
KÄYTTÖEHDOT

Käsitteitä

* sivuston käyttäjä on kävijä
* sisällöntuottaja on jäsen
* palvelun tarjoaja on omistaja ja julkaisija 

1. Ehtojen soveltaminen, sivuston tarkoitus 
Näitä ehtoja sovelletaan Edustus Riccommercen (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämään sivustoon Finnmade.fi, 
www-osoitteessa http://www.finnmade.fi, sen sisältöön ja kaikkiin linkitettyihin sivuihin (jäljempänä "Sivusto"). 
Sivuston käyttäjät  (jäljempänä "Käyttäjä") sekä Finnmade jäsenet (jäljempänä ”Sisällöntuottaja”) hyväksyvät nämä 
käyttöehdot sekä sitoutuvat noudattamaan niitä käyttäessään tai muuten hyödyntäessään Sivustoa. 
 
2. Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet 
Kaikki Sivustolla oleva aineisto on tekijänoikeuslailla suojattua aineistoa. Niiden kopioiminen, julkaiseminen ja muu 
hyödyntäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan. Aineiston kopioiminen ja 
siteeraaminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. 

Sivustolla esiintyvien yritysten tuotteiden ja palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat ko. yritysten suojattuja 
tavaramerkkejä. Niiden käyttäminen on kiellettyä ilman asianomaisen yrityksen antamaa lupaa. 

Sivustolla sijaitsevien ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajalle. 
Kyseisten ohjelmistojen osalta noudatetaan niiden yhteydessä olevia ko. ohjelmistoa koskevia lisenssiehtoja. 

3. Sivuston käyttö 
Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi Sisällöntuottajien markkinointia ja myyntiä edistäviin tarkoituksiin. Sivustoa saa 
käyttää vain edellä kuvattuun tarkoitukseen. Sivustoa tai näitä ehtoja koskevissa kysymyksissä Käyttäjä voi ottaa 
yhteyttä Palveluntarjoajaan neuvontapisteemme sähköpostiosoitteeseen info@finnmade.fi 

Sisällöntuottajat vastaavat toimittamastaan aineistosta. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta tarkistaa ainestoa 
ennakolta tai jälkikäteen. Palveluntarjoaja pyrkii poistamaan Sisällöntuottajien toimittamasta aineistosta lainvastaisen, 
loukkaavan, hyvän tavan vastaisen tai virheellisen sisällön heti, kun Palveluntarjoaja saa tiedon tällaisen aineiston 
olemassaolosta. 

Sivustossa ei käytetä evästetiedostoja tavallisten kävijöiden tunnistamiseen. 

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Sivuston ulkoasuun, rakenteeseen, aineistoon ja 
muuhun sisältöön ilmoittamatta siitä etukäteen Sisällöntuottajille ja Käyttäjille sekä keskeyttää pääsy Sivustoon 
teknisistä syistä kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen. 

4. Sisällöntuottajan Sivustoon toimittama aineisto 
Sisällöntuottaja vakuuttaa ja sitoutuu siihen; että hän noudattaa näitä käyttöehtoja eikä käytä Sivustoa lainvastaisiin 
tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) 
lähettämisiin tai muihin vastaaviin tarkoituksiin; ei käytä väärää henkilöllisyyttä tai sähköpostiosoitetta eikä 
muutoinkaan anna harhaanjohtavaa tietoa henkilöllisyydestään tai viestin alkuperästä; ei toimita Sivustoon aineistoa 
varmistumatta siitä, että aineisto ei sisällä tietokoneviruksia tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja. 
Sisällöntuottaja ei toimita Sivustoon aineistoa; joka ei vastaa näiden ehtojen kohdassa 3 mainittua Sivuston käyttöä ja 
tarkoitusta; joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia; tai joka loukkaa 
muutoin kolmannen osapuolen oikeutta tai on muutoin hyvän tavan vastainen; joka sisältää sopimatonta materiaalia 
taikka on muuten sisällöltään laiton, asiaton tai jotakin kohtaan loukkaava. Sisällöntuottaja ei pyri estämään tai 
vaikeuttamaan toisten Käyttäjien Sivuston käyttöä. 

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa Sivustossa olevaa aineistoa. Palveluntarjoajalla on koska 
tahansa oikeus poistaa tai siirtää Sivustossa olevaa aineistoa taikka kommentoida sitä ilmoittamatta siitä 
Sisällöntuottajalle etukäteen; jos Palveluntarjoaja katsoo sen olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista taikka jos 
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kolmas osapuoli esittää tällaisen väitteen; tai Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että aineisto loukkaa muutoin 
kolmannen osapuolen oikeutta; tai Palveluntarjoaja katsoo, että aineisto on virheellistä, harhaanjohtavaa, 
vanhentunutta taikka hyvän tavan vastaista. 

5. Linkit muille www-sivuille ja sähköisille kauppapaikoille ja niitä koskeva Palveluntarjoajan vastuunrajoitus 
Sivustossa on linkkejä muille www-sivuille ja sähköisille kauppapaikoille (jäljempänä yhdessä "Linkitetyt Sivut"). 
Käyttäjä on tietoinen siitä, etteivät tällaiset sivut ole Palveluntarjoajan ylläpitämiä ja ettei Palveluntarjoaja tarkista 
aktiivisesti näiden sivujen sisältöä. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja vastaa Linkitetyillä Sivuilla olevista 
tiedoista, niiden sisällöstä eikä hyödykkeistä, joita näillä sivuilla tarjotaan. 

Käyttäjä on tietoinen, että tilatessaan tuotteita tai palveluita Linkitetyiltä Sivuilta Käyttäjä tekee sopimuksen ko. 
sivujen ylläpitäjän kanssa. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole missään vastuussa Linkitetyillä Sivuilla 
tehdystä tilauksesta sekä ettei Palveluntarjoaja ole muutoinkaan vastuussa Linkitettyjen Sivujen ylläpitäjän 
toiminnasta. Käyttäjän tulee kohdistaa mahdolliset tiedustelut, reklamaatiot ja vaatimuksensa, jotka koskevat 
Linkitetyltä Sivuilta tilaamaansa hyödykettä, suoraan ko. sivujen ylläpitäjään. 

6. Henkilötietojen luovuttaminen 
Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksen käsitellä Käyttäjän ilmoittamia henkilötietoja kysessä olevien 
klustereiden suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muuhun näihin rinnastettaviin osoitteellisiin 
lähetyksiin. 

Sivustoin liittyvä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on saatavissa ottamalla yhteys Palveluntarjoajaan. 

7. Vastuunrajoitukset 
Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisesta esteestä aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa 
Sivuston käytön keskeytymisestä tai muista käyttöä koskevista häiriöistä eikä Sivuston laadullisista ominaisuuksista tai 
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. 

Sen lisäksi, mitä muualla näissä ehdoissa on todettu Palveluntarjoajan vastuusta, Palveluntarjoaja ei ole missään 
vastuussa Käyttäjälle tai Sisällöntuottajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei missään 
tapauksessa vastaa välillisistä vahingoista. 

8. Sivustoa koskevien käyttöehtojen voimassaolo ja niiden muuttaminen 
Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa välittömin 
vaikutuksin ilmoittamalla muutoksesta Sivustossa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän käyttää 
Sivustoa muutosilmoituksen jälkeen. 

Palveluntarjoajalla on oikeus välittömin vaikutuksin poistaa Sisällöntuottajan käyttöoikeus ja pääsy Sivustoon, mikäli 
Sisällöntuottaja rikkoo näitä käyttöehtoja. 

9. Sovellettava laki ja erimielisyydet 
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Turun 
käräjäoikeudessa. 


