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TAPIO summa-arvotaulukot -palvelun loppukäyttäjäehdot
1. Johdanto
Tässä Tapion summa-arvomenetelmän taulukot -palvelun tarjouksen (jäljempänä ”Tarjous”) liitteessä on kuvattu lisenssiehdot ja
muut yleiset sopimusehdot. Näissä loppukäyttäjäehdoissa ”Toimittaja” on Tapio Palvelut Oy ja ”Asiakas” on se organisaatio, jolle
Tarjous on osoitettu. ”Palvelu” on Toimittajan Asiakkaalle tarjoama Tapion summa-arvomenetelmän taulukot -palvelu. Palvelun sisältö on kuvattu Tarjouksessa ja Palvelun
käyttöoikeus tässä liitteessä.
2. Lisenssiehdot
Tarjouksella Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle eiyksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden Tarjouksessa sovittua maksua vastaan,
Tarjouksessa määritellyn ajan Palvelun käyttöön omassa liiketoiminnassaan. Palvelua ei
saa käyttää Asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen, alihankkijan tai
muun kolmannen osapuolen toimesta ilman
Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Asiakas ei saa lisensioida,
myydä eikä siirtää eteenpäin Toimittajan sille
Tarjouksella myöntämiä oikeuksia eikä muullakaan tavalla käyttää Palvelua Tarjouksen
vastaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että
Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Asiakkaan omassa liiketoiminnassa,
eikä Asiakas saa myydä, välittää tai muutoin
luovuttaa Palvelua tai sen osaa edelleen
oman palvelunsa tai tuotteensa osana eikä
jälleenmyydä ostamaansa Palvelua ilman
Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta.
Toimittaja pidättää itsellään oikeuden tehdä
muutoksia Palvelun toimintatapaan normaalin tuotekehityksensä yhteydessä. Toimittaja
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on velvollinen yksilöimään Asiakkaalle muutosten aiheuttamat vaikutukset Palvelun toimintaan.
3. Palvelun tarjoaminen Asiakkaan käyttöön
Toimittaja tarjoaa Palvelun Asiakkaan käyttöön Tarjouksessa sovitusta aloituspäivästä
alkaen. Toimittaja on velvollinen pitämään
Palvelun Asiakkaan käytössä Tarjouksessa
kuvatulla tavalla.
4. Sopimuksen voimaantulo
Sopimus Palvelun käyttöönotosta (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy Toimittajan ja Asiakkaan välille, mikäli Asiakas hyväksyy Tarjouksen kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivastauksella, Tarjouksessa ilmoitettuun määräpäivään mennessä.
5. Voimassaoloehdot
Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä Toimittajalle kirjallisesti Tarjouksessa kuvattuun määräaikaan
mennessä. Toimittaja voi irtisanoa Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti Tarjouksessa kuvattuun
määräaikaan mennessä. Sopijapuolilla on oikeus purkaa Sopimus toisen sopijapuolen
olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella.
Sopijapuolella on lisäksi oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan
konkurssiin tai selvitystilaan eikä tämän
vuoksi kykene suorittamaan Sopimuksen
mukaisia velvoitteitaan eikä myöskään aseta
riittävää vakuutta velvoitteidensa täyttämiseksi.
6. Hinnat ja maksuehdot
Palvelun hinta laskutetaan Tarjouksessa kuvattuna ajankohtana. Mikäli Palvelun käyttö
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lopetetaan, Asiakkaalle ei palauteta jo suoritettuja maksuja. Laskujen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero soveltuvan lain
mukaisesti. Toimittajalla on maksuviivästyksen takia oikeus kieltää Asiakkaalta palvelun
käyttö omassa toiminnassaan. Viivästyskorko
on korkolain mukainen.
7. Immateriaalioikeudet
Kaikki oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus
ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja
kaikkeen siihen liittyvään dokumentaatioon
ja muuhun materiaaliin kuuluvat yksinomaan
Toimittajalle. Toimittaja pidättää itsellään
kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole
Sopimuksella luovutettu. Siten Asiakkaalla ei
ole muuntelu- tai edelleenluovutusoikeutta
eikä oikeutta sisällyttää Palvelua tai siihen
liittyvää dokumentaatiota tai muuta materiaalia osaksi kolmannen osapuolen ohjelmistoa tai palvelua. Sopimuksella ei luovuteta
eksklusiivisia oikeuksia.
8. Immateriaalioikeuksien loukkaukset
Toimittaja vastaa siitä, että Palvelu ei loukkaa Suomessa voimassa olevia immateriaalioikeuksia.
Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan tai uhataan nostaa yllä mainittuja oikeuksia koskeva
kanne, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Toimittajalle välittömästi ja luovutettava Toimittajalle kaikki asiaan liittyvä materiaali ja
tieto sekä annettava Toimittajalle oikeus
käyttää asiassa vastaajan puhevaltaa. Mikäli
Asiakas menettelee yllä mainitun mukaisesti,
Toimittaja vastaa Asiakkaan maksettaviksi
rikkomuksen takia tuomituista korvauksista
ja hyvityksistä.
Jos Toimittaja perustellusti katsoo, että Palvelu loukkaa kolmannen yllä mainittuja oikeuksia, Toimittajalla on oikeus valintansa
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mukaan hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa
palvelun käyttöä tai muuttaa sitä niin, että
oikeudenloukkaus poistuu. Mikäli nämä vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, Toimittaja hyvittää Asiakkaalle sen maksaman hinnan siitä
osasta palvelua, jota loukkauksen vuoksi ei
voida käyttää.
Toimittajan vastuu immateriaalioikeuksien
loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa sovittuun.
9. Korvausvelvollisuuden rajoitus
Sopijapuolet eivät vastaa aiheuttamistaan
välillisistä tai muista sen kaltaisista vaikeasti
ennakoitavista vahingoista.
Vahingonkorvauksen määrällinen yläraja on
joka tapauksessa Asiakkaan Sopimuksen perusteella Toimittajalle suorittamien maksujen yhteenlaskettu määrä sopimusrikkomusta edeltävältä kahdentoista (12) kuukauden ajalta.
Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset
eivät koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
10. Viittaaminen Tapion summa-arvomenetelmän taulukoihin
Immateriaalioikeuksien ja tekijänoikeuslain
noudattamisen lisäksi tulee Tapion summaarvomenetelmän taulukoihin viitata asianmukaisesti kaikissa käyttötapauksissa, joissa
Asiakas toimittaa Tapion summa-arvomenetelmän taulukoilla laskettuja arvoja eteenpäin. Viittauksessa tulee käydä ilmi, minkä
vuoden taulukoita käytetään taulukoiden
päivittyessä jatkossa vuosittain. Viittauskäytäntö koskee myös tutkimus- ja opetustyötä.
Tarkka viittausohje (Tapio Palvelut Oy.
(2020). Tapion summa-arvomenetelmän taulukot) löytyy Asiakkaalle toimitetuista
summa-arvomenetelmän taulukoista.
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11. Yleiset ehdot
11.1 Ylivoimainen este
Sopijapuoli ei vastaa viivytyksistä ja sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan esteen vuoksi, jota sopijapuolen
ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen
huomioon sopimuksen-tekohetkellä ja jonka
seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut voittaa tai välttää (Ylivoimainen este).
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11.5 Oikeuksista luopuminen
Mikäli sopijapuoli ei vetoa johonkin Sopimuksen mukaiseen oikeuteen tietyn ajan sisällä, vetoamatta jättäminen ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista.
11.6 Osittainen pätemättömyys
Jos jokin Sopimuksen ehdoista todetaan pätemättömäksi tai sitä muutoin ei katsota voitavan soveltaa, ei tämä kuitenkaan vaikuta
Sopimuksen muiden ehtojen sitovuuteen ja
sovellettavuuteen.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. yleisen liikenteen, maksuliikenteen ja tietoliikenteen katkos. Työtaistelutoimen-pide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin,
kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

11.7 Ilmoitukset
Kaikki Sopimuksen perusteella tehtävät ilmoitukset sopijapuolelta toiselle on tehtävä
kirjallisesti ja lähetettävä toisen sopijapuolen
nimeämälle palvelun yhteyshenkilölle sähköpostitse.

11.2 Oikeuksien ja velvollisuuksien siirto
Sopijapuolilla on oikeus siirtää Sopimuksen
mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa ainoastaan toisen sopijapuolen luvan saatuaan. Sopijapuolet voivat kuitenkin siirtää Sopimukseen perustuvien rahamääräisten saatavien
perinnän kolmannelle osapuolelle.

11.8 Sovellettava laki ja erimielisyyksien
ratkaisu
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11.3 Sopimuksen muuttaminen
Muutokset ja lisäykset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä.
11.4 Sopimuksen liitteiden muuttaminen
Toimittaja voi päivittää Sopimuksessa määriteltyjä liitteitä ilmoittamalla siitä Asiakkaalle
vähintään 14 päivää ennen päivitettävän liitteen voimaantulopäivää.
Mikäli Asiakas ei mainitun ajan kuluessa ilmoita vastustavansa päivittämistä, päivitys
tulee voimaan mainittuna voimaan-tulopäivänä. Mikäli Asiakas vastustaa päivitystä, Asiakkaan katsotaan irtisanoneen Sopimuksen
tämän liitteen 5. kohdan ”Voimassaoloehdot” mukaisesti.
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