
eSign erityisehdot 
 
Näitä ehtoja sovelletaan Toimittajan ja Asiakkaan väliseen eSign-palvelua koskevaan sopimukseen. Oikeudet palveluun kuuluvat CGI:lle tai 
kolmannelle osapuolelle. CGI luovuttaa Asiakkaalle oikeuden käyttää palvelua palvelusopimuksen voimassaoloaikana ja sen ehtojen mukaisesti 
 

 
 

1. Palvelut ja lisenssin myöntäminen 

 
1.1. Käyttäjä saa määräaikaisen, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden sopimuksen mukaisiin palveluihin. Käyttäjän asiakkailla 

on oikeus hyödyntää palvelua tässä kuvatuin ehdoin.  
 

1.2. CGI pidättää oikeuden tehdä muutoksia palveluiden muotoiluun, sen toiminnallisiin ratkaisuihin, teknisiin yksityiskohtiin, järjestelmiin 
sekä muihin vastaaviin toimintoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 

 
1.3. Palvelut ovat pääsääntöisesti käytettävissä internetissä vuorokauden ympäri. CGI:llä on kuitenkin oikeus rajoittaa palveluiden saatavuutta, 

kun tämän katsotaan olevan palveluiden päivittämisen, teknisen ylläpidon taikka turvallisuussyiden vuoksi tarpeellista. Käyttäjällä tulee 
olla käytössään oma toimiva internet-yhteys tai sen vaatima laitteisto. Tukipalveluiden saatavuudesta säädetään erikseen.  

 
1.4. CGI:llä on oikeus käyttää alihankkijoita tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämisessä. CGI vastaa alihankkijoiden 

toteuttamista palveluista ja suorituksista samalla tavalla ja samassa laajuudessa kuin omistaan.  
 

 

2. Toimittajan velvollisuudet 
 
 

2.1. Mikäli palvelu on poissa Asiakkaan käytöstä CGI:sta johtuvasta syystä yhtämittaisesti enemmän kuin kolme (3) arkipäivää, Asiakas on 
oikeutettu korvaukseen, joka vastaa palvelukatkon pituuden mukaista osuutta palvelun hinnasta. Asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun 
korvaukseen Palvelussa olevan katkon johdosta. 

 
2.2. CGI ei vastaa Palvelun yhteydessä mahdollisesti olevien tai sen kautta saavutettavien muiden kuin CGI:n tuottamien palveluiden sisällöstä 

tai ominaisuuksista 
 

2.3. CGI on velvollinen tuottamaan Palvelun sekä suorittamaan muut palvelusopimuksen mukaiset velvollisuutensa palvelusopimuksessa 
sovitulla tavalla, huolellisesti ja alan ammattilaiselta edellytettävällä ammattitaidolla palvelusopimuksen voimassaollessa.  
 

2.4. Palvelu tuotetaan ja muut toimenpiteet tehdään kulloinkin CGI:n menetelmien ja toimintatapojen mukaisesti. CGI:lla on oikeus 
harkintansa mukaan muuttaa menetelmiään ja toimintatapojaan edellyttäen, että sanotut muutokset eivät aiheuta Asiakkaalle 
lisäkustannuksia. CGI vastaa palveluympäristön rakentamisesta, toimivuudesta ja ylläpidosta. 
 

2.5. Tässä kohdassa tarkoitettu CGI:n velvollisuus on voimassa vain, mikäli Palvelua käytetään tämän Palvelusopimuksen mukaisesti. CGI ei 
ole velvollinen korjaamaan mitään virheitä, vikoja tai puutteita eikä vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka (i) johtuvat tämän 
Palvelusopimuksen tai CGI:n ohjeiden vastaisesta Palvelun käytöstä; (ii) johtuvat muun kuin CGI:n järjestelmistä, ohjelmistoista, 
tietokannoista tai muista tuotteista taikka Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemästä korjauksesta tai muutoksesta; (iii) liittyvät tai 
johtuvat Asiakkaan vastuulle kuuluvan laitteen, yhteyksien tai järjestelmien virheestä tai toimintahäiriöstä; tai (iv) on seurausta siitä, että 
Palvelua käytetään kytköksissä sellaiseen kolmannen osapuolen ohjelmistoon tai komponenttiin, jota CGI ei ole toimittanut. 
 

2.6. CGI ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksittä tai että se on virheetön. CGI ei ole vastuussa Palvelun sopivuudesta mihinkään 
tiettyyn Asiakkaan käyttötarkoitukseen tai käyttämiseen. 
 

2.7. CGI ei ole vastuussa tietojen katoamisesta tai muusta tietojen menetyksestä.  
 

2.8. Tällä Palvelusopimuksella ei anneta Asiakkaalle yksinoikeuksia.  
 

2.9. CGI noudattaa omia tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjään.  
 

2.10. Asiakas vastaa siitä, ettei se siirrä Palveluun viruksia, haittaohjelmia tai muuten käytä Palvelua siten, että siitä voi aiheutua vahinkoa. 
Mikäli Asiakas toimii tämän kohdan vastaisesti, CGI:lla on oikeus keskeyttää Palvelu.  
 

2.11. CGI:n vastuu Asiakkaan datan katoamisen osalta rajoittuu tietojen palauttamiseen viimeisestä Palvelusopimuksen mukaisesta 
varmuuskopiosta Palvelukuvauksen mukaisesti. 

 
2.12. CGI:llä on oikeus käyttää alihankijoita. 

 
  
 



3. Käyttäjän ja käyttäjän asiakkaiden velvollisuudet 

 
3.1. Käyttäjä vastaa palvelun kautta tapahtuvasta toiminnasta, jota palvelua hyödyntävien asiakkaiden toimesta tapahtuu. Käyttäjän tulee 

sopimusehdoin varmistaa, että tämän asiakkaiden toiminta on soveltuvien kansallisten lakien mukaista. Käyttäjän tulee sopimusehdoin 
sitouttaa palvelua hyödyntävät asiakkaansa siihen, että nämä vastaavat kaikesta sisällöstä, jotka asiakkaiden toimesta ladataan, siirretään, 
julkaistaan taikka käsitellään palvelua käyttäen. 
 

3.2. Käyttäjä vastaa asiakkaidensa palveluun lataamastaan aineistosta ja vastaa CGI:lle siitä, että kaikki palvelun piirissä käsitelty tai siirretty 
sisältö, jota käyttäjän asiakkaat ja/tai tämän kutsusta muut yksilöt käsittelevät, ei loukkaa myöskään kenenkään kolmannen osapuolen 
oikeutta. Käyttäjän tulee sitouttaa asiakkaansa vastaamaan myös siitä, että asiakkaalla on tarvittavat em. kolmannen osapuolen 
myöntämät lisenssit taikka muut käyttöoikeudet sisällön käsittelemiseksi palvelussa ja näin palvelun käyttämiseksi.  
 

3.3. Käyttäjän tulee sitouttaa asiakkaansa olemaan käyttämättä palveluita siten, että käyttö estää tai häiritsee muita tietokone- tai 
teleyhteyksiä taikka estää tai häiritsee sen laitteiston toimintaa, jota käytetään palvelun käyttämiseen ja jakeluun. Käyttäjän asiakkaiden 
tulee tiedostaa, ettei palvelua saa käyttää siinä tarkoituksessa, että hankitaan lainvastaista taikka millään tavalla yleisesti hyväksyttyjen 
käytäntöjen vastaista materiaalia. Myös käyttäjän itse tulee toimia tällä tavoin.  
 

3.4. Käyttäjän asiakkaat tulee sopimusehdoin sitouttaa ilmoittamaan epäilyistään koskien näiden ehtojen rikkeitä. Käyttäjän tulee välittömästi 
välittää tällainen ilmoitus CGI:n tiedoksi.  
 

3.5. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki tämän Palvelusopimuksen mukaiset Asiakkaan vastuulle kuuluvat tehtävät tehdään 
huolellisesti, sovitussa aikataulussa ja Palvelusopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu antamaan ja toimittamaan Toimittajalle kaikki sen 
edellyttämät tiedot, joita Toimittaja kohtuudella tarvitsee Palvelun tuottamiseksi ja muiden Palvelusopimuksen mukaisten 
velvoitteidensa täyttämiseksi.  

 
3.6. Asiakas vastaa kaikista Toimittajalle tämän Palvelusopimuksen tarkoituksia varten antamistaan tiedoista, ohjeista ja aineistosta. 

Toimittaja ei vastaa Palvelun virheistä tai puutteista, mikäli ne aiheutuvat Asiakkaan antamista tiedoista, ohjeista, tai aineistosta. 
 

3.7. Asiakas on velvollinen noudattamaan palveluehtoja ja vastaa, että palvelun käyttöä koskevat ehdot toimitetaan palvelua käyttäville 
tahoille. 
 

3.8. Asiakas on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät säilyttävät tunnukset, salasanat 
ja muut tunnisteet huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Toimittaja ei ole vastuussa tunnisteiden katoamisesta. 
 

3.9. Asiakas vastaa siitä, että se ja Käyttäjät noudattavat lakeja ja muita säännöksiä Palvelua käyttäessään.  
 

3.10. Asiakas sitoutuu siihen, että CGI saa suorittaa Palveluja koskevia auditointeja, joiden tarkoituksena on selvittää Palvelua käyttävien 
Käyttäjien määrä kuukausittain sekä tarkastaa salasanojen säilyttämistä koskevien ehtojen noudattaminen.  
 

3.11. Auditointi voidaan suorittaa CGI:n kustannuksella kerran vuodessa ja CGI:n on ilmoitettava auditoinnin suorittamisesta kohtuullisessa 
ajoin etukäteen. Auditointi tulee suorittaa siten, ettei se kohtuuttomasti häiritse Asiakkaan normaalia liiketoimintaa. 
 

3.12. Mikäli tämän kohdan mukaisesti suoritetussa auditoinnissa käy ilmi, että Asiakas ei ole maksanut tämän Palvelusopimuksen mukaisia 
maksuja täysimääräisinä, Asiakkaan tulee suorittaa ne CGI:lle.  
 

3.13. Tällä kohdalla ei ole vaikutusta CGI:n muihin oikeuksiin. 
 

3.14. Asiakas vastaa että palvelua koskevat loppukäyttäjäehdot tulevat loppukäyttäjiä sitoviksi. 

 

4. Muutokset Palveluun sekä Tuki- ja ylläpitopalvelut 

 

4.1. CGI:llä on oikeus vaihtaa Palveluun kuuluva CGI:n tai kolmannen osapuolen Ohjelmisto tai muu tuote. 
 

4.2. CGI:lla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen huolto- ja ylläpitotoimien suorittamiseksi. CGI voi suorittaa huolto- ja ylläpitotoimia 
myös muina aikoina edellyttäen, että se on ilmoittanut tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajoissa etukäteen. 

 
4.3.  CGI:lla on oikeus muuttaa Palvelua sekä sen ehtoja. 

Mikäli Palvelun muutos on olennainen, Toimittajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksesta kirjallisesti kolmenkymmentä (30) päivää 
etukäteen. Mikäli Asiakas ei halua jatkaa Palvelun ostamista, Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään neljäntoista 
(14) päivän irtisanomisaikaa noudattaen edellyttäen, että Asiakkaan irtisanominen ehtii astua voimaan ennen Palvelun muutoksen 
voimaantuloa. Muut muutokset tähän sopimukseen tulevat sopijapuolia sitoviksi, kun niistä on kirjallisesti sovittu ja kumpikin sopijapuoli 
on tehdyt muutokset allekirjoituksillaan hyväksynyt. 

 

 



5. Omistus 
 

5.1.  CGI on lisensoinut tarvittavat oikeudet hyödyntää palveluihin sekä teknisiin ratkaisuihin liittyviä immateriaalioikeuksia. Sopimuksella ei 
siirretä mitään palveluihin liittyviä tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia tai oikeuksia palveluissa käytettyihin ohjelmistoihin.  

 

6. Turvallisuus  
   

6.1. CGI ei vastaa palveluiden avulla sähköisesti välitetyn sisällön menetyksistä tai muuntumisista, jotka eivät johdu CGI:n törkeästä 
laiminlyönnistä tai tahallisista toimista.  
 

6.2. Käyttäjän on varmistettava, että käyttäjän palveluun rekisteröitäessä saamat käyttäjätunnukset, salasanat sekä vastaavat tiedot 
säilytetään varmasti ja turvallisesti ja ettei niihin voi kolmas osapuoli päästä käsiksi. Käyttäjä kantaa vastuun kaikesta palvelun 
luvattomasta käytöstä.  CGI:llä ei ole mitään vastuuta menetyksistä tai vahingosta, jotka johtuvat siitä, ettei käyttäjä ole noudattanut 
näitä vaatimuksia.  
 

6.3. Jos epäillään, että muu kuin palvelun käyttöön oikeutettu henkilö on saanut tietää palvelun käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan, käyttäjän 
tulee välittömästi ilmoittaa asiasta. 
 

6.4. Käyttäjä vastaa menetyksistä ja vahingoista, jotka palvelun käytöstä aiheutuvat tilanteissa, joissa käyttäjä on tahallisesti tai 
huolimattomuudesta paljastanut käyttäjätunnuksen tai salasanan kolmannelle osapuolelle taikka joissa käyttäjätunnus tai salasana 
muutoin ovat tulleet muun kuin käyttöön oikeutetun henkilön tietoon, ellei käyttäjä välittömästi tällaisen tapahtumista epäiltyään ilmoita 
CGI:lle asiasta.  

 
6.5. CGI ottaa käyttöönsä kohtuudella edellytettävät keinot varmistaakseen, että palveluiden turvallisuus vastaa relevantteja alan standardeja. 

CGI:n turvallisuustaso vastaa kunakin ajankohtana voimassaolevia  CGI:n turvallisuutta koskevia linjauksia. 
 

7.  Tietosuoja 

 
7.1. Palvelussa käsitellään henkilötietoja Asiakkaan lukuun. Asiakas on palvelun yhteydessä käsiteltävien Asiakkaan henkilötietojen 

rekisterinpitäjä ja CGI on henkilötietojen käsittelijä. CGI käsittelee kyseisiä henkilötietoja Asiakkaan lukuun ja toimeksiannosta tässä 
sopimuksessa sovitulla tavalla. CGI käyttää Avaintec Oy:tä alihankkijanaan henkilötietojen käsittelyssä. CGI ilmoittaa Asiakkaalle, jos se 
suunnittelee vaihtavansa tai lisäävänsä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia alihankkijoita. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tällaisia 
muutoksia perustellusta syystä. Asiakkaan on ilmoitettava vastustamisesta ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun se sai CGI:ltä 
tiedon asiasta. Jos Asiakas ei hyväksy alihankkijan vaihtamista tai lisäämistä, CGI:llä on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. 
 

7.2. Asiakas on tutustunut CGI:n vakiomuotoiseen palveluun ja sen tietoturvan tasoon ja vastaa palveluun toimitetuista henkilötiedoista ja 
niiden käsittelyn lainmukaisuudesta. CGI ei seuraa toimitettujen henkilötietojen sisältöä, laatua tai ajantasaisuutta. Asiakas vastaa siitä, 
että henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisia. 

 
7.3. CGI auttaa Asiakasta valitsemillaan asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan ja erillistä 

tuntiveloitusta vastaan täyttämään Asiakkaan velvollisuuden vastata rekisteröidyn pyyntöihin koskien rekisteröidyn lakisääteisten 
oikeuksien käyttämistä. 

 
7.4. Sopijapuoli ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä sen tietoon tulleesta palveluun liittyvästä tietoturvaloukkauksesta. 

Asiakkaan on tietoturvaloukkauksen ilmoittamisen yhteydessä toimitettava CGI:lle kaikki se tieto, jonka voidaan katsoa auttavan 
tietoturvaloukkauksen selvittämisessä, rajaamisessa tai estämisessä. Jos tietoturvaloukkaus johtuu Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, 
Asiakas vastaa CGI:lle tietoturvaloukkauksesta aiheutuvista töistä ja kustannuksista.  

 
7.5. CGI poistaa henkilötiedot tai palauttaa ne Asiakkaalle Asiakkaan kirjallisen pyynnön mukaisesti, kun sopimus päättyy tai kun sopimuksessa 

kuvattu säilytysaika on kulunut,  ellei CGI:n ole lain tai viranomaismääräyksen mukaan säilytettävä kyseisiä henkilötietoja. 
 

7.6. Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä rekisteriselosteen laatimisesta. 

8. Hinta 
8.1.  Palvelusta veloitetaan sopimuksessa mainittu tai erillisen voimassaolevan hinnaston mukainen hinta.  
 
8.2. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten 

voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat jo aiemmin tehtyjä sopimuksia. 
 

8.3. Arvonlisävero ei sisälly hintoihin. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdolliset muut verot ja maksut, jotka 
viranomaiset ovat määränneet. 

 
8.4. Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoa ja sen mukaisia hintoja ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti yhdeksänkymmentä (90) päivää 

etukäteen.  



9. Maksuehto 
9.1. Maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää netto.  Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. 

 

10. Ei takuuta 

  
10.1. Sikäli kuin voimassaoleva lainsäädäntö sallii ja sikäli kuin kyse on muun ohessa soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tai palvelulla 

saatujen tulosten tarkkuudesta tai luotettavuudesta, CGI ei anna nimenomaisia tai välillisiä, palveluita koskevia takuita palveluiden 
katkeamattomasta toiminnasta, aukottomasta tietoturvasta, ohjelmistojen virheettömyydestä tai siitä, että kaikki puutteellisuudet 
palveluissa korjataan. 

11. Vastuunrajoitus  

 
11.1. Käyttäjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen,  jos kyseessä on toiminnan keskeytyminen tai muut virheet, 

jotka ovat estäneet viestinnän internetin  välityksellä. 
 

11.2. CGI ei ole vastuussa käyttäjälle tiedon katoamisesta tai muuntumisesta tai muista vioista tai puutteista tuottamissaan palveluissa. 
Käyttäjän on ilmoitettava virheistä palvelun tukikäytäntöjen kulloinkin voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.  
 

11.3. CGI:n tämän sopimuksen mukainen vastuu on kaikissa tilanteissa rajoitettu käyttäjän vuoden käyttömaksujen suuruuteen. CGI ei missään 
tapauksessa vastaa välittömistä tai välillisistä menetyksistä, ansionmenetyksistä tai muusta tulonmenetyksestä, menetetystä datasta 
taikka kolmansien osapuolien käyttäjälle esittämistä korvausvaatimuksista.  

 
11.4. Tähän sopimukseen perustuva sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on yhteensä enintään Palvelun 

arvonlisäveroton kuukausihinta kerrottuna kolmella (3).  
 

11.5. Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu 
tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä tai tietojen katoamisesta tai muuttumisesta. 
 

11.6. Tämän kohdan mukaiset vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske kohdan 14 mukaisiin salassapitovelvoitteisiin tai 
immateriaalioikeusloukkauksiin perustuvaa vastuuta taikka vahinkoa, jonka sopijapuoli on aiheuttanut (a) Palvelun lain tai sopimuksen 
vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä, tai (b) tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

 

12. Reklamaatiot 

 
12.1. Asiakas on velvollinen reklamoimaan palvelussa olevasta virheestä neljätoista (14) vuorokauden kuluessa siitä kuin Asiakas havaitsi tai 

sen olisi pitänyt havaita virhe.  Myös reklamaatio mahdollisesta laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokauden 
kuluessa laskutuspäivästä. Asiakas menettää oikeutensa vedota Palvelussa tai laskutuksessa olevaan virheeseen, ellei se noudata tässä 
kuvattuja määräaikoja. 

13. Force majeure 
 

13.1. CGI:llä ei ole vastuuta vahingoista tai muista seuraamuksista silloin, kun palvelun saatavuus on estynyt taikka häiriintynyt CGI:n 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida. Tällaisiin Force Majeure-tilanteisiin kuuluu 
muun ohessa työtaistelutoimenpiteet, ukkosilma, tulipalot, viranomaisten päätökset sekä muu julkinen sääntely, virheet operaattoreiden 
palveluissa, alihankkijoiden viivästykset, jotka johtuvat tässä mainituista syistä, liikenteen, hyödykkeiden, energian taikka muiden 
vastaavien tekijöiden yleinen vähäisyys. 

 

14. Salassapito  

 
14.1. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka 

on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei 
kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta 
osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa 
salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä 
toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.  
 

14.2. Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei 
erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei 
enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus 
säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.  
 

14.3. Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.  



 
14.4. Palvelun kehitystyön helpottamiseksi toimittajalla on oikeus luovuttaa salassapitovelvoitteen alainen tieto Avaintec Oy:lle. 

 
14.5. Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 

 

15. Sopimuksen irtisanominen 

 
15.1. Sopimuskausi ja irtisanomisajat on määritelty palvelusopimuksessa.  

 
15.2. Toimittajalla on lisäksi aina oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. 

 
 
 

16. Käytön rajoitukset ja sopimuksen purkaminen 

 
  

16.1. CGI:llä on oikeus estää käyttäjää käyttämästä palvelua taikka purkaa sopimus, jos (a) käyttäjä käyttää palveluita rikosta tarkoittavalla 
tavalla; (b) käyttäjä käyttää palveluita siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingon riskin CGI:lle tai kolmannelle osapuolelle; (c) 
käyttäjä käyttää palveluita tavalla, joka rikkoo CGI:n turvallisuus- tai hallinnollisia määräyksiä; (d) voidaan kohtuudella olettaa, että 
materiaalin jatkuva välittäminen rikkoo asiaan soveltuvaa lainsäädäntöä; (e) käyttäjä käyttää palveluita siten, että hän yrittää käyttää 
sellaisia resursseja tai päästä sellaisiin CGI:n järjestelmiin, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta; (f) käyttäjä muulla tavalla ei noudata edellä 
mainittua siten, että tämä merkitsee sopimuksen olennaista rikkomista.  
 
 

16.2. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi Asiakkaan jouduttua konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakkaan jouduttua 
vakavaan maksuhäiriöön suhteessa Toimittajaan. Vakavaksi maksuhäiriöksi katsotaan mm. se, että Asiakas viivästyy suorituksessaan 
Toimittajalle enemmän kuin neljätoista (14) päivää eräpäivästä.  
 

16.3. Purkuoikeus vakavan maksuhäiriön johdosta edellyttää, että Toimittaja huomauttaa Asiakasta kirjallisesti maksun viivästymisestä, ja että 
Asiakas ei ole suorittanut viivästynyttä saatavaa Toimittajalle kymmenen (10) päivän kuluttua kirjallisen huomautuksen päiväyksestä. 
 

16.4. Toimittajan purkaessa sopimuksen erääntyvät kaikki sopimuskauden maksamatta olevat maksut välittömästi maksettaviksi. 
 

16.5. Mikäli sopijapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja, eikä se korjaa sopimusrikkomustaan (edellyttäen että se on korjattavissa) 
neljäntoista (14) päivän kuluttua asiaa koskevasta kirjallisesta huomautuksesta, toinen sopijapuoli voi purkaa sopimuksen välittömin 
vaikutuksin. Purkaminen on tehtävä kirjallisesti. 

17. Sopimuksen siirto 

 
17.1. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle ilmoitettuaan siitä kirjallisesti Asiakkaalle yksi (1) kalenterikuukausi ennen siirtoa. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. 

 

18. Tunnistus 
18.1. CGI käyttää henkilöiden tunnistamisessa yleisesti käytössä olevia tunnistuspalveluita, kuten pankkien TUPAS-tunnistusta ja operaattorien 

mobiilivarmenteita. Tunnistukseen sovelletaan kyseisen tunnunnistuspalvelun ehtoja.  
18.2. Tunnistuspalveluiden ehdot: 

OP 
https://uusi.op.fi/verkkopalveluiden-kaytto/verkkopalvelutunnukset-avain-opn-palveluihin 
Nordea 
https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/paivittaiset-raha-asiat/internet-mobiili-ja-puhelinpalvelut/pankkitunnukset.html#tab=Hinnat-
ja-ehdot 
Danskebank 
https://danskebank.fi/fi-fi/Sivut/maksupalvelulaki/Pages/Ehdot.aspx 
Nooa säästöpankki 
https://www4.saastopankki.fi/pankki/kirjautuminen?0 
Oma säästöpankki 
https://www4.omasp.fi/pankki/kirjautuminen?0 
Handelsbanken 
https://www.handelsbanken.se/shb/inet/istartfi.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=&amp;navid=10_Verkkopalvelut&amp;sa=/Shb/I
net/ICentFi.nsf/Default/q8410942AA9376850C225710D0042E2B8 
S-pankki 
https://www.s-pankki.fi/fi/arjen-raha-asiat/verkkopankki/ 
POP-pankki 
https://www4.poppankki.fi/pankki/kirjautuminen?0 



Aktia 
https://www.aktia.fi/fi/verkkopankki 
Ålandsbanken 
https://www.alandsbanken.fi/ehtopankki 
Telia 
https://www.telia.fi/dam/jcr:4a7dd2ec-4570-49e5-94c0-be2f71d2b6ce/telia-mobiilivarmenne-ehdot-2017.pdf 

 
  


