimivalle 

yritykselle (”Tilaaja”) luodaan käyttäjätili Tilaajan 

rekisteröidyttyä Sovelluskauppaan. Käyttäjätilin kautta 

voidaan (i) etsiä ja tilata ohjelmistoja; (ii) hallita 

tilauksia; 

(iii) kirjautua sisään tilattuihin ohjelmistoihin; ja (iv) 

luoda henkilökohtaisia käyttäjätilejä Tilaajan 

käyttäjille. Tilaajan käyttäjiksi katsotaan kaikki tahot, 

joille Tilaaja on luonut tai antanut käyttöoikeudet 

Sovelluskauppaan tai luovuttanut oikeuden käyttää 

Sovelluskaupasta hankittua ohjelmistoa. Tilaajalla on 

oikeus myöntää edellä tarkoitettuja käyttöoikeuksia 

ainoastaan Tilaajan yrityksen työntekijöille. Tilaajalla ei 

ole oikeutta edellä mainittua laajemmin jakaa tai 

luovuttaa käyttöoikeuksia Sovelluskauppaan tai 

ohjelmistoon. 

 
Rekisteröityessään Sovelluskauppaan Tilaajan tulee 

valita käyttäjätunnus ja salasana (”Kirjautumistiedot”). 

Kirjautumistiedot tulee säilyttää siten, että ulkopuoliset 

eivät pääse niihin käsiksi tai saa niitä tietoonsa. Mikäli on 

syytä epäillä, että joku ulkopuolinen taho on saanut 

tietoonsa Kirjautumistiedot tai oikeudettomasti pääsyn 

käyttäjätiliin, tulee Tilaajan ilmoittaa siitä Telialle 

välittömästi. 

 

Tilaaja vastaa Telialle ja kolmansille osapuolille, kuten 

Telian kumppaneille, alihankkijoille ja ohjelmistojen 

toimittajille, kaikesta Tilaajan käyttäjätilien kautta tai 

muutoin tapahtuvasta Sovelluskaupan ja/tai 

ohjelmistojen käytöstä. 

 
Jos Tilaajan käyttäjätiliä on käytetty oikeudettomasti, 

Tilaaja vastaa kaikesta tästä johtuvasta Sovelluskaupan 

ja/tai ohjelmistojen käytöstä ja siitä mahdollisesti 

aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista, ellei Tilaaja 

osoita, että oikeudeton käyttö on johtunut yksinomaan 

Teliasta johtuvasta syystä. 

 
Tilaajan maksuvastuu ohjelmistojen tilauksista ja 

käytöstä pysyy voimassa riippumatta edellä kuvatusta 

oikeudettomasta käytöstä. 

 
Käyttäjätilin rekisteröivä ja Sovelluskaupassa tilauksia 

tekevä tai muutoin sitä käyttävä Tilaajan käyttäjä vastaa 

Tilaajan ohella siitä, että hänellä on kussakin tilanteessa 

riittävät valtuudet toimia Tilaajan puolesta. 

 

Osto- ja maksuehdot. Tilaaja voi valita maksu-

tavoikseen joko luottokorttimaksun tai paperilaskun. 

 
Mikäli Tilaaja on valinnut maksutavakseen luottokortti- 

maksun: 

 
 Tilaaja ja tilauksen tekevä Tilaajan käyttäjä 

hyväksyvät ohjelmiston tilaamalla, että 

Sovelluskaupassa rekisteröidyltä luottokortilta 

veloitetaan tilauksen mukainen summa. 

 
 Tilattaessa ensimmäisen kerran ohjelmisto, 

http://www.telia.fi/toimitusehdot+ja+palvelukuvaukset


 

Telia veloittaa tilauksen mukaisen summan 

Sovelluskauppaan rekisteröidyltä luottokortilta 

tilauspäivänä, ja sen jälkeen tilattuja ohjelmistoa 

koskevat toistuvais- ja muut mahdolliset maksut 

veloitetaan kuukausittain kunkin kuukauden tilaus-

päivää vastaavana päivänä (”Laskutuspäivä”). Uusien 

ohjelmistojen tilausten osalta Telia veloittaa vastaavasti 

Sovelluskauppaan rekisteröityä luottokorttia 

Laskutuspäivänä. 

 
 Jos tilausta vastaavaa summaa ei voida veloit- 

taa Sovelluskauppaan rekisteröidyltä luotto-

kortilta, tilattua ohjelmistoa ei toimiteta. 

Vastaavasti Telialla on oikeus estää jo tilatun 

ohjelmiston käyttö tai irtisanoa tilaus 

välittömästi mikäli tilauksen jälkeistä tai 

jälkeisiä toistuvais- tai muita maksuja ei voida 

veloittaa Sovelluskauppaan rekisteröidyltä 

luottokortilta. 

 
Mikäli Tilaaja on valinnut maksutavakseen paperi-

laskun: 

 
 Tilaaja ja Tilaajan käyttäjä hyväksyvät, että 

tilausten mukaiset summat laskutetaan 

Tilaajalta Telian kulloinkin soveltaman 

laskutuskäytännön ja maksuehtojen mukai-

sesti. 

 
 Maksut on maksettava viimeistään laskuun 

merkittynä eräpäivänä. Telialla on oikeus periä 

viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja 

käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassa 

olevaa korkolain mukaista vuotuista 

viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. 

Tämän lisäksi Telialla on oikeus estää jo tilatun 

ohjelmiston käyttö tai irtisanoa tilaus 

välittömästi. 

 
 Mahdolliset muistutukset laskua vastaan on 

tehtävä kirjallisesti ennen eräpäivää. Tilaajan 

on muistutuksesta huolimatta maksettava 

laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos 

muistutus on tarkastuksessa todettu 

aiheettomaksi, Tilaajan tulee suorittaa lasku 

viivästyskorkoineen kahden viikon kuluessa 

siitä, kun Tilaajalle on ilmoitettu tarkastuksen 

tuloksesta. 

 
Tilaaja vastaa kaikista Tilaajan käyttäjätiliin liittyvistä 

tilauksista ja niihin kohdistuvista tai niistä johtuvista 

veloituksista riippumatta valitusta maksutavasta tai 

siitä, ovatko ne aiheutuneet Tilaajan, Tilaajan 

käyttäjän tai jonkun muun käyttäjätiliä käyttäneen 

toimenpiteistä. 

 
Ohjelmistojen hinta. Ohjelmistojen hinnat tilaushetkellä 

on ilmoitettu Sovelluskaupassa. Hintoihin lisätään 

kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen 

arvonlisävero. Telialla on oikeus muuttaa ohjelmiston 

hintaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä Tilaajalle tai 

Sovelluskaupassa. Hinnanmuutos tulee voimaan 

kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun Telia on 

ilmoittanut muutoksesta, kuitenkin aikaisintaan jo 

maksettua tilauskautta seuraavasta päivästä. 

Hinnanmuutoksen tultua voimaan Tilaajalta veloitetaan 

uutta hintaa sen voimaantulosta lukien. 

 
Sovelluskaupan käyttö. Tilaajalla ja Tilaajan käyttäjillä 

on oikeus käyttää Sovelluskauppaa ainoastaan siihen 

tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin näissä käyttäjä- 

ehdoissa on määritelty. 

 
Tilaajalla tai Tilaajan käyttäjällä ei ole oikeutta mm.: 

 
 käyttää Sovelluskauppaa muihin tarkoituksiin 

kuin hakeakseen ja ostaakseen ohjelmistoja, 

hallitakseen tehtyjä tilauksia, kirjautuakseen 

ostettuihin ohjelmistoihin tai hallinnoidakseen 

asiakas- ja maksutietojaan; 

 
 käyttää, kopioida, muuttaa, jaella tai muutoin 

käsitellä ohjelmistoja tai muuta ohjelmistoon 

kuuluvaa materiaalia Käyttäjäehtojen tai Käyttö-

oikeusehtojen vastaisesti tai siirtää tai luovut- 

taa oikeuksia Sovelluskauppaan ohjelmistoon 

tai materiaaleihin kolmannelle osapuolelle 

Käyttöoikeusehtojen tai näiden Käyttäjäehtojen 

vastaisesti; 

 
 käyttää, kopioida, muuttaa tai muutoin käsitellä 

Sovelluskauppaa muutoin kuin näiden 

Käyttäjäehtojen mukaisesti; 

 
 asentaa, jakaa materiaalia tai sisältöä, joka 

aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa 

Telialle tai kolmannelle osapuolelle; 

 
 asentaa, tallentaa tai jakaa lainvastaista 

materiaalia tai sisältöä, joka (i) loukkaa tai voi 

loukata kulloinkin voimassa olevaa 

lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja/tai – 

päätöksiä; (ii) loukkaa tai voi loukata Telian tai 

kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, 

immateriaalioikeutta tai muita oikeuksia; (iii) on 

vastoin hyvää tapaa; tai (iv) on vastoin Telian 

kulloinkin voimassa olevia ohjeita tai politiikkoja, 

esimerkiksi Telian internetpalvelujen 



 

käyttöpolitiikkaa, 

 
 käyttää oikeudettomasta Tilaajan tai 

kolmannen osapuolen käyttäjätiliä tai toimia 

muutoin vilpillisesti Teliaa, ohjelmiston 

valmistajaa tai toimittajaa, muita Sovellus-

kaupan käyttäjiä tai muita kolmansia 

osapuolia kohtaan; 

 

 poistaa, kiertää, deaktivoida, vahingoittaa tai 

muutoin millään tavoin muokata 

Sovelluskaupan tietoturvatoimintoja; 

 
 kopioida tai muutoin yrittää selvittää tai luoda 

uudelleen Sovelluskaupan tai ohjelmiston 

lähdekoodia; 

 
 häiritä tai vahingoittaa millään tavoin Sovellus- 

kaupan toiminnallisuutta tai suorituskykyä. 

 
Kolmannen osapuolen verkkosivut, tuotteet, pal- 

velut ja linkit. Sovelluskauppa voi sisältää linkkejä tai 

viittauksia kolmannen osapuolen verkkosivuille, tuot- 

teisiin tai palveluihin. Telia ei vastaa tällaisten 

linkkien, viittauksien, verkkosivujen, tuotteiden tai 

palvelujen sisällöstä. Mahdollinen yllämainittuihin 

linkkeihin, viittauksiin, verkkosivuihin, tuotteisiin tai 

palveluihin tutustuminen ja käyttö tapahtuvat 

Tilaajan ja Tilaajan käyttäjän vastuulla ja kyseisen 

kolmannen osapuolen määrittämillä ehdoilla. 

 
Asiakastiedot. Telialla on oikeus muuttaa Tilaajan 

tai Tilaajan käyttäjän Kirjautumistietoja teknisistä tai 

tietoturvaan liittyvistä tai muista erityisistä syistä tai 

viranomaismääräysten tai -päätösten perusteella. 

Tällaisesta muutoksesta kerrotaan Tilaajalle 

mahdollisimman hyvissä ajoin. 

 
Asiakastiedoilla tarkoitetaan Tilaajaan tai Tilaajan 

käyttäjään liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite, henkilö- 

numero tai organisaationumero, luottokortin numero 

tai muita Tilaajaan tai Tilaajan käyttäjään liittyviä 

palvelun tuottamisen tai laskutuksen edellyttämiä 

tietoja. 

 
Tilaajan tulee Telian pyynnöstä antaa kaikki sellaiset 

tiedot, joita Telia perustellusti tarvitsee 

Sovelluskauppaa varten tai ohjelmistojen 

tarjoamiseksi Tilaajalle tai Tilaajan käyttäjille. 

 
Tilaajan tulee viipymättä ilmoittaa Telialle (tekemällä 

muutokset käyttäjätililleen) mahdollisista asiakas- 

tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Tilaaja vastaa 

antamiensa tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä 

sekä siitä, että Tilaajan käyttäjille on kerrottu, että 

heitä koskevia tietoja on luovutettu ja luovutetaan Telialle 

ja myös missä tarkoituksessa Telia näitä tietoja 

käsittelee. Tilaaja vastaa myös siitä, että Tilaajalla on 

lain mukainen oikeus antaa Telialle kyseiset tiedot. 

 

Telia käsittelee asiakastietoja tarjotakseen Sovellus-

kaupan ja ohjelmistot Tilaajan ja Tilaajan käyttäjien 

käyttöön, täyttääkseen lain ja muiden säädösten 

asettamat velvollisuudet, sekä markkinoidakseen Telian 

ja Telian yhteistyökumppaneiden tuotteita ja palveluja. 

Asiakastietoja luovutetaan Telian yhteistyö-

kumppaneille Sovelluskaupan ja ohjelmistojen 

tarjoamisen ja niiden käytön edellyttämässä 

laajuudessa. Lisäksi Telialla on oikeus luovuttaa 

asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön 

sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. 

 
Telian yhteistyökumppaneita Sovelluskaupan ja sen 

ohjelmistojen tarjoamisessa voivat olla ulkomaiset, 

kuten Yhdysvaltalaiset, yhtiöt ja tahot ja asiakas- 

tietojasi tullaan näin ollen käsittelemään ulkomailla, 

mukaan lukien Yhdysvalloissa. 

 
Tilaaja valtuuttaa Telian käsittelemään Tilaajan 

asiakastietoja ja mahdollisia Tilaajan käyttäjien 

henkilötietoja näiden Käyttäjäehtojen mukaisen 

toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 

 
Ohjelmiston ja Sovelluskaupan tarjoamisen lopet-

taminen. Telialla on oikeus lakata milloin tahansa 

tarjoamasta ohjelmistoa tai Sovelluskauppaa. 

 
Mikäli Telia lopettaa tietyn ohjelmiston tarjoamisen, 

tällöin Telia palauttaa Tilaajalle etukäteen maksetut 

tilausmaksut niiltä osin kun niihin ei kohdistu tilatun 

ohjelmiston toimittamista, johtuen ohjelmiston 

tarjoamisen lopettamisesta. Tilaajalla tai Tilaajan 

käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muihin palautuksiin, 

hyvityksiin tai korvauksiin ohjelmiston tai Sovelluskaupan 

tarjoamisen lopettamisen johdosta. 

 
Irtisanominen. Telialla on oikeus sulkea käyttäjätili (yksi 

tai useampia) välittömästi ja ilman edeltävää 

irtisanomisilmoitusta, jos Tilaajan tai Tilaajan käyttäjän 

epäillään rikkoneen näitä Käyttäjäehtoja tai Käyttö-

oikeusehtoja. 

 
Tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa käyttäjätilin 

rekisteröinnin, jos Tilaaja haluaa lakata käyttämästä 

Sovelluskauppaa. Jos Tilaaja peruuttaa käyttäjätilin 

rekisteröinnin, Tilaaja tai Tilaajan käyttäjät eivät voi 

enää käyttää Sovelluskauppaa tai sen ominaisuuksia. 

Tilatut ohjelmistot ovat käytössä ohjelmiston maksetun 



 

tilauskauden loppuun, mutta Tilaaja ei voi pidentää 

tilauskautta sen jälkeen, kun käyttäjätilin rekisteröinti 

on peruutettu. Riippumatta käyttäjätilin rekisteröinnin 

peruuttamisesta, Tilaaja vastaa täysimääräisesti 

kaikista Sovelluskaupan käytön aikana syntyneistä 

maksu- ja muista velvoitteista. 

 
Telialla on oikeus irtisanoa ohjelmiston käyttöoikeus 

vastaavasti kuin ohjelmiston valmistajalla tai 

toimittajalla on tämä oikeus Käyttöoikeusehtojen 

mukaisesti. 

 
Tilaaja voi milloin tahansa lakata käyttämästä 

ohjelmistoa, ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset 

Käyttöoikeusehdoista aiheutuvat rajoitukset. 

Tilaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta palautukseen tai 

hyvitykseen jo maksetusta tilausmaksusta. 

 

Telia Sovelluskaupan ja sen kautta tilattavien 

ohjelmistojen, sovellusten ja palveluiden käyttö 

edellyttää, että Tilaajalla on voimassa oleva Y-tunnus, 

joka on kytketty käyttäjätiliin. Mikäli Tilaajan 

käyttäjätiliin kytketty Y-tunnus puuttuu tai on 

virheellinen, Telialla on oikeus estää käyttäjätilin sekä 

tilatun ohjelmiston käyttö. Mikäli asiakas ei Telian 

pyynnöstä huolimatta ilmoita Y-tunnusta 

kohtuullisessa ajassa, Telialla on oikeus irtisanoa 

Käyttäjätili ja sen kautta tehdyt tilaukset välittömästi. 

 
Immateriaalioikeudet. Sovelluskaupan ja/tai 

ohjelmistojen käyttö ei merkitse sitä, että tekijän-

oikeudet tai muut immateriaalioikeudet siirtyisivät 

Tilaajalle tai Tilaajan käyttäjille. Kaikki oikeudet 

Sovelluskauppaan, ohjelmistoihin ja/tai niiden 

sisältämään materiaaliin kuuluvat Telialle tai 

kolmannelle, kuten Telian yhteistyökumppanille. 

 
Ohjelmistojen immateriaalioikeudet ja asiakkaan 

käyttöoikeus määräytyy Käyttöoikeusehtojen 

mukaisesti. 

 
Vahingonkorvaus ja vastuunrajaus. Telia ei vastaa 

kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta ja 

siitä mahdollisesti Tilaajalle aiheutuvista 

kustannuksista ja vahingoista. Tilaaja vastaa kaikista 

kustannuksista, maksuista, vahingonkorvauksista, 

vaateista ja muista kuluista, joita Telialle aiheutuu 

Käyttäjäehtojen tai Käyttöoikeusehtojen rikkomisesta 

tai niiden vastaisesta Sovelluskaupan tai ohjelmistojen 

käytöstä. 

 
Telia ei vastaa miltään osin Sovelluskaupan tai 

ohjelmistojen sisältämien tietojen varmuuskopioinnista 

tai tietojen tai materiaalin vioittumisesta, 

katoamisesta, vähentymisestä tai muuttumisesta. Telia 

ei myöskään vastaa vahingoista, joiden syynä ovat 

virukset tai vastaavat tai tiedon tai materiaalin 

viivästyminen, turmeltuminen tai katoaminen, eikä 

Tilaajan tai Tilaajan käyttäjän mahdollisesta 

korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle. 

 
Telia ei vastaa miltään osin Sovelluskaupasta tai 

ohjelmistoista tai niiden käytöstä aiheutuvista välillisistä tai 

seurannaisvahingoista tai vahingoista, jotka johtuvat 

kolmannesta osapuolesta. 

 
Telian kokonaisvastuu sen tuottamuksesta 

aiheutuneista välittömistä vahingoista on kaikissa 

tilanteissa rajoitettu kalenterivuodessa enintään 50 

euroon/kalenterivuosi. 

 
Käyttäjäehtojen muuttaminen. Telialla on oikeus 

muuttaa käyttäjäehtoja milloin tahansa. Muutos tulee 

voimaan kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun 

Telia on ilmoittanut muutoksesta Sovelluskaupassa tai 

muutoin Tilaajalle. 

Arvioinnit. Tilaajalla ja Tilaajan käyttäjillä on 

mahdollisuus julkaista arvioita käyttämistään ohjelmista 

ja kommentoida muiden julkaisemia arviointeja. Arviot ja 

kommentit julkaistaan Telian kulloinkin noudattaman 

julkaisupolitiikan mukaisesti. Telia pidättää oikeuden 

kieltäytyä oman harkintansa mukaan julkaisemasta 

arviota tai kommenttia. Vastaava oikeus on ohjelmiston 

toimittajalla ja Telian yhteistyökumppaneilla. 

 
Tilaaja vastaa, että Tilaajan tai Tilaajan käyttäjän 

julkaisemat arviot ja kommentit eivät: 

 
 loukkaa, uhkaa tai muutoin aiheuta haittaa 

Telialle, ohjelmiston toimittajille tai muille 

kolmansille osapuolille; 

 
 anna vaikutelmaa, että kommentin tai arvion 

julkaissut on joku toinen henkilö tai edustaa 

toista tahoa, kuten toista Tilaajaa, käyttäjää, 

asiantuntijaa tai Telian edustajaa tai Telian 

toimittajaa; 

 
 sisällä mainontaa; 

 
 houkuttele muita tilaajia tai käyttäjiä 

luovuttamaan kirjautumistietojaan tai muita 

arkaluontoisia tietoja, kuten luottokortin 

numeroa, henkilötietoja tai asiakastietoja 

 
 loukkaa immateriaali- tai muita oikeuksia, kuten 

tekijänoikeutta, patenttia, tavara-merkkiä tai 



 

vastaavaa. 

 
Reklamointi. Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä 

kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vika, viivästys tai 

vahinko havaittiin tai olisi pitänyt havaita. Reklamaatio 

on tehtävä kirjallisesti. 

 
Koska Telia ei vastaa tai anna mitään takuita 

ohjelmiston toiminnasta, käytettävyydestä, 

soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön, ohjelmistojen 

virheistä tai virheettömyydestä, viivästyksistä tai 

muista puutteista tai väitetyistä puutteista vaan 

näistä vastaa ohjelmiston toimittaja Käyttö-

oikeusehtojen mukaisesti, tulee edellä mainittuja 

koskevat reklamaatiot ja muut tiedustelut tehdä 

suoraan ohjelmiston toimittajalle. 

 
Ylivoimainen este. Osapuoli vapautuu velvoitteistaan 

ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos 

Käyttäjäehtojen rikkominen tai niiden mukaisten 

velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu 

vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi 

(force majeure) katsotaan epätavallinen ja asiaan 

vaikuttava tapahtuma, jota osapuolen ei ole ollut 

syytä ottaa huomioon sitoutuessaan Käyttäjäehtoihin 

ja joka on osapuolista riippumaton, tai jonka 

vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. 

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, 

valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomais-

määräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto 

tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnon-

mullistus, vakava epidemia, pandemia, yleisen 

liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun 

keskeytys, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen 

tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, 

työselkkaus, tulipalo, kolmannelta osapuolelta 

hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien 

teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai 

viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama 

kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja 

epätavallinen osapuolista riippumaton syy sekä 

edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat 

alihankkijan tai yhteistyökumppanin, mukaan luettuna 

ohjelmiston toimittaja, toimituksissa olevat virheet

taikka viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen 

viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta 

syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin 

paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet 

huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 

 
Ohjelmistojen Käyttöoikeusehdoissa voidaan sopia 

ylivoimaisesta esteestä tästä poiketen. 

 
Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Osapuolten 

oikeudet ja velvollisuudet liittyen näiden Käyttäjä-

ehtojen tulkintaan tai Sovelluskaupan käyttöön liittyen 

ratkaistaan Suomen lain mukaan. Käyttäjäehdoista 

johtuvat riidat ratkaistaan ensimmäisenä asteena 

Helsingin käräjäoikeudessa. 

 
Käyttöoikeusehdoissa määrätään erikseen ohjelmistoon 

ja sen käyttöön sovellettavasta laista ja 

riidanratkaisusta. 


