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KÄYTTÖEHDOT 

1 Yleistä 

1.1 Liiketoimintasuunnitelmapalvelun (”Palvelu”) tavoitteena on 
mahdollistaa uusien yritysideoiden kehittäminen 
liiketoimintasuunnitelmiksi lisäämällä liikeidea Suomen 
Uusyrityskeskukset ry:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) 
ylläpitämään verkkopalveluun.  

1.2 Palvelu on verkkopalvelu, joka mahdollistaa 
liiketoimintasuunnitelmien ja muiden yritystoimintaan liittyvien 
suunnitelmien tallentamisen tietokantapalveluun. Palvelusta voi 
olla myös palvelukuvauksia. Palvelu voi myös kehittyä ja näin 
palvelukuvaukset voivat muuttua.  

1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista ja käyttäjätilin 
luomista kohdan 6. (Kirjautuminen Palveluun) mukaisesti.   

1.4 Ole hyvä, ja tutustu näihin käyttöehtoihin (”Ehdot”) ennen kuin 
teet ratkaisun Palvelun käyttämisestä ja Ehtojen hyväksymisestä. 
Aloittamalla palvelun käytön tai Kirjautumalla Palveluun vakuutat 
perehtyneesi näihin Ehtoihin ja hyväksyväsi ne sekä sitoutuvasi 
noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, älä ryhdy 
käyttämään Palvelua.  

1.5 Näitä Ehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan tarjotessa Palvelua 
Käyttäjille. Nämä Ehdot liitteineen muodostavat koko sopimuksen 
(”Sopimus”) Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille.  

2 Määritelmät 

2.1 Palvelussa ja Ehdoissa noudatetaan ainakin seuraavia 
määritelmiä: 

Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka käyttää Palvelua.  

Sisällöllä tarkoitetaan mitä tahansa Käyttäjän Palveluun missä 
tahansa muodossa lisäämää ja/tai ehdottamaa materiaalia kuten 
linkkejä sekä linkkien takana olevista sivustoista muodostettuja 
otsikoita ja lyhennelmiä. 

3 Palvelun käyttäminen 

3.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näiden Ehtojen 
mukaiseen tarkoitukseen ja olemaan häiritsemättä Palvelun 
toimintaa. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua kulloinkin 
voimassa olevien Ehtojen, mahdollisten Palveluntarjoajan 
lisenssinantajien ehtojen sekä soveltuvan vallitsevan 
lainsäädännön mukaisesti. 

3.2 Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Ehtojen, mahdollisten 
Palveluntarjoajan lisenssinantajien ehtojen ja lainsäädännön tai 
hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheutuneesta 
vahingosta. 

3.3 Käyttäjän tulee siten käyttää Palvelua siten, että Palvelua ei 
hyödynnetä roskapostin, asiattoman tai lainvastaisen aineiston 
jakamiseen. 

4 Sisällön lisääminen Palveluun 

4.1 Käyttäjän lisätessä Sisältöä Palveluun, sitoutuu hän lisäämään vain 
Palvelun tarkoituksen mukaista Sisältöä, joka on asianmukaista, 
oikeaa ja ajantasaista. Käyttäjä pidättäytyy esimerkiksi jakamasta 
valheellista, loukkaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan 
liittyvää, lain tai hyvän tavan vastaista tai Palveluntarjoajalle, 
muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai 
vahingollista Sisältöä. 

4.2 Käyttäjä vastaa itse kaikesta Palveluun lisäämästään Sisällöstä.  

4.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Sisältö, 
jonka Palveluntarjoaja katsoo olevan kohdan 4.1 vastaista.  

4.4 Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle havaitsemastaan 
Ehtojen vastaisesta Sisällöstä. 

5 Palvelun ja verkkosivustojen hallinta 

5.1 Palveluntarjoajalla on aina oikeus, mutta ei velvollisuutta:  

1. tutkia ja seurata Käyttäjien Palvelun käyttöä selvittääkseen, 
rikkooko käyttö Palvelun Ehtoja tai lakia sekä 
noudattaakseen vallitsevaa lainsäädäntöä tai viranomaisten 
pyyntöjä tai määräyksiä; 

2. estää, poistaa tai rajoittaa käyttöoikeuksia ja tilejä 
Käyttäjiltä, jotka rikkovat Ehtoja tai lainsäädäntöä; 

3. vastata Käyttäjän tekemiin tuki- ja tietopyyntöihin; 

4. estää ja torjua rikoksia ja väärinkäytöksiä sekä 
turvallisuuteen ja tekniikkaan liittyviä asioita muokkaamalla 
ja muuttamalla Palvelua ja sen käyttöä; ja 

5. hallinnoida muutoin verkkosivuja ja niiden toimintaa 
parantaakseen Palvelun asianmukaista käyttöä ja 
suojatakseen omia oikeuksiaan sekä 
yhteistyökumppaneiden, Käyttäjien ja kolmansien oikeuksia. 

6 Kirjautuminen Palveluun 

6.1 Kirjautuminen Palveluun tapahtuu Palveluntarjoajan kulloinkin 
käytössä olevan kirjautumiskäytännön mukaisesti. 

7 Oikeudet Palveluun ja Sisältöön 

7.1 Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ja tekijänoikeudet, 
sisältäen muttei rajoittuen verkkosivuston, materiaalin, 
ohjelmistot ja ohjelmistopalvelut (ja niiden lähdekoodin sekä 
rajapinnat) kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai sen 
lisenssinantajille. 

7.2 Käyttäjä ei saa tällä Sopimuksella mitään muita Palveluun liittyviä 
oikeuksia kuin rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua näiden 
Ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä (tai sen lisenssiantajalla) säilyy 
oikeudet itse Palveluun lisäämäänsä Sisältöön, kuten 
liiketoimintasuunnitelmiin. Palveluntarjoaja saa tehdä Sisällöstä 
(ml. liiketoimintasuunnitelmista) anonyymejä raportteja ja muita 
tilastoja (yhdessä ”Tilastodata”). Palveluntarjoajalla on oikeus 
muokata ja jatkokehittää Tilastodataa. 

7.3 Tällä Sopimuksella tai Palvelua käytettäessä ei siirretä mitään 
oikeuksia Käyttäjän lisäämien linkkien takana oleviin sivustoihin 
tai niiden sisältöön. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole mitään 
tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia Palveluun lisättyjen 
linkkien kautta tavoitettaviin sivustoihin tai niiden sisältöön. 

8 Vastuunrajoitus 

8.1 Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Palvelua ja siihen 
sisältyviä tietoja muutetaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei takaa 
Palvelun hyödynnettävyyttä, toimivuutta tai sopivuutta tiettyyn 
tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun 
laatimien liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta 
tai muutoinkaan.  

8.2 Käyttäjä käyttää Palveluun lisätyn Sisällön kautta tavoitettavia 
sivustoja, materiaaleja ja toimintoja omalla vastuullaan. Palveluun 
lisättyjen linkkien avaaminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta ja 
sen sivustolta sivustoille, joita Palveluntarjoaja ei omista tai 
hallitse. Palveluntarjoaja ei valvo eikä jatkuvasti tarkista 
kolmansien osapuolien sivustoja tai niiden sisältöä, eikä vastaa 
niiden oikeellisuudesta, hyväksyttävyydestä, lainmukaisuudesta, 
luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei ole missään 
vastuussa kolmansien osapuolten, tiedoista, materiaaleista, 
tuotteista tai palveluista, eikä se suosittele niitä. 

8.3 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, joita Käyttäjälle 
aiheutuu kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön 
käytöstä.  

8.4 Palvelun tai sen sisältämien linkkien kautta saatavia tietoja, 
ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, 
lääketieteellisiksi tai muun kaltaisiksi Palveluntarjoajaa sitoviksi 
tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden 
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perusteella ei myöskään voi esittää Palveluntarjoajaa kohtaan 
vaatimuksia. 

8.5 Palveluntarjoaja ei ole vastuussa automaattisesti muodostettujen 
otsikoiden tai tiivistelmien oikeellisuudesta. 

8.6 Palvelun Sisältö voi olla Palveluntarjoajasta itsenäisten Käyttäjien 
laatimia eivätkä ne silloin edusta Palveluntarjoajan mielipiteitä. 
Palveluntarjoaja ei vastaa Sisällöstä mahdollisesti aiheutuneista 
vahingoista.  

8.7 PALVELUNTARJOAJA EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA 
KÄYTTÄJÄLLE TAI MILLEKÄÄN MUULLEKAAN TAHOLLE TULON- TAI 
TIEDONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄ TAHANSA MUISTAKAAN 
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA OVAT 
SEURAUSTA TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI 
PALVELUUN, VAIKKA PALVELUNTARJOAJAA OLISI 
NIMENOMAISESTI HUOMAUTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN 
MAHDOLLISUUDESTA. PALVELUNTARJOAJAN KUMULATIIVINEN 
KOKONAISVASTUU TÄHÄN SOPIMUKSEEN, PALVELUUN TAI SEN 
KÄYTTÖÖN LIITTYEN RAJOITTUU KAIKISSA TILANTEISSA YHTEEN 
SENTTIIN (0,01€), MIKÄLI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ EI 
MUUTA JOHDU. 

9 Palvelun tarjoaminen  

9.1 Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan Palvelun häiriöttömästä 
toiminnasta, mutta ei takaa sitä.  

9.2 Palveluntarjoajalla on aina oikeus tehdä muutoksia Palveluun (tai 
sen osiin) kehittääkseen ja parantaakseen sitä.  

9.3 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelu tai osa Palvelua 
käytöstä ilman etukäteisilmoitusta. Palveluntarjoaja pidättää 
oikeuden lopettaa Palvelun, dokumentaation ja päivitysten 
toimittamisen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman 
etukäteisilmoitusta. 

10 Tietoturva ja luottamuksellisuus 

10.1 Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelua mahdollisimman 
korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei 
internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.  Tietoturvaa on 
kuvattu myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytännössä: 
https://uusyrityskeskus.fi/tietosuoja-ja-evasteet/ 
Palveluntarjoaja käsittelee liiketoimintasuunnitelmia ja muuta 
luottamuksellista Sisältöä luottamuksellisesti. 

11 Irtisanominen tai purkaminen 

11.1 Käyttäjä voi irtisanoa Ehdot koska tahansa lopettamalla Palvelun 
käytön ja poistamalla mahdollisen käyttäjätilinsä Palvelusta. 

11.2 Palveluntarjoaja voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun koska 
tahansa mikäli Käyttäjän todetaan rikkoneen (tai on kohtuullisia 
perusteita epäillä Käyttäjän rikkoneen) näitä Ehtoja. 

11.3 Käyttäjä hyväksyy sen, että hänen Palveluun lisäämänsä Sisältö jää 
Palveluun näiden Ehtojen irtisanomisesta tai käyttäjätilin 
poistamisesta huolimatta. Käyttäjä voi kuitenkin pyytää 
Palveluntarjoajaa poistamaan mahdolliset Käyttäjän 
tunnistetiedot hänen Palveluun lisäämänsä ja Palvelussa edelleen 
olevan Sisällön yhteydestä. Palveluntarjoajan on toteutettava 
tällainen pyyntö kulloisenkin prosessinsa mukaisesti.   

11.4 Sopimuksen päättymisestä huolimatta kohtien 7 ja 8 mukaiset 
velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan. 

12 Ehtojen sitovuus 

12.1 Sillä, että joku tai jotkin Ehdoista katsotaan lain tai muun 
määräyksen vastaisena pätemättömäksi tai muutoin 
oikeudellisesti sitomattomaksi, ei ole vaikutusta muiden Ehtojen 
pätevyyteen tai sitovuuteen. 

13 Sopimuksen keskeinen perusta; olennaisten edellytysten 
lakkaaminen 

13.1 Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja on sitoutunut 
Sopimukseen luottaen tässä kuvattuihin määräyksiin vastuun 
rajoittamisesta. Kyseiset määräykset ovat Sopimuksen keskeinen 
perusta ja olennainen osa. Käyttäjät hyväksyvät, että 
vastuunrajoitukset säilyvät voimassa ja soveltuvat siitäkin 
riippumatta, että jokin Sopimuksen olennaisista edellytyksistä 
muodostuisi pätemättömäksi, muutoin sitomattomaksi tai 
katsottaisiin rauenneen. Riippumatta yllä todetusta, mikään tässä 
todettu ei rajoita Palveluntarjoajan vastuuta sellaisista 
vahingoista, jotka se on aiheuttanut tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti. 

14 Muutokset Ehtoihin 

14.1 Tämä Sopimus sisältää kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa 
sopineet. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata 
Ehtoja sekä lisätä tai poistaa niiden kohtia. Muokatut Ehdot 
sisällytetään Palveluun, ja lisäksi Palveluntarjoaja ilmoittaa 
muuttuneista Ehdoista Palvelun verkkosivuilla. Muutokset tulevat 
voimaan välittömästi, kun niistä on ilmoitettu Palvelun 
verkkosivustolla. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia hänellä on 
oikeus päättää Sopimus (siten kuin näissä Ehdoissa on kuvattu).  

14.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kaikkine 
oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle. 
Mahdollisesta siirrosta ilmoitetaan Palveluntarjoajan 
verkkosivuilla.  

15 Soveltuva laki ja oikeuspaikka 

15.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan yksinomaan Suomen 
lakien mukaisesti, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. 
Kaikki Ehdoista, niiden rikkomisesta, päättämisestä tai 
voimassaolosta aiheutuvat ja niihin tai Palveluun liittyvät riidat 
ratkaistaan lopullisesti (mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta) 
Helsingin käräjäoikeudessa.  

15.2 Se, että Palveluntarjoaja luopuu vetoamasta johonkin näihin 
ehtoihin perustuvaan oikeuteensa, ei tarkoita oikeuksista 
luopumista, eikä estä Palveluntarjoajalta myöhemmin 
vastaavanlaisissa tilanteissa vetoamasta tällaiseen näihin Ehtoihin 
perustuvaan oikeuteen. 

16 Liitteet  

16.1 Ehdot hyväksymällä Käyttäjä hyväksyy samalla, että Käyttäjän 
henkilötietoja voidaan käsitellä Sopimuksen täyttämiseksi 
Palveluntarjoajan sivuilla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti: 
https://uusyrityskeskus.fi/tietosuoja-ja-evasteet/ 
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