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1. Ehtojen soveltamisala

2.3 Tarvittavat tilaustiedot
Vide tarvitsee Sinulta yleiset yhteys- ja laskutustiedot, jotta

Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin Viden
(Y-tunnus:2770783-1) (”Vide”) tarjoamiin palvelu- ja
työsuoritteisiin (”Työ”), siltä osin kun poikkeuksista ei ole
erikseen ja kirjallisesti sovittu Viden ja Työn tilaajan (”Sinä”)

tilauksesi voidaan käsitellä.
Vide tallentaa ja käyttää Sinun luovuttamiasi henkilötietoja
Viden tietosuojaselosteen mukaisesti.

välillä.

Sinulla on oikeus määrätä Videä poistamaan antamasi

Mikäli Ehdot ovat ristiriidassa Sinun ja Viden välisten

tiedot, kun niitä ei enää tarvita tekemiesi tilausten tai
muiden Sinun ja Viden välisten velvoitteiden hoitoon.

erillissopimusten kanssa, sovelletaan erillissopimuksen
ehtoja ristiriitakohtien osalta.
Vide pidättää oikeuden Ehtojen muutoksiin. Sinua sitovat ne
Ehdot, jotka ovat voimassa Työn hyväksymishetkellä.

2. Tilaus ja maksaminen

2.4 Kaupan synty
Kauppa astuu voimaan kun Sinä olet toimittanut Videlle
tarvittavat yhteys- ja laskutustiedot ja hyväksynyt tarjotun
Työn kirjallisesti, suullisesti, tai puhelimitse.

2.5 Laskutus

2.1 Työn hinta
Työn hinta selviää tarjouksesta, tai kirjallisen tarjouksen
puuttuessa, Viden määrittämän työhinnan mukaan

Työ laskutetaan tulosten toimituksen jälkeen, 14 vrk
maksuehdolla, ellei muuten ole kirjallisesti sovittu.

(55€/tunti alv.0%, tai kiinteä työhinta).

Laskutus hoidetaan sähköisesti (e-lasku / sähköposti).

Työn aikana tilattavat lisä- ja muutostyöt, veloitetaan

Sinulta voidaan periä viivästyneistä maksuista
lainmukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä laskun

tuntiperusteisesti 55€/tunti alv.0%.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

maksamispäivään saakka. Sinun on myös maksettava
kaikki maksuvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuvat
perintäkulut ja muistutusmaksut.

2.2 Muut kulut
Työhön voi ilmoitetun hinnoittelun ohella kohdistua Sinun
maksettavia kuluja, joiden syntymisestä tiedotetaan
erikseen. Kuluja ovat:

3. Työn Suoritusaikataulu
Työ suoritetaan tarjouksessa kirjallisesti sovitun aikataulun
mukaan, tai tällaisen puutuessa, ilman aiheetonta viivettä,

1. Matkustuskulut: 1€ / km (alv.0%)
2. Tapaamiskulut: 55€ / tunti (alv.0%)
3. Materiaalikulut

osapuolilla käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Viivästystilanteissa viivästyksen aiheuttaneelta osapuolelta
voidaan periä viivästyssakkoa: 0,2% Työn
kokonaishinnasta, jokaista viivästynyttä työpäivää kohden.

4. Alihankintakulut ja välityspalkkiot
5. Kiire- ja viikonlopputyön lisä: 10-50€ / tunti (alv.0%)
Kuluihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Viivästykseen syytön osapuoli voi viivästystilanteessa
siirtää omia aikatauluvelvoitteitaan viivästyspäivien verran
eteenpäin.
Viivästysten korvausvaatimukset tulee esittää kirjallisesti
viimeistään 14 vrk sisällä Työn päättymisestä.
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4. Vastuut ja velvoitteet
4.1 Sinun vastuut ja velvoitteet
Sinun tulee osaltasi myötävaikuttaa Työn onnistuneeseen
suoritukseen, ja toimittaa Videlle suoritukseen vaadittavat
tiedot, aineistot ja riittävä ohjeistus.
Vide ei ole velvollinen suorittaa Työtä, mikäli pidätät
keskeisiä tietoja tai ainesitoja, tai mikäli Työn suoritus
muuten kohtuuttomasti vaikeutuu Sinun toimintasi
seurauksena.
Sinulla on velvollisuus käsitellä kaikkea Videltä saamaasi ja
sellaisenaan julkaisematonta aineistoa luottamuksellisesti,
kunnes aineiston on lunastettu, tai sen jakamiseen on
annettu lupa.

Mikäli Vide ei voi hoitaa sen vastuun piiriin kuuluvia
muutostöitä kohtuullisen ajan puitteissa siitä kun tarve on
tuotu Viden tietoon, Sinulla on oikeus Työn kauppahinnan
asianmukaiseen alennukseen.
Vide sitoutuu käsittelemään kaikkea Sinulta saamaansa
julkaisematonta aineistoa luottamuksellisesti, ellei sen
jakamiseen anneta erillistä lupaa.

4.3 Vastuunrajoitukset
Ellei pakottavan lain säännöksestä muuta johdu, Vide
ei vastaa:
1. ongelmista, virheistä tai vahingoista, jotka voidaan
katsoa syntyneen Sinun vastuuvelvoitteiden
laiminlyönnin seurauksena; eikä

Sinä vastaat, että kauttasi Työhön osallistuvat tahot, kuten
työntekijä, yhteystyökumppanit ym. kunnioittavat näitä

2. ongelmista, virheistä tai vahingoista, jotka syntyvät
Työn keskeytymisen seurauksena; eikä

Ehtoja ja niiden osapulille asettamia oikeuksia ja
velvollisuuksia.

3. Sinulle tai kolmansille tahoille muuten aiheutuvista
välillisistä tai välittömistä vahingoista, kuten
ansionmenetyksistä, toiminnan viiveistä, muiden
sopimussuhteiden häiriöistä, selvittelykuluista, tai
vastaavista.

Sinulla on vastuu varmistaa tuloksia hyödyntäessäsi,
että tulokset ovat toimivia ja lainmukaisia
haluamissasi käyttösovelluksessa.

Sinulla on velvollisuus tiedottaa Viden kaikista Työhön ja sen
tuloksiin liittyvät epäkohdat viiveettä.

4.2 Viden vastuut ja velvoitteet
Vide sitoutuu toimittamaan tarjoamansa Työt ja niihin
liittyvät tulokset kirjallisesti sovittujen määritysten ja
hyvien ammattikäytäntöjen mukaan, sekä hoitamaan
mahdollisista puutteista ja virheistä syntyvät muutostyöt
veloituksetta, seuraavien rajausten puitteissa:
1. Videllä ei ole velvollisuutta suorittaa muutostöitä, jotka
voidaan katsoa syntyneen:
a) väärän tai puutteellisen tiedonannon seurauksena;
tai
b) Sinun ja kolmansien tahojen toiminnan seurauksena;
tai
c) Työn rajauksen tai keskeytyksen seurauksena; tai
d) yleisesti tiedossa olevan toteutusteknisen rajoitteen
seurauksena.
2. Tuloksissa ilmenevät muutostarpeet pitää tuoda Viden
tietoon viimeistään 60 vrk kuluessa kyseisten tulosten
toimituksesta.
3. Muutostarpeet pitää tuoda Viden tietoon riittävällä
tarkkuudella yksiselitteisen muutosratkaisun
toteuttamiseksi.
4. Viden vastuu kattaa ainoastaan Viden itse tuottamien

Viden korvausvastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa ja
kaikista vahingoista korkeintaan Työstä Videlle
suoritettuun kauppahinnan määrään.
Osapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
ylivoimaisen esteen tai muun osapuolen toiminnan
kohtuuttoman vaikeutumisen seurauksena.

5. Työsuorituksen päättyminen
Työn katsotaan päättyneeksi, kun Työn kaikki tulokset on
tarjottu Sinulle ja Sinä:
1. hyväksyt tulokset; tai
2. et ilmoita Videlle tuloksissa ilmenevistä epäkohdista 7
vrk sisällä niiden toimituksesta.
Työ voidaan keskeyttää ennenaikaisesti Sinun tai
Viden toimesta, mikäli Työn asiallinen jatkaminen
estyy yli 14 vrk ajaksi vastakkaisesta osapuolesta
johtuvan tietoviiveen tai vastaavan suoritusongelman
johdosta.

Keskeytystilanteissa Työn tulokset tarjotaan Sinulle siinä
muodossa kun ne ovat keskeytyshetkellä, vailla
minkäänlaista takuuta tai toimimislupausta.
Sinä olet keskeytystilanteessa maksuvelvollinen
suoritetusta Työn osasta, jonka hinta määritellään Viden
toimesta työtuntien tai Työn valmiusasteeseen
pohjautuvan prosenttialennuksen perusteella.

aineistojen muutostyöt.
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6. Tulosten omistus- ja
käyttöoikeudet

6.3 Oikeuksien luovutus
Vide luovuttaa Sinulle Tulosten omistus- ja käyttöoikeuden,
kun kaikki Työhön liittyvät maksut on suoritettu Videlle
kokonaisuudessaan.

6.1 Tulosten määrittely
Työn tuloksiin (”Tulokset”) luetaan kaikki tarjouksessa
määriteltyä ja/tai muuten Työn puitteissa Sinulle tarjottua
sisältöä, jonka Vide on tuottanut tai hankkinut
omistukseensa.

Sinä saat hyödyntää omistukseesi siirtyneitä Tuloksia
kaupallisesti ja ei kaupallisesti, parhaaksi katsomallasi
tavalla, seuraavien rajaehtojen puitteissa:
1. Vide tulee mainita Tulosten tuottajana ja/tai

1. Ellei muuten ole kirjallisesti sovittu Tuloksiin ei lueta:
2. niiden tuotannossa hyödynnettyä tausta-aineistoa,
kuten 3d-visualisoinneissa käytettäviä 3d-malleja ja

suunnittelijana, siinä määrin kun se on
markkinoinnillisesti ja alan käytäntöjen mukaan
luontevaa.
2. Sinulla on oikeus jälleenmyydä omistamasi Tulokset siinä

vastaavia; eikä
3. teoskynnyksen ylittäneiden koodi-, kaava-, ym.
toteutusratkaisujen omistus- ja käyttöoikeutta, muussa
kuin Tuloksena tarjotussa käyttömuodossa; eikä
4. Sinun tai kolmansien tahojen omistamaa sisältöä.
Mikäli Tuloksissa hyödynnetään kolmansien tahojen
omistamaa sisältöä, näihin liittyvistä oikeuksista sovitaan
erikseen.

muodossa kun ne on Sinulle luovutettu, mutta Tulosten
edelleen lisensointi, tai vastaava käyttöoikeutta jakava
myynti, edellyttää Viden kirjallisen suostumuksen.
3. Tuloksia ei saa käyttää tavalla joka loukkaa, halventaa
tai muutoin tahallisesti vahingoittaa Viden imagoa tai
liiketoimintaa.
Vide säilyttää Sinun omistukseesi siirtyneisiin Tuloksiin
seuraavat oikeudet:
1. Videllä on oikeus luoda ja säilyttää kopioita Tuloksista.

6.2 Oikeuksien pidätys
Työn Tulokset ovat Viden omaisuutta, kunnes Sinä
lunastat oikeudet Tuloksiin kaikki Työhön liittyvät
maksut suorittamalla.
Ainoastaan Sinulla, Videllä ja meidän yhteisesti
valtuuttamilla tahoilla on oikeus tarkastella, työstää
ja säilyttää kopioita maksamattoman Työn Tuloksista,
Työn suorituksen ja maksuajan aikana.
Työn maksusuoritusten viivästyessä Vide voi evätä
Sinulta ja kolmansilta tahoilta kaikki oikeudet
Tulosten säilytykseen ja hyödyntämiseen, kunnes
Työhön liittyvät maksut on suoritettu
kokonaisuudessaan. Jos oikeudet evätään, Tulokset on
palautettava ja niistä luodut kopit tuhottava: 7. Muut
ehdot osion määritysten mukaisesti.
Mikäli Työhön liittyvä maksusuoritus viivästyvät yli 14
vrk sen eräpäivästä, Videllä on oikeus purkaa kauppa,
jolloin Tulokset jäävät Viden yksinoikeudelliseen
omistukseen vailla käyttörajoituksia.

2. Videllä on oikeus käyttää Tuloksia portfoliossaan ja
toimintansa markkinoimiseen, ellet Sinä evää tätä
oikeutta siihen saakka, kunnes Sinä itse saatat Tulokset
tai niistä johdetun ratkaisun julkiseksi, tai kunnes
alkuperäisestä julkaisukiellosta on kulunut 2 vuotta.
Sinun ja/tai yrityksesi nimi mainitaan Viden hyödyntäessä
Tuloksia markkinointikäytössä, ellet erikseen halua kieltää
tätä.

7. Muut ehdot
Osapuolilla on oikeus vaatia kaikkea omistamaansa
aineistoa ja siitä luotuja kopiota palautettavaksi tai
tuhottavaksi, kun aineiston säilytyksellä ei enää ole Työn
onnistumisen kannalta merkitystä, eikä säilyttäjällä ole
Ehtojen tai muun sopimuksen sallimaa oikeutta aineiston
pitämiselle.
Ehtojen mukaiset palautus- ja tuhoamistoimenpiteet on
hoidettava 7 vrk sisällä kirjallisen määräyksen annosta ja
vahvistettava määräyksen antajalle kirjallisesti.
Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Ehtojen
näille asettamia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle
taholle ilman vastaosapuolen kirjallista suostumusta
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8. Erimielisyydet ja sovellettava
laki
Osapuolten pitää ensisijaisesti pyrkiä neuvotteluteitse
sovintoratkaisuun. Mikäli neuvotteluissa ei päästä
ratkaisuun, on Pirkanmaan käräjäoikeus toimivaltainen
ensimmäisen asteen tuomioistuin ratkaisemaan kaikki
tästä sopimuksesta johtuvat riidat.
Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa
koskevat säännöt ja periaatteet.

9. Ehtorikkomukset
Mikäli toinen osapuoli rikkoo Ehtoja tahallisesti,
tuottamuksellisesti tai muutoin merkittävästi,
vastaosapuolella on oikeus kohtuullisin perustein:
1. päättää Työn ja purkaa kaupan, jonka puitteissa
ehtorikkomus on tapahtunut; sekä
2. irtisanoutua kyseiseen Työhön ja kauppaan liittyvistä
sopimuksista; sekä
3. vaatia rikkoja osapuolelta kohtuullisia sakkoja ja/tai
korvausmaksuja rikkomuksen aiheuttaneista
loukkauksista, vahingoista ja selvittelykuluista.
Sakko- ja korvausmaksujen määrä tulee suhteuttaa Työn
arvoon ja rikkomuksen laajuuteen.
Rikkoja osapuolella on oikeus vaatia omaan lukuunsa, että
sakko- ja korvausmaksujen määrän arvioinnissa käytetään
tehtävään pätevää ulkopuolista arvioijaa.
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