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Avetak Oy – Tuottajasopimus

1 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄ
1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan Avetak Oy:n asiakas eli Tilaajan ja Tuottajan välisiin sopimusehtoihin liittyen
E-palkkipalvelujen tarjontaan, kuten tuotteen valmistukseen ja palvelun tilaukseen. Tilaajalla tarkoitetaan
asiakasta, joka tilaa Palveluntarjoajan (Avetak Oy:n) kilpailuttamana valmistusta tai työtä Tuottajalta. Tuottajalla
tarkoitetaan palvelun tai työn toteuttajaa tai valmistajaa.
1.2 Nämä sopimusehdot määrittävät ja sisältävät E-palkkipalveluun kuuluvat palvelut kokonaisuudessaan
lisäpalveluja myöten.
1.3 Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä E-palkkipalveluun, edellyttäen sopimusehtojen
hyväksymisen. Mikäli tuottaja tai toimittaja ei hyväksy näitä ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää palvelua.
1.4 Näissä sopimusehdoissa tuottajalla tarkoitetaan työstä vastaavaa henkilöä tai valmistajaa ja toimittajalla
tarkoitetaan tilauksen toimitusta varastoon tai asiakkaalle.
1.5 Tarjouspyyntö lähetetään Tuottajalle. Tuottajan kirjautuminen E-palkkijärjestelmään tapahtuu
tilausvahvistuksen yhteydessä jolloin myös (vahva) tunnistautuminen tapahtuu. Rekisteröitymisessä
noudatetaan henkilötietolain periaatteita ja säännöksiä.
1.6 Tuottaja huolehtii antamansa tarjouksen mukaan valmistuksesta ja toimitusajasta. Tuottaja ottaa huomioon
vaadittavat laadullisuudet ja eettisyyden sekä Avetak Oy:n toimintaohjeet, jonka Tuottaja saa tämän sopimuksen
liitteenä.
2 PALVELUN KÄYTTÄMINEN
2.1 Palveluntarjoaja Avetak Oy tarjoaa palvelun käytön www-selainpohjaisena palveluna palvelimeltaan. Palvelu
on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti.
2.1.1 Palvelu on käytettävissä pilvipalvelun avulla ajasta ja paikasta riippumatta omalla nettiyhteydellä
varustettuna aina 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan ylläpitoon ja mahdollisiin
järjestelmäkatkoihin nopeasti, mutta palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisen käyttökatkon aiheuttamista
vahingoista. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoista etukäteen yrityksen kotisivuilla ja Epalkkipalvelussa sekä mahdollisesti sähköpostilla.
2.2 Asiakastunnukset ja salasanan vaihto
Palveluntarjoaja luo Tuottajalle asiakastunnuksen, joka toimii ID-numerolla. Tuottaja pitää huolen siitä, ettei
tunnus joudu vääriin käsiin tai sellaiselle henkilölle jolla ei ole valtuutuksia käyttää tunnusta. Palveluntarjoaja ei
vastaa tunnusten katoamisesta tai väärinkäytöstä.
2.3 Palvelussa tehdyt toimenpiteet
Palveluntarjoaja ja Asiakas sitoutuvat käyttämään sellaisia edustajia, että heillä on oikeus tehdä sitoumuksia
edustamiensa tahojen puolesta.
2.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot
Palveluntarjoaja ja Tuottaja sitoutuvat huolehtimaan siitä, että sen omat laitteet, ohjelmistot ja
tietoliikenneyhteydet täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset ja määräykset, että ne eivät aiheuta häiriötä
palveluun.
2.4.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan on hankittava ja ylläpidettävä omalla kustannuksellaan tarvittavat
päätelaitteet, ohjelmistot ja sovellukset sekä tele- ja tietoliikenneyhteydet Palvelun käyttämiseksi. Yhteys
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Palveluntarjoajan ja Asiakkaan tietokoneelta Tuottajan palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai
muuta vastaavaa tekniikkaa.
2.4.2 Asiakkaan ja Tuottajan materiaalit säilyvät Palvelussa Avetak Oy:n kulloinkin erikseen ilmoittaman ajan,
rajoissa ja laajuudessa.
2.4.3 Avetak Oy käyttää evästeitä. Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle
tai selaimelle ja näin helpottavat navigointia verkkosivustolla. Halutessaan evästeiden käytön voi estää selaimen
asetuksista. Evästeiden estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun käyttöön.
2.4.4 Ohjelmistopäivitykset
Palveluntarjoaja huolehtii ohjelmistopäivityksistä jonka aikana palvelu voi olla tilapäisesti hidas tai esiintyä
käyttökatkoksia.
2.5 Tiedottaminen
Palveluntarjoaja voi tiedottaa Tuottajia palveluun liittyvistä asioista, kuten Palvelun toiminnallisuuksista,
tarjouksista ja/tai muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Tuottajien antamiin
yhteydenpitovälineisiin, kuten esimerkiksi sähköpostiin. Näiden lisäksi Avetak Oy voi lähettää kyselyitä
Tuottajille vastattavaksi.
3 TUOTTAJAA KOSKEVAT ERITYISEHDOT
3.1 Tuottajalla ei ole oikeutta osaksikaan antaa tarjouspyynnöistä tietoja kenellekään kolmannelle osapuolelle.
Tuottaja on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot ja tulonmenetykset, mikäli näin
tapahtuu.
3.2 Tuottajan tulee olla Palvelun liittyessä ja Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloajan rekisteröitynä
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Palveluntarjoajalla ei ole
velvollisuutta hyväksyä Tuottajaa, mikäli luottokelpoisuus on riskialtista ja/tai Tuottajan vastuuvakuutus ei ole
voimassa.
4 IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET
4.1 Immateriaalioikeudet
Palveluun liittyen tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet näiden Sopimusehtojen perusteella
syntyviin asiakirjoihin ja muihin tuloksiin ja aineistoihin samoin kuin Palveluun sekä niihin tehtyihin muutoksiin
ja/tai lisäyksiin kuuluvat kokonaisuudessaan Avetak Oy:lle ja/tai Avetak Oy:n tuottajille ja/tai muille kolmansille
palvelujen tarjoajille.
4.2 Avetak Oy:n Käyttöoikeudet
Tuottajan toimittaessa materiaalia Palveluun, kyseinen Tuottaja myöntää samalla Avetak Oy:lle oikeuden
käyttää materiaalia tarkoituksenmukaiseen liiketoimintaan.
4.3 Tuottajan käyttöoikeudet palveluun
Palvelun käyttäjä eli tässä sopimuksessa Tuottaja ei saa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta
kolmannelle osapuolelle ilman palveluun kirjattua edustusoikeutta. Tuottajalla on määritelty oikeus käyttää
leasingpalvelua omassa toiminnassaan, mutta ei kuitenkaan E-palkin omistusoikeutta millään tavalla.
4.3.1 Palveluntarjoajan tai Tuottajan on käyttöoikeuden tai E-palkkileasing sopimusehtojen päättyessä
lopetettava Palvelun käyttö kokonaisuudessaan.
5. HINNAT JA MAKSUT; MAKSUEHDOT
5.1 Tuottaja ei maksa palvelun käytöstä vaan laskuttaa Avetak Oy:tä asiakkaan tilauksesta
5.2 Tuottajan maksuja voivat olla muut palvelun käyttöön liittyvät asiat, kuten levypalvelintilan maksu,
varmuuskopiointimaksu tai tunnusten uusimismaksut.
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5.3 Mikäli Tuottaja ottaa lisäpalveluita käyttöön, ovat ne erikseen maksullisia. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja
maksuihin kulloinkin voimassaolevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
5.5 Maksuehto on tarjouspyynnössä mainitun maksuehdon pituinen. Viivästyskorko määräytyy korkolain
mukaan.
5.6 Avetak Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä Palvelun
kotisivuilla ja/tai sähköpostitse kolmekymmentä (30) päivää etukäteen.
5.7 Näiden Sopimusehtojen tai Palveluntarjoajan tai Tuottajan Palvelun käyttöoikeuden päättyessä mistä
tahansa syystä kenen tahansa aloitteesta, jo maksettuja Palveluun liittyviä hintoja ja maksuja ei palauteta
missään tilanteessa Palveluntarjoajalle ja/tai Asiakkaalle.
5.8 Tuottaja todetaan saaneeksi tilaus Palvelun kautta, jos Tuottaja on vastannut Asiakkaan tilaukseen
tilausvahvistuksella.
6 VOIMASSAOLO
6.1 Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan, kun Tuottaja on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi tai ryhtynyt
käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksynyt nämä Sopimusehdot itseään sitovaksi ja Avetak Oy on
hyväksynyt palvelun tuottajaksi sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Nämä Sopimusehdot ovat
voimassa toistaiseksi. Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle
Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolen tulee tehdä irtisanomisilmoituksen toiselle
Sopijapuolelle Palvelun yhteydessä siten kuin siitä on Palvelun yhteydessä ilmoitettu.
6.2 Avetak Oy:llä on myös oikeus purkaa nämä Sopimusehdot kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä
kirjallisesti kysymyksessä olevalle Tuottajalle, mikäli kyseinen Palvelun Tuottaja asetetaan konkurssiin tai
selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa, tai ylipäänsä on rikkonut näitä
Sopimusehtoja.
6.3 Avetak Oy:llä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö tai vaihtoehtoisesti purkaa Palveluun liittyvä sopimus
välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä kysymyksessä olevalle Tuottajalle, mikäli Tuottaja huomautuksesta
huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun toimintaan tai rikkoo jotakin näitä Sopimusehtoja.
Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää, mutta Tuottaja on velvollinen suorittamaan sovitut hinnat ja maksut.
7 VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET
7.1 Tuottaja on vastuussa Avetak Oy:lle tällä Tuottajan kanssa solmitulla sopimuksella ja annetulla
toimintaohjeella. Tuottajan on tunnistettava omat liiketaloudelliset riskinsä ja ilmoitettava heti Avetak Oy:lle,
mikäli riskit saattavat vaikuttaa Avetak Oy:n liiketoimintaan. Tuottajan on oltava taloudellisesti ja
liiketoiminnallisesti vakavarainen ja kyettävä täyttämään Avetak Oy:n vaatimukset. Tuottajan on pystyttävä
vastaamaan Avetak Oy:lle mahdollisessa vahingonkorvaustilanteessa aiheutuneet kulut ja hankittava siihen
tarkoitukseen riittävä vakuutus vakuutusyhtiöstä.
7.2 Avetak Oy ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta,
katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten
esimerkiksi, mutta ei rajoittaen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista.
7.3 Tuottaja vastaa Avetak Oy:lle tilatuista tuotteista ja/tai palveluista.
7.4 Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat siitä, että heidän Palveluun toimittama Materiaali ei loukkaa
kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Palveluntarjoaja ja Asiakas vastaavat Palveluun toimittamista
Materiaaleista.
7.5 Tuottaja vastaa Avetak Oy:lle välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.
7.6 Vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan koske sellaista vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudella.
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7.7 Jos toimituspäivä viivästyy Toimittajan huolimattomuudesta johtuen, vahinko korvataan ensimmäiseltä 5
päivältä 1% tai seuraavilta 15 päivältä 4% tai yli 30 päivän viivästys oikeuttaa kaupan purkuun (Avetak Oy).
7.8 Tuottajan on korvattava viivästymisestä samalla tavalla kuin palveluntarjoaja eli myyjä ja lisäksi aiheutuneet
kulut, riippuen tilauksesta (Avetak Oy).
8 REFERENSSIOIKEUS
8.1 Avetak Oy:llä on oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan
muille Tuottajille. Edellä mainittu asia koskee myös sopimuksen päätyttyä tapahtuvaa myyntiä.
9 MUUT EHDOT
9.1 Avetak Oy:llä on oikeus teettää tehtäviään alihankkijoillaan ja/tai muilla palveluntarjoajillaan.
9.3 Avetak Oy ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Tuottajasta olevasta esteestä, jota Avetak
Oy:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka
seurauksia Avetak Oy ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu
työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Avetak Oy on itse sen kohteena tai
siihen osallisena. Tuottajaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli
palvelua ja/tai tuotetta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.
9.4 Tuottajalla ei ole oikeutta siirtää näistä Sopimusehtoja ja/tai Palvelun käyttöoikeutta osaksikaan
kolmannelle osapuolelle. Avetak Oy:llä on oikeus siirtää nämä Sopimusehdot ja/tai Palvelu kolmannelle
osapuolelle (Asiakas /muu tarkoituksenmukainen taho). Avetak Oy:llä on myös oikeus siirtää saatavansa
kolmannelle osapuolelle.
9.5 Avetak Oy:llä on oikeus muuttaa näistä Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun yhteydessä. Mikäli
kysymyksessä oleva Tuottaja ei hyväksy muutoksia, kyseisellä Tuottajalla on oikeus irtisanoa Palvelu
päättymään ilmoittamalla siitä Avetak Oy:lle Palvelussa kulloinkin määritellyllä tavalla, jolloin näiden
Sopimusehtojen ja Palvelun voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on
tehty.
9.6 Tämä Sopimusehdot liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet.
9.8 Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku näiden Sopimusehtojen ehdoista tai määräyksistä
havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimusehtojen ehdon tai määräyksen
lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin näiden Sopimusehtojen ehtoihin ja
määräyksiin.
9.9 Palveluntarjoaja ja/tai Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat
palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta
palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan
tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.
9.10 Näihin Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä Sopimusehdoista mahdollisesti aiheutuvat
riitaisuudet ja erimielisyydet, joista ei neuvotteluteitse päästä sovintoon, ratkaistaan välimiesmenettelyllä ja/tai
käräjäoikeudessa.
10 TIEDOKSIANTO
10.1 Tuottajan rekisteröidyttyä e-palkin sopimusasiakkaaksi Tuottaja hyväksyy Avetak Oy:n tuottajasopimus
ehdot ja sitoutuu toimimaan Avetak Oy:n Tuottajaehtojen mukaisesti.

