
 
 
 
 

 
LAKITOIMISTO KUNNES OY:N VERKKOSIVUILLA TARJOTTAVILLE 
DIGITAALISILLE SISÄLLÖILLE JA PALVELUILLE SOVELLETTAVAT 
YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT  

Voimassa 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Kaÿ saän̈nol̈lisesti Lakitoimisto Kunnes 
Oy:n verkkosivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopaïvityksiin.  

 
1. Ehtojen soveltamisala  
Naïta ̈ehtoja sovelletaan Lakitoimisto Kunnes Oy:n (jal̈jempan̈a ̈“Myyja”̈) kulloinkin 
kaÿtos̈saän̈ olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi 
www.lakitoimistokunnes.com) tarjoamien verkkopalvelujen, kuten juridisten 
asiakirjamallien ja muiden digitaalisten sisal̈toj̈en ja palvelujen (jal̈jempan̈a ̈
”Palvelu”) myyntiin ja kaÿttoön̈ ja Myyjal̈ta ̈Palvelun hankkivan yrityksen, muun 
oikeushenkilon̈ tai luonnollisen henkilon̈ (jal̈jempan̈a ̈“Asiakas”) ja Myyjan̈ val̈iseen 
asiakassuhteeseen. Mikal̈i Asiakas on luonnollinen henkilo,̈ tulee asiakkaan olla 
taÿttan̈yt kahdeksantoista (18) vuotta.  

 
2. Sopimuksen syntyminen  
Sitova sopimus Myyjan̈ ja Asiakkaan val̈illa ̈syntyy, kun (i) Asiakas on tehnyt 
tilauksen Myyjan̈ Palvelusta Myyjan̈ verkkosivustolla ja Myyja ̈on kas̈itellyt tilauksen 
ja vahvistanut hyvak̈syvan̈sa ̈sen, tai (ii) ospuolet ovat muutoin tehneet kirjallisesti 
tai saḧkoïsesti allekirjoitetun sopimuksen. Asiakas hyvak̈syy nam̈a ̈toimitus- ja 
kaÿttoëhdot seka ̈Myyjan̈ tietosuojaselosteen tekemal̈la ̈tilauksen Palveluista ja 
sitoutuu noudattamaan ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Myyjal̈la ̈on 
oikeus olla hyvak̈symaẗta ̈Asiakkaan tilausta. Naïta ̈ehtoja sovelletaan osapuolten 
val̈iseen sopimukseen koko sopimuksen voimassaoloajan.  

 
3. Palvelujen sisal̈tö  
Myyjan̈ tuottamat maksulliset Palvelut ovat lakimiehen laatimia asiakirjamalleja, 
dokumentteja ja muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita. Myyja ̈vastaa siita,̈ etta ̈
Palvelujen sisal̈to ̈olennaisilta osin vastaa Myyjan̈ Palvelua koskevia kuvauksia ja 



 
 
 
 
maär̈ittelyja.̈ Palvelujen tarkempi sisal̈to ̈on maär̈itelty Myyjan̈ verkkosivuilla sekä 
yksittäisiä toimeksiantoja koskevissa, Asiakkaan kanssa käydyissä neuvotteluissa.  

 
4. Muutokset ehtoihin ja Palveluihin  
Myyja ̈varaa itselleen oikeuden tehda ̈aika ajoin muutoksia naïhin ehtoihin ja 
Palveluihin. Myyja ̈tiedottaa olennaisista ehtojen ja Palvelujen muutoksista Myyjan̈ 
verkkosivuilla ja/tai Kaÿttaj̈ille saḧkop̈ostilla tai palvelun val̈ityksella.̈ Muutokset 
astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillista ̈ajankohtaa muutoksen 
voimaantulolle ole maär̈itelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. 
Jatkamalla Palvelun kaÿttoä ̈ehtojen tai Palvelun muuttamisen jal̈keen Asiakkaan 
katsotaan hyvak̈syneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia.  

 
5. Palvelujen kaÿttö  
Asiakas sitoutuu kaÿttam̈aän̈ Palvelua naïden ehtojen, voimassa olevan 
lainsaäd̈an̈non̈ ja hyvan̈ tavan mukaisesti.  
Palveluun sisal̈tyvien asiakirjojen kaÿttoöikeus on aina henkilok̈ohtainen ja kuuluu 
tilauksen yhteydessa ̈nimetylle kaÿttaj̈al̈le ("Kaÿttaj̈a"̈). Asiakkaan nimetty Kaÿttaj̈a ̈
ei voi naïn ollen luovuttaa kaÿttoöikeuttaan naïhin aineistoihin kenellekaän̈ toiselle.  
Palveluun sisal̈tyvia ̈asiakirjamalleja, kuten sopimuspohjia, Asiakas saa kaÿttaä ̈
vapaasti omiin tarpeisiinsa ja voi myos̈ muokata ja kopioida asiakirjoja. Asiakas ei 
voi kuitenkaan myyda ̈Palveluja taikka siihen sisal̈tyvia ̈aineistoja ja asiakirjoja 
edelleen tai laittaa niita ̈muutoin yleisesti jakeluun tai saataville.  
Kaÿttaëssaän̈ Myyjan̈ vakiomuotoisia Palveluja, kuten Myyjan̈ verkkopalvelusta 
ostettavia valmiita asiakirjamalleja, Asiakas ymmar̈taä ̈ja hyvak̈syy sen, etta ̈
Palvelua ei ole millaän̈ tavalla raäẗal̈oïty Asiakkaan yksilol̈lisiin tarpeisiin 
soveltuvaksi.  
Mikal̈i Myyjal̈la ̈on syyta ̈epaïlla,̈ etta ̈Kaÿttaj̈a ̈tai Asiakas ei ole noudattanut naïta ̈
ehtoja, on Myyjal̈la ̈oikeus poistaa Kaÿttaj̈an̈ ja Asiakkaan kaÿttoöikeus tai ryhtya ̈
muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 
Asiakkaalla ei ole tal̈loïn oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksettujen maksujen 
palautukseen.  



 
 
 
 
Kaikenlainen Myyjan̈ Palvelujen ja niihin sisal̈tyvien aineistojen myynti, 
jal̈leenmyynti ja jakelu liiketoimintatarkoituksessa on kiellettya ̈ilman Myyjan̈ 
nimenomaista suostumusta.  

 

6. Palvelussa annetut tiedot  
Palvelujen sisal̈to ̈on lakimiehen tuottamaa ja pohjautuu laḧtok̈ohtaisesti Suomen 
lainsaäd̈an̈toön̈ tai muuhun sellaiseen lainsaäd̈an̈toön̈, joka Palvelussa on 
nimenomaisesti mainittu.  
Vaikka Myyja ̈on suunnitellut Palvelut huolellisesti ja pyrkinyt varmistamaan, etta ̈
Palveluissa annetut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, ei Myyja ̈anna takuuta siita,̈ 
etta ̈Palvelujen sisal̈tam̈a ̈tieto olisi virheeton̈ta,̈ paikkansapitav̈aä,̈ taÿdellista ̈taikka 
ajantasaista.  
Asiakas ja Kaÿttaj̈a ̈vastaavat itse siita,̈ etta ̈Palvelut ja Palveluissa olevat aineistot 
soveltuvat heidan̈ kaÿttoẗarkoitukseensa. Myyja ̈ei vastaa mistaän̈ val̈ittom̈ista ̈tai 
val̈illisista ̈vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun sisal̈tam̈ien tietojen kaÿtos̈ta ̈tai 
tulkinnasta. Asiakkaan ja Kaÿttaj̈an̈ tulisi arvioida Palvelujen soveltuminen aiottuun 
kaÿttoẗarkoitukseen ennen Palvelun kaÿttoä.̈ Asiakkaan vastuulla on myos̈ arvioida 
se, onko Palveluissa annettu tieto ja aineisto riittav̈aä ̈Asiakkaan tarpeisiin naḧden 
vai tulisiko Asiakkaan viela ̈hankkia asiantuntija-apua lakimiehelta.̈  

 
7. Palvelun kaÿtettav̈yys ja laitteistovaatimukset  
Palvelujen kaÿtto ̈Myyjan̈ verkkosivustolla vaatii paäẗelaitetta (tietokone, tabletti tai 
al̈ypuhelin), verkkoselainta (ja mahdollisesti muita ohjelmistoja, kuten MS Word ja 
PDF-tiedostojen lukija) seka ̈tietoliikenneyhteytta.̈ Palveluihin sisal̈tyy usein myos̈ 
ladattavia dokumentteja, jotka on mahdollista tallentaa offline-kaÿttoä ̈varten.  
Palveluihin sisal̈tyvaẗ ladattavat asiakirjat ovat yleensa ̈word- tai pdf-muotoisia.  
Vaikka Palveluja on testattu useammalla eri selaimella ja paäẗelaitteella (tietokone, 
tabletti ja al̈ypuhelin), ei Myyja ̈voi taata etta ̈Palvelu toimii virheettom̈as̈ti kaikilla 
mahdollisilla selaimilla ja paäẗelaitteilla. Myyja ̈ei voi myos̈kaän̈ taata sita,̈ etta ̈
Palvelu olisi aina keskeytyksetta ̈saatavilla. Palvelu voi myos̈ olla osittain 
sisal̈lol̈taän̈ ja toiminnoiltaan erilainen eri paäẗelaitteilla.  

Kaÿttaj̈a ̈vastaa omin kustannuksin siita,̈ etta ̈silla ̈on Palvelun kaÿton̈ edellyttam̈aẗ 
paäẗelaitteet, tietoliikenneyhteydet, verkkoselain ja ohjelmistot. Myyja ̈ei takaa, etta ̈



 
 
 
 
Palvelua voidaan kaÿttaä ̈Kaÿttaj̈an̈ paäẗelaitteella, verkkoselaimella, ohjelmistoilla 
taikka tietoliikenneyhteyksilla.̈  
 

8. Maksuvaihtoehdot  
Kiinteaḧintaiset Myyjan̈ verkkosivustolta ostettavat Palvelut, kuten asiakirjamallit 
maksetaan tilauksen yhteydessa ̈luottokortti- tai verkkopankkimaksulla, jossa 
maksupalveluntarjoajana toimii Wix Payments. Voit myös maksaa Palvelut 
käyttämällä Paypal-järjestelmää. 

Yksittäiset toimeksiannot Asiakas voi maksaa myös laskulla.  

 
9. Vastuunrajoitus  
Asiakas kaÿttaä ̈Palvelua omalla vastuullaan ja riskillaän̈ ja Palvelu on Asiakkaan 
kaÿtettav̈issa ̈“sellaisena kuin se on”. Ellei pakottavasta lainsaäd̈an̈nos̈ta ̈muuta 
johdu, Myyjan̈ vahingonkorvausvastuun ylar̈ajana kaikkien sopimusrikkomusten 
osalta on Asiakkaan Palvelun kaÿtos̈ta ̈maksama yhteenlaskettu arvonlisav̈eroton 
summa sopimusrikkomusta edeltan̈een 6 (kuuden) kuukauden aikana. Myyja ̈ei 
myos̈kaän̈ ole Asiakkaalle vastuussa mistaän̈ val̈illisista ̈tai epas̈uorista vahingoista, 
mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, 
liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen seka ̈saamatta 
jaän̈eet voitot, jotka johtuvat Palvelun kaÿtos̈ta ̈tai kaÿton̈ estymisesta ̈taikka Myyjan̈ 
sopimusrikkomuksesta. Myyja ̈ei myos̈kaän̈ vastaa mistaän̈ kolmansien osapuolien 
esittam̈ista ̈vaatimuksista. Taẗa ̈Myyjan̈ vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siina ̈
laajuudessa, kuin pakottava lainsaäd̈an̈to ̈sen sallii.  
Myyjan̈ vakiomuotoisten digitaalisten sisal̈toj̈en, kuten valmiin asiakirjamallin 
tilaaminen ja toimittaminen Asiakkaalle ei muodosta oikeudellista neuvoa taikka 
toimeksiantosuhdetta Myyjan̈ ja Asiakkaan val̈ille. Oikeudellinen toimeksiantosuhde 
syntyy ainoastaan silloin, kun Myyjan̈ ja Asiakkaan val̈illa ̈tehdaän̈ erillinen 
toimeksiantosopimus.  

 
10. Tietosuojakaÿtan̈tö  
Asiakkaan yksityisyyden ja henkiloẗietojen suojaaminen on Myyjal̈le tar̈keaä.̈ 
Tekemal̈la ̈sopimuksen Myyjan̈ kanssa seka ̈kaÿttam̈al̈la ̈Palvelua ja Myyjan̈ 



 
 
 
 
verkkosivustoa Asiakas hyvak̈syy myos̈ Myyjan̈ tietosuojakaÿtan̈non̈. Myyjan̈ 
kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on löydettävissä Myyjän 
verkkosivustolta.  

 
11. Palvelujen hinnat ja toimitusehdot  
Palveluiden kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan hinnastossa tai jokaisen 
Palvelun omalla tuotesivulla. Ellei toisin ilmoitettu, kaikki esitetyt hinnat ovat 
arvonlisav̈erollisia hintoja. Myyja ̈pidaẗtaä ̈itselleen oikeuden hinnaston muutoksiin. 
Kaÿttoöikeus Palveluun siirtyy Asiakkaalle sen jal̈keen, kun Asiakas on suorittanut 
maksun. Palvelut voidaan maksaa vain kulloinkin Myyjan̈ hyvak̈symilla ̈
maksutavoilla.  
Palveluihin sisal̈tyvaẗ asiakirjamallit, verkkokurssit, lakivalmennukset ja lakiprojektit 
hinnoitellaan lähtökohtaisesti kiinteähintaisina, ellei Palvelun yhteydessä ole toisin 
määritelty. 
 
12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen  
Taḧan̈ sopimukseen ja Palvelujen kaÿttoön̈ sovelletaan Suomen lakia, pois lukien 
sen kansainval̈isyksityisoikeudelliset lainvalintasaän̈nok̈set.  
Myyjan̈ ja Asiakkaan val̈iset Palvelua ja taẗa ̈sopimusta koskevat riitaisuudet 
ratkaistaan Pirkanmaan kar̈aj̈aöikeudessa. Mikal̈i Palvelun Asiakas katsotaan 
Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tal̈la ̈kuitenkin oikeus nostaa 
kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan kar̈aj̈aöikeudessa, jonka 
tuomiopiirissa ̈Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei 
Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet kas̈itellaän̈ Pirkanmaan 
kar̈aj̈aöikeudessa.  

 
13. Sopimuksen voimassaolo ja paäẗtyminen  
Sopimus Palveluista on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan tai se 
muutoin paäẗtyy tam̈an̈ kappaleen ehtojen mukaisesti.  
Myyjal̈la ̈on oikeus irtisanoa sopimus taikka muutoin rajata Palvelun sisal̈toä ̈milloin 
tahansa sopimuksen voimassaoloaikana mikal̈i Myyja ̈katsoo sen perustelluksi. 



 
 
 
 
Mikal̈i Myyja ̈irtisanoo sopimuksen edella ̈kuvatulla tavalla, ei Myyja ̈ole millaän̈ 
tavalla korvausvelvollinen Asiakkaalle.  
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisesta 
sopimusrikkomuksesta johtuen ilmoittamalla sopimuksen purkamisesta sopimusta 
rikkoneelle osapuolelle.  
Mikal̈i sopimus ei ole paäẗtynyt siita ̈syysta ̈etta ̈Myyja ̈on purkanut sopimuksen 
Asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen, saïlyttaä ̈Asiakas 
kaÿttoöikeutensa palvelusta lataamiinsa asiakirjoihin sopimuksen paäẗtymisesta ̈
huolimatta.  

 
14. Etam̈yynti ja peruuttamisoikeus (kuluttaja-asiakkaat)  
Tam̈a ̈kappale koskee vain sellaista Asiakasta, joka katsotaan kuluttajansuojalaissa 
tarkoitetuksi kuluttajaksi.  
Kuluttajansuojalaki maär̈ittelee edellytykset kuluttaja-asiakkaan oikeudelle 
peruuttaa etam̈yyntitilaus 14 païvan̈ kuluessa. Digitaalisten sisal̈toj̈en ja palvelujen 
osalta, jollaiseksi myos̈ Myyjan̈ Palvelut katsotaan (mm. ladattavat asiakirjat), 14 
païvan̈ peruuttamisaika lasketaan kyseista ̈palvelua koskevan sopimuksen 
tekemisesta.̈ Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun 
toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle 
varatun ajan kulumista.  

 
15. Yleiset ehdot  
Ylivoimainen este. Jos naïssa ̈ehdoissa mainittujen tai Asiakkaan kanssa erikseen 
sovittujen velvollisuuksien taÿttam̈inen ei ylivoimaisesta esteesta ̈tai muusta 
Myyjas̈ta ̈riippumattomasta syysta ̈(force majeure) johtuen ole mahdollista, Myyja ̈
vapautuu velvoitteistaan ilman korvausvastuuta Asiakkaalle velvoitteen taÿttam̈isen 
estav̈ien olosuhteiden keston ajaksi.  
Ehdon paẗemaẗtömyys. Mikal̈i joku naïden ehtojen kohta todetaan laittomaksi, 
paẗemaẗtom̈ak̈si tai taÿtan̈toön̈panokelvottomaksi, katsotaan kyseinen kohta 
poistetuksi naïsta ̈ehdoista ilman, etta ̈se vaikuttaa naïden ehtojen muiden kohtien 
paẗevyyteen tai taÿtan̈toön̈panokelpoisuuteen.  
Sopimuksen, oikeuksien ja velvollisuuksien siirto.  



 
 
 
 
Myyja ̈voi perustellusta syysta ̈siirtaä ̈sopimuksen taikka sopimukseen sisal̈tyvaẗ 
yksittaïset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Asiakkaan 
suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtaä ̈sopimusta tai muita oikeuksiaan tai 
velvollisuuksiaan ilman Myyjan̈ etukaẗeista ̈kirjallista suostumusta kenellekaän̈ 
kolmannelle osapuolelle.  
Koko sopimus. Nam̈a ̈ehdot yhdessa ̈tilauksen kanssa muodostavat Asiakkaan ja 
Myyjan̈ val̈isen koko sopimuksen koskien Palveluiden kaÿttoä ̈ja korvaavat kaiken 
aiemman tai samanaikaisen saḧkoïsen, kirjallisen tai suullisen viestinnan̈ Asiakkaan 
ja Myyjan̈ val̈illa ̈ 
 

16. Yhteydenotot  
Mikal̈i sinulla on naïta ̈ehtoja taikka Palvelujen kaÿttoä ̈koskevia kysymyksia,̈ ota 
ystav̈al̈lisesti yhteytta ̈meihin:  
Lakitoimisto Kunnes Oy 
Y-tunnus: 3108920-4 
Postiosoite: Puistokatu 3 A 4, 33960 Pirkkala 
Puhelin: 0503675311 
Sposti: niina@lakitoimistokunnes.com  
 


