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1 YLEISTÄ
1.1 Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Turun kaupungin (jäljempänä ”kaupunki”) tarjoamiin internetpalveluihin.
1.2 Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy, kun palvelun käyttäjä on ottanut palvelun käyttöönsä.
2 PALVELUN KÄYTTÖ
2.1 Asiakkaan yleiset velvollisuudet
Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää internet-tapaa ja mahdollisesti annettavia
ohjeita. Asiakas vastaa kolmannelle osapuolelle kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista velvoitteista ja kustannuksista.
2.2 Palvelun käytön edellyttämät laitteistot
Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne
haittaa tai häiritse kaupungin tai muun tietoliikenneverkon toimintaa tai niiden käyttämistä
tai niiden muita käyttäjiä. Kaupunki ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.
2.3 Asiakkaan vastuu palvelun käytöstä
Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan palveluun ja käyttää palvelua omalla vastuullaan. Asiakas vastaa siitä, että kaupungille tai muille käyttäjille ei aiheudu vahinkoa asiakkaan toiminnasta palvelun yhteydessä.
Asiakas vastaa omasta ja henkilökuntansa toiminnasta palvelussa, sekä palveluun jättämistään ja mahdollisesti muihin tietoliikenneverkkoihin levinneistä tiedoista ja asiakirjoista tai
toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, mahdollisten lupien hankkimisesta ja
kustannuksista, muusta laillisuudesta sekä niihin kohdistuvien rikkomusten aiheuttamista
seurauksista. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, säilyttämättä, levittämättä, lähettämättä
tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan verkkoon tuottamaansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.
2.4 Käyttöoikeuden ulottuvuus
Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty.
2.5 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan
Asiakas ei saa jälleenmyydä palvelua tai sen osaa ilman kaupungin suostumusta tai muutoin
veloittaa siitä omilta asiakkailtaan.
2.6 Palvelun käyttö välitykseen
Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä

jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen kaupungin
kanssa.
3 TUNNISTEET JA TIETOTURVA
3.1 Tunnisteet
Asiakkaan toimittajalta käyttöönsä saamat tunnisteet säilyvät kaupungin omistuksessa eikä
asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä. Kaupungilla on oikeus muuttaa palvelun käyttäjätunnusta, numeroita ja muita tunnisteita, jos viranomaismääräykset tai verkosta,
asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä
vaativat. Kaupunki ilmoittaa muutoksista asiakkaalle hyvissä ajoin ennen muutosta.
3.2 Tietoturva
Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun
tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa
avulla tapahtuneesta käytöstä ja sen aiheuttamista vahingoista sekä salasanan vaihdosta aiheutuvista kustannuksista.
3.3 Suojaukset
Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmänsä, lähiverkkonsa tai muun vastaavan atk-laitteensa tai -ohjelmistonsa suojauksista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa omalta osaltaan riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellaan
tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen kaupungille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
4 ASIAKAS- JA HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÄMINEN
4.1 Asiakastietojen käsittely
Kaupunki rekisteröi asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot palvelurekisteriin. Palvelurekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla palvelun internet-sivuilla tai pyydettäessä kaupungilta. Kaupunki voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista,
mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.
4.2. Asiakastietojen käyttö
Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä kaupungin tuotteista ja palveluista tiedottamiseen kaupungin
viestimien ja palvelujen kautta. Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
4.3 Asiakkaan oikeudet
Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta kaupungille. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle allekirjoitetulla, vapaamuotoisella kirjeellä tai
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
4.4 Suostumus henkilötietojen käyttämiseen
Asiakkaana oleva yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu yhteisö on velvollinen huolehtimaan
siitä, että se on hankkinut henkilötietojen luovuttamiseen julkaistavaksi tai rekisteröitäväksi
kysymyksessä olevan henkilön suostumuksen. Kaupungilla ei ole velvollisuutta julkaista tai

käsitellä tietoja, jotka koskevat luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan, ellei kaupungille ole esitetty sanotun henkilön kirjallista suostumusta henkilötietojen
käyttämiseen.
5 HUOLTO, KORJAUKSET JA MUUTOKSET PALVELUSSA
5.1. Vikojen korjaaminen
Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan kaupungin normaalina työaikana ja niin pian
kuin mahdollista. Mikäli kaupunki tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei kaupunki ole vastuussa, jos asiakkaan tietojenkäsittelyjärjestelmä sen johdosta vaatii muutoksia tai se ei enää riitä
palvelun käyttämiseen tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia.
5.2. Asiakkaasta johtuvat viat
Jos asiakas ilmoittaa kaupungille kaupungin tietoverkon tai -palvelun viasta, jonka syy on
asiakkaan laitteissa tai ohjelmissa, vastaa asiakas vaadittaessa kaupungille aiheutuneista kuluista.
5.3. Muutokset palvelussa
Kaupungilla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun toteuttamistapaa ja
palvelun ominaisuuksia. Kaupungilla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä.
6 PALVELUN KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN
6.1. Huollosta ja viranomaisista johtuvat keskeytykset
Kaupungilla on oikeus keskeyttää palvelun toimittaminen tai liikenne verkossaan, milloin se
on tarpeen palvelun teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai verkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai teleliikenteen turvaamiseksi tai mikäli säädökset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät tai jos kaupungin hankkimat palvelut palvelutarjonnan toteuttamiseksi eivät ole saatavilla tai ovat keskeytyneet.
6.2. Palvelun käyttäjästä johtuvat keskeytykset
Kaupungilla on oikeus ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää palvelun käyttö, jos palvelun käyttäjä ei noudata näitä sopimusehtoja. Kaupungilla on oikeus poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai kaupunki perustellusti toteaa loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä.
6.3. Keskeytyksen korvaaminen
Kaupunki ei vastaa keskeytyksestä tai palvelun saamatta jäämisestä aiheutuneesta haitasta,
eikä siitä makseta korvauksia. Mikäli palvelun keskeyttäminen johtuu palvelun käyttäjän sopimusrikkomuksesta, kaupungilla on oikeus saada korvaus sille aiheutuneista kuluista.
7 VASTUU VIRHEISTÄ JA VAHINGONKORVAUSVASTUU
7.1 Kaupungin vastuu
Kaupunki vastaa sopimusta rikkomalla tai tuottamuksellaan aiheuttamistaan vahingoista.
Kaupunki pidättää oikeuden valintansa mukaisesti joko korjata virheet tai korvata asiakkaalle
aiheutuneet välittömät vahingot. Kaupungin vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahteen
tuhanteen euroon. Kaupunki ei vastaa välillisistä vahingoista, eikä maksa muita korvauksia.
Maksuttomien palveluiden osalta kaupunki ei lainkaan vastaa asiakkaalle aiheutuvista välit-

tömistä tai välillisistä vahingoista. Kaupunki ei vastaa asiakkaan palvelua hyväksi käyttäen
kolmansilta osapuolilta saamiensa palveluiden sisällöistä eikä toimivuudesta.
7.2 Vastuunrajoitus
Kaupunki ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat kaupungista riippumattomista seikoista, kuten viranomaismääräyksistä, lakosta, työsulusta, yleisen tietoliikenteen keskeytymisestä, luonnonilmiön aiheuttamista vahingoista ynnä muista
sellaisista seikoista.
7.3 Asiakkaan vastuu
Jos palvelua käytetään tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se
vahingoittaa kaupunkia, asiakas vastaa tuottamuksellaan tai sopimusrikkomuksellaan kaupungille aiheutuneesta vahingosta. Asiakkaan on korvattava kaupungille ne kustannukset,
jotka se mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden
tai asiakkaan vastuulla olevien seikkojen vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää kaupunkia vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin kaupunkia vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä kaupungille aiheutuvista kustannuksista.
8 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
8.1 Irtisanominen
Sopimus on voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kirjallisesti (sähköiset viestintämuodot mukaan lukien) ja se päättyy
yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta, ellei toisin ole sovittu.
8.2 Sopimuksen purkaminen
Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan; on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin,
selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat; häiritsee muuta teleliikennettä tai
muita käyttäjiä; käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen
toimintaan; tai välittää kolmannen osapuolen liikennettä.
Kaupungilla on lisäksi oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakkaan liittymä, jonka
kytkettynä oloa palvelun tarjoaminen edellyttää, suljetaan tai jos sopimuksen jatkamisella
aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa kaupungille tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kaupungille kohtuuttomia kustannuksia.
8.3 Etukäteismaksujen palautus
Mikäli sopimus irtisanotaan, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi.
9 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN
Kaupungilla on oikeus muuttaa palvelun ehtoja. Kaupunki saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Kaupungin on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Kaupunki ei
vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

10 KAUPUNGIN JA ASIAKKAAN VÄLISET ILMOITUKSET
10.1 Ilmoittamistavat
Kaupungin ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla
tai sähköisesti. Osapuolen katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta siten kuin hallintolaissa ja
laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään.
1.2 Tietojen muutokset
Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on
oltava aina kaupungin tiedossa. Asiakas vastaa palvelussa olevien asiakkaan antamien tietojen oikeellisuudesta.
11 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta
mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli
neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Turun käräjäoikeus. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa.

