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V E R K K O S I V U S T O N  

K Ä Y T T Ä J Ä S O P I M U S  

 

1. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN 

Kyäni Inc. ja sen tytäryhtiöt (kollektiivisesti Kyäni) tarjoavat pääsyn Kyänin verkkosivustolle osoitteessa 

www.Kyäni.net, jonka käyttö vaatii näiden käyttöehtojen ja tämän verkkosivuston käyttäjäsopimuksen 

(”Sopimus”) hyväksymistä.  Kyäni voi aika ajoin muuttaa tätä sopimusta yksinomaisen ja täysin oman 

harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta.  Kehotamme sinua tarkistamaan tämän sopimuksen 

säännöllisesti, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista näihin toimintasääntöihin tehdyistä muutoksista. 

Kyänin verkkosivuston (jäljempänä ”Verkkosivusto” tai ”Sivusto”) avaamisen, selaamisen, kehystämisen, 

käyttämisen ja/tai linkittämisen myötä sinusta tulee luvussa 2 määritelty käyttäjä ja hyväksyt sitoutumisen 

tämän sopimuksen ehtojen noudattamiseen.  Lisäksi ilmoitat hyväksyväsi kaikki julkaistut ohjeet, säännöt, 

palveluehdot, sallitut käyttöpolitiikat, tietosuojakäytännöt tai muut sopimukseen perustuvat määräykset, 

jotka on mainittu.  Mikäli tämä sopimus on ristiriidassa minkään muun sopimuksen, säännön, käytännön 

tai palveluehdon kanssa, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan. 

2. KÄYTTÄJÄTYYPIT 

Kenen tahansa henkilön, joka avaa, selaa tai muulla tavalla käyttää Kyänin verkkosivustoa, joko 

manuaalisesti tai tietokoneen, kädessä pidettävän laitteen, kämmentietokoneen tai muun automatisoidun 

laitteen tai ohjelman kautta, katsotaan olevan ”Käyttäjä” tämän sopimuksen mukaisesti. 

3.  TIETOSUOJA 

Hyväksyt lukeneesi ja ymmärtäneesi Kyänin Internet-tietosuojakäytännön ehdot ja säännöt, jotka löytyvät 

osoitteesta www.Kyäni.net ja jotka on sisällytetty viittauksella tähän sopimukseen ja jotka ovat kaikilta 

osin voimassa. 

4. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ 

Ymmärrät, että Kyäni ei voi taata eikä anna takuita siitä, että sivustolta ladattavat tiedostot ovat puhtaat 

tartunnoista, viruksista, madoista tai muista ohjelmatyypeistä, jotka on tarkoitettu vahingoittamaan 

laitettasi tai keräämään sääntöjen vastaisesti tai laittomasti henkilökohtaisia tietojasi.   Olet itse vastuussa 

riittävien menettelytapojen ja suojamekanismien käyttöönotosta, jotka täyttävät omien erityisten 

tietovirtojesi oikeellisuutta koskevat vaatimukset. Olet myös vastuussa Kyänin verkkosivustosta 

riippumattoman järjestelmän ylläpitämisestä kadonneiden tietojen palauttamiseksi. 

http://www.kyäni.net/
http://www.kyäni.net/
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5.  JÄRJESTELMÄN EHEYS 

Sinulla ei ole lupaa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai ohjelmaa, joka estää verkkosivustoa 

toimimasta virheettömästi tai häiriöttä.  Sinulla ei ole lupaa ryhtyä mihinkään sellaisiin toimiin, jotka 

aiheuttavat kohtuutonta kuormitusta sivuston tehokasta toimintaa tukevalle infrastruktuurille, mukaan 

lukien mutta ei rajoittuen ei-toivottuihin sähköposteihin (ts. roskaposti). 

6.  VASTUU; INTERNETIN KÄYTTÖ 

KANNAT TÄYDEN VASTUUN JA RISKIN VERKKOSIVUSTON JA INTERNETIN KÄYTÖSTÄSI.  

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ JOKIN VALTUUTTAMATON KOLMAS OSAPUOLI VOI SIEPATA 

TEKEMÄSI LATAUKSET TAI TIEDONSIIRROT JA KÄYTTÄÄ NIITÄ JA ETTÄ KAIKKI TÄHÄN 

LIITTYVÄT RISKIT OVAT YKSINOMAISESTI SINUN VASTUULLASI. 

7.  EI TAKUITA 

Kyäni SANOUTUU IRTI SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUISTA TAKUISTA, LAUSUNNOISTA 

TAI MERKINNÖISTÄ (MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN OMISTUSOIKEUTTA TAI 

OIKEUDENLOUKKAUKSIA TAI MYYNTIKELPOISUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI 

SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN) VERKKOSIVUSTON, VERKKOSIVUSTON SISÄLLÖN, 

VERKKOSIVUSTOSSA TAI YLEENSÄ INTERNETISSÄ TARJOTTAVIEN KAUPPATAVAROIDEN TAI 

PALVELUIDEN SUHTEEN, PAITSI JOS VERKKOSIVUSTOLLA ON NIMENOMAAN MAINITTU TIETTY 

TUOTE TAI PALVELU. Kyäni EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA, 

JOTKA JOHTUVAT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI MISTÄ TAHANSA SIVUSTON KAUTTA 

KÄYNNISTETYISTÄ TAPAHTUMISTA.   JOTKIN MAAT EIVÄT EHKÄ SALLI HILJAISTEN TAKUIDEN 

POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI EHKÄ KOSKE SINUA.  

Kyäni EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELUT VASTAAVAT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ 

SIVUSTO TAI PALVELUT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMÄSTI KÄYTETTÄVISSÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ TAI 

ETTÄ SIVUSTOLLA OLEVAT VIRHEET KORJATAAN.  SIVUSTO JA SEN SISÄLTÖ JA PALVELUT, 

JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ SIVUSTOLLA, TARJOTAAN SELLAISENA KUIN NE OVAT JA KUTEN 

SAATAVILLA. 

8.  JÄRJESTELMÄKATKOKSET 

Kyäni määrää säännöllisesti ajankohdan järjestelmän käyttökatkokselle huoltoa ja muita tarkoituksia 

varten. Myös suunnittelemattomia järjestelmän katkoksia voi esiintyä.  Kyäni ei ota mitään vastuuta siitä 

johtuvasta verkkosivuston epäkäytettävyydestä tai tietojen menetyksestä tai tapahtumista, jotka johtuvat 

suunnitelluista tai suunnittelemattomista järjestelmän käyttökatkoista tai niistä aiheutuvista viivytyksistä, 

vikatoimituksesta tai tietojen toimittamatta jättämisestä johtuen kolmannen osapuolen toimista tai www-

isännän palvelun tai internetin infrastruktuurin ja verkkosivuston ulkopuolisen verkon toimimattomuudesta. 

9.  VAHINGONKORVAUS 

Suostut korvaamaan, puolustamaan ja vapauttamaan Kyänin ja sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja 

edustajat kaikesta vastuusta, joka koskee korvausvaatimuksia, vaatimuksia, toimenpiteitä, kustannuksia, 

velvoitteita, menetyksiä ja vahinkoja (mukaan lukien asianajajan palkkiot), jotka johtuvat siitä, että (i) 

käytät verkkosivustoa, käytät sivustoa epäasianmukaisesti tai väärin, (ii) käytät tai ostat verkkosivustolla 

tarjottavia palveluita tai tavaroita tai (ii) rikot jotain tämän sopimuksen ehtoa.  Toimit yhteistyössä Kyänin 
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kanssa kaikkien vaateiden puolustamisessa, jos se on välttämätöntä ja jos sitä voidaan kohtuudella 

vaatia.  Kyäni pidättää itsellään oikeuden vastata omalla kustannuksellaan yksinomaisesta 

puolustuksesta ja valvonnasta kaikissa asioissa, jotka muutoin edellyttävät vahingonkorvausta sinun 

puoleltasi. Sinä et saa missään tapauksessa sopia mitään asiaa ilman Kyänin kirjallista suostumusta. 

10.  IMMATERIAALIOMAISUUS 

Verkkosivuston sisältö, kuten teksti, grafiikka, logot, äänileikkeet, videot, valokuvat, ohjelmisto ja muut 

tiedot (”Sisältö”), on Kyänin ja/tai sen tytäryhtiöiden tai kumppaneiden omaisuutta, jota suojaavat 

kansalliset ja kansainväliset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait tai muut omistusoikeudet.  Nämä oikeudet 

ovat suojattuja kaikissa nykyisissä ja tulevaisuudessa kehitettävissä muodoissa, mediassa ja 

teknologioissa.  Materiaalin tulostus ja lataus verkkosivuston eri alueilta on sallittu ainoastaan 

henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön tai ei-kaupalliseen käyttöön organisaatiosi sisällä tai jos on 

muutoin sallittu.  Sisällön mitään osaa ei saa tulostaa tai julkistaa uudelleen, muuttaa tai jakaa missään 

muodossa ilman Kyänin nimenomaisesti antamaa kirjallista suostumusta. Sinulla ei ole oikeutta eikä tämä 

sopimus anna sinulle lupaa tuottaa uudelleen, muuntaa ohjelmistoa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa 

ohjelmistoa, muuttaa, siirtää, myydä, jakaa taikka lisensioida sivustoa tai luoda siitä johdettua aineistoa.   

Tietty sisältö voi olla kolmansilta osapuolilta lisensoitua, ja kaikki tällainen kolmannen osapuolen sisältö ja 

sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat vastaaville kolmansille osapuolille.  Et saa poistaa, 

muuttaa tai muuntaa mitään tekijänoikeudella tai tavaramerkillä suojattua taikka muuta aineetonta 

omaisuutta tai omistusoikeutta koskevaa ilmoitusta tai selitettä. Kyäni pidättää itsellään kaikki oikeudet, 

joita tässä sopimuksessa tai jossain tähän tapaukseen soveltuvassa loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa 

ei ole nimenomaisesti myönnetty. 

Mitään tähän sisältyvää ei saa epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Kyänin tai kolmannen osapuolen 

patentti- ja tavaramerkkioikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi.   Edellä 

nimenomaisesti lukuun ottamatta mitään tähän sisältyvää ei voida tulkita minkään Kyänin 

tekijänoikeuksiin kuuluvien lisenssien tai oikeuksien myöntämiseksi. 

11.  VASTUUNRAJOITUS  

Kyäni EIKÄ MIKÄÄN MUUKAAN OSAPUOLI, JOKA OSALLISTUU SIVUSTON LUOMISEEN, 

TUOTTAMISEEN TAI JAKAMISEEN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN 

SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAUSVAHINGOISTA, 

LIIKEVOITTOJEN, LIIKEARVON, KÄYTÖN TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MUISTA 

AINEETTOMISTA VAHINGOISTA (VAIKKA MEILLE ON HUOMAUTETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN 

MAHDOLLISUUDESTA), JOS NE JOHTUVAT (I) SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI MAHDOTTOMUUDESTA 

KÄYTTÄÄ SIVUSTOA; (II) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN 

HANKINTAKUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT TIEDOISTA, SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUISTA, 

JOTKA ON SIVUSTON KAUTTA TAI SIVUSTOLTA HANKITTU TAI KÄYNNISTETTY; (III) 

VALTUUTTAMATTOMASTA TIEDONSIIRTOSI KÄYTÖSTÄ TAI TIEDONSIIRTOJEN TAI TIETOJEN 

MUUTTAMISESTA; (IV) KOLMANNEN OSAPUOLEN LAUSUNNOISTA TAI KÄYTTÄYTYMISESTÄ 

SIVUSTOLLA; (V) MISTÄ TAHANSA MUUSTA SIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ ASIASTA.  TÄTEN 

HYVÄKSYT, ETTÄ TÄTÄ PYKÄLÄÄ SOVELLETAAN KAIKKIIN TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA 

SAATAVILLA OLEVIIN SISÄLTÖIHIN, TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN.  MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI 

Kyänin NÄIDEN EHTOJEN MUKAINEN KUMULATIIVINEN VASTUU VOI YLITTÄÄ PIENEMPÄÄ 

SUMMAA SEURAAVISTA SUMMISTA: Kyänille SIVUSTON KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI MAKSAMASI 

MAKSU TAI 50 $. KOSKA JOTKIN VALTIOT EIVÄT EHKÄ SALLI VASTUUN POISSULKEMISTA TAI 
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RAJOITUSTA VÄLITTÖMIEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN OLLESSA KYSEESSÄ, NÄISSÄ 

MAISSA VASTUU ON RAJOITETTU PIENIMPÄÄN MAHDOLLISEEN LAIN SALLIMAAN SUMMAAN.  

TÄSSÄ SOPIMUKSESSA KÄSITELLYT VASTUUN RAJOITUKSET ASTUVAT VOIMAAN Kyänin, SEN 

TOIMIHENKILÖIDEN, VIRKAILIJOIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, ASIANAJAJIEN JA 

EDUSTAJIEN EDUKSI. 

12.  TILIÄSI KOSKEVAT VELVOLLISUUDET 

Ottaen huomioon sivuston käytön hyväksyt, että (i) annat itsestäsi ja organisaatiostasi todenmukaista, 

täsmällistä, ajantasaista ja täydellistä tietoa, kuten sivustolla kehotetaan (”Rekisteröitymistiedot”); ja (ii) 

ylläpidät ja päivität rekisteröitymistietoja, jotta ne ovat aina todenmukaiset, täsmälliset, ajantasaiset ja 

täydelliset.  Mikäli annat tietoa, joka ei ole totta, täsmällistä, ajantasaista tai täydellistä, taikka meillä on 

riittävät syyt epäillä, että tämä tieto ei ole totta, täsmällistä, ajantasaista tai täydellistä, saatamme 

lakkauttaa väliaikaisesti tai lopettaa tilisi sekä evätä lupasi käyttää jatkossa sivustoa samoin kuin pääsysi 

sivustolle.   Olet vastuussa salasanasi ja tilinumerosi salassapidosta. Samoin sinulla on täysi vastuu 

kaikista tilinumerosi ja salasanasi alla tapahtuvista toimista.  Hyväksyt sen, että salasanaasi voidaan 

käyttää luomaan sähköinen tietue ja sähköinen allekirjoitus sinua koskien.  Tästä syystä et saa paljastaa 

salasanojasi tai tilitunnustietojasi kolmansille osapuolille.  Hyväksyt sen, että ilmoitat meille välittömästi 

salasanasi luvattomasta käytöstä sekä muista tietoturvaloukkauksista.   Kyäni ei ole millään tavoin 

vastuullinen tai vastuuvelvollinen vilpillisistä ostoksista, jotka on tehty huolimattomasti turvattua 

salasanaasi käyttäen.  

13.  TUOTEHINNOITTELU 

Jos tuotteen hinta on hinnastossa väärin tai siitä on annettu väärää tietoa johtuen kirjoitusvirheestä taikka 

virheestä hinnoittelussa tai tuotetiedoissa, Kyänillä on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa tilaukset, 

jotka koskevat väärin hinnoiteltuja tuotteita. Kyänillä on oikeus olla hyväksymättä tai peruuttaa kaikki 

tällaiset tilaukset siitä riippumatta, onko tilaus jo vahvistettu ja maksu veloitettu käyttäjän luottokortilta.  

Jos ostoksesi on jo veloitettu luottokortiltasi ja tilauksesi perutaan, Kyäni palauttaa välittömästi veloitetun 

summan luottokorttitilillesi. 

14.  EI TUKEA MUIDEN VERKKOSIVUSTOJEN SISÄLLÖLLE JA LINKEILLE NIIHIN 

Kaikki linkit muille sivustoille tarjotaan ainoastaan lisäpalveluna tämän sivuston käyttäjille.   Sivusto 

saattaa tarjota linkkejä tai viittauksia muille sivustoille, mutta Kyäni ei ole tarkastanut kaikkia näitä muita 

sivustoja eikä sillä ole mitään vastuuta niiden sisällöstä. Se ei myöskään vastaa mistään vaurioista tai 

vahingoista, jotka johtuvat niiden sisällöstä.   Kyäni ei tue tällaisia sivustoja eikä ota niihin kantaa. Sama 

koskee niillä olevaa tietoa sekä niiltä löytyviä tuotteita, materiaalia ja mitä tahansa niiden käytön kautta 

saatuja tuloksia.  Jos päätät mennä jollekin muulle sivustolle tämän sivuston linkin kautta, teet sen täysin 

omalla vastuullasi.  

15.  SIVUSTON LINKITTÄMINEN JA KEHYSTÄMINEN  

Paitsi jos käyttäjällä on Kyänin kanssa voimassa oleva kirjallinen sopimus, jossa muuta todetaan, käyttäjä 

voi luoda toisessa verkkosivustossa hyperlinkin sivustolle vain siinä tapauksessa, että hän noudattaa 

kaikkia seuraavia ehtoja: (a) linkki on pelkää tekstiä sisältävä linkki, jossa lukee selvästi ”Kyäni”, tai linkin 

on osoitettava URL-osoitteeseen http://www.Kyäni.net eikä muille sivuston sivuille; (c) kun käyttäjä aktivoi 

linkin, sen on näytettävä sivusto koko näyttönä eikä ”kehyksessä” linkittävällä verkkosivulla; ja (d) linkin 
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ulkonäkö, sijainti tai muu piirre ei saa olla sellainen, että se voisi vahingoittaa tai heikentää Kyänin nimeen 

ja tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa taikka antaa sellaisen erheellisen kuvan, että Kyäni olisi linkittävän 

verkkosivuston yhtiökumppani tai sponsori.  Antamalla tämän suostumuksen Kyäni ei luovu 

omistajuudestaan tai oikeuksistaan yhteenkään tähän sivustoon liittyvään tavaramerkkiinsä, 

tekijänoikeuteensa, patenttiinsa tai muihin immateriaalioikeuksiinsa.   Kyäni pidättää itsellään oikeuden 

oman harkintansa mukaan peruuttaa suostumuksensa mihin tahansa linkkiin milloin tahansa. 

16.  SOVELLETTAVA LAKI 

Tätä sopimusta ja sivuston käyttöä hallitaan ja tulkitaan Idahon osavaltion lain mukaisesti, pois lukien 

sellaiset asiat, jotka liittyvät tai vaikuttavat Kyänin tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin ja patentteihin, 

joihin sovelletaan Amerikan yhdysvaltojen lakeja ja määräyksiä.  

17.  OIKEUSPAIKAN VALINTA 

Suostut täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti siihen, että kaikki sivuston käytöstä johtuvat tai siihen 

liittyvät taikka sivustolta ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaisesti 

Idahon osavaltion tuomioistuimissa ja Amerikan yhdysvaltojen Idahossa sijaitsevissa tuomioistuimissa (ja 

hyväksyt sen, ettet ryhdy minkäänlaisiin niihin liittyviin oikeustoimiin muissa kuin näissä tuomioistuimissa).   

Pidättäydyt täten peruuttamattomasti ja ehdottomasti vastustamasta sitä, että kaikkien tällaisten riita-

asioiden oikeuspaikka on Idahon osavaltion tuomioistuimissa, ja hyväksyt sen, ettet vetoa tai valita 

yhteenkään Idahon osavaltiossa sijaitsevaan tuomioistuimeen, että tällainen riita-asia on viety mielestäsi 

sopimattomaan oikeuspaikkaan. 

18.  KANSAINVÄLISET KÄYTTÄJÄT 

Kyäni ei millään muotoa väitä, että sisältö olisi sopiva tai ladattavissa Yhdysvaltojen ulkopuolella.  

Sisällön avaaminen saattaa olla laitonta joissain maissa tai joillekin henkilöille.  Jos menet 

verkkosivustolle Yhdysvaltojen ulkopuolella, teet sen omalla vastuullasi ja olet vastuussa siitä, että 

noudatat lainkäyttöalueesi lakeja kohdissa 16 ja 17 sanotusta huolimatta. 

19.  KÄYTTÄJÄPALAUTE 

Mikäli käyttäjä lähettää Kyänille tietoa, joka sisältää palautetta, kuten kysymyksiä, pyyntöjä, mielipiteitä, 

kommentteja, ehdotuksia tai muuta vastaavaa koskien jonkin Kyäni-asiakirjan sisältöä, verkkoa tai Kyänin 

palveluita, tällaista tietoa ei pidetä luottamuksellisena, eikä Kyänillä ei ole minkäänlaisia velvoitteita 

tällaisen tiedon suhteen, ja se on vapaa jäljentämään, käyttämään, paljastamaan ja jakelemaan tietoa 

muille rajoituksetta.  Kyäni saa vapaasti käyttää kaikkia tällaisessa palautteessa olevia ideoita, 

konsepteja, osaamista tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mm. sellaisten tuotteiden 

kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoimiseen, jotka sisältävät tällaista tietoa.  Mikäli Kyäni päättää 

tehdä niin, Käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan mitään palkkiota tai korvausta sellaisesta tiedosta, 

tekniikasta tai ideasta. 

20.  SIVUSTON HYVÄKSYTTÄVÄ JA LAILLINEN KÄYTTÖ 

Sivuston käyttöön liittyvä, Kyänille annettu tieto (a) ei saa olla väärää, virheellistä eikä harhaanjohtavaa; 

(b) ei saa olla siveetöntä tai sopimatonta; (c) ei saa sisältää viruksia, matoja tai muita tietokoneohjelmia, 

jotka on tarkoitettu vahingoittamaan, haittaamaan tai kaappaamaan järjestelmiä, dataa tai 
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henkilökohtaisia tietoja; (d) ei saa loukata kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, 

liikesalaisuutta tai muita omistusoikeuksia eikä julkisuuden tai yksityisyyden oikeutta; (e) ei saa olla 

herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, lain vastaisesti uhkaavaa tai häiritsevää; eikä (f) saa aiheuttaa 

velvoitteita Kyänille tai olla syynä siihen, että menettäisimme Internet-palvelujemme tarjoajien tai muiden 

alihankkijoiden palveluita.  Tälle sivustolle tai Kyänille muutoin viestejä lähettävä henkilö on vastuussa 

niiden sisällöstä ja niissä olevista tiedoista, mukaan lukien niiden totuudenmukaisuus ja 

paikkansapitävyys.  Tämä sivusto tarjotaan palveluna sen käyttäjille.  Kyäni pidättää itsellään oikeuden 

poistaa, muuttaa tai täydentää tämän sivuston sisältöä milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja 

ilmoittamatta siitä kenellekään. 

21.  MÄÄRÄYSTEN ITSENÄISYYS 

Siinä tapauksessa, että yksi tai useampi tämän sopimuksen osista jostain syystä katsottaisiin 

pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöpakottomaksi, se ei vaikuta mihinkään muuhun tämän 

sopimuksen sisältämään ehtoon.  

22.  OTSIKOT 

Tässä sopimuksessa käytetyt otsikot on tarkoitettu pelkästään helpottamaan tiedonhakua, eikä niitä tule 

käyttää apuvälineinä tämän sopimuksen tulkitsemiseen.  

23.  EI LUOPUMISILMOITUSTA 

Mikäli Kyäni ei ole vaatinut ajoissa tai ei ole vaatinut lainkaan jonkin tässä olevan ehdon täyttymistä, se ei 

vaikuta millään tavoin Kyänin oikeuteen vaatia sitä myöhemmin.  Mikäli Kyäni jättää käyttämättä mitä 

tahansa tässä käsiteltyä oikeuttaan tai tekee sen viiveellä, se ei kumoa kyseistä oikeutta tai muita tässä 

mainittuja oikeuksia. 

24.  KOKO SOPIMUS, PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET 

Tämä sopimus ja kaikki asiakirjat, joihin siinä nimenomaisesti viitataan osana sitä, muodostavat sinun ja 

Kyänin välisen tässä käsiteltyjä asioita koskevan sopimuskokonaisuuden.  Kyäni voi oman harkintansa 

mukaan yksipuolisesti tehdä parannuksia tai muutoksia tähän sopimukseen tai mihin tahansa muuhun 

siinä viitattuun asiakirjaan milloin tahansa julkaisemalla ne sivustolla.  Kaikki parannetut tai muutetut 

ehdot astuvat voimaan julkaisemisen myötä.  Sivuston käytön jatkaminen merkitsee, että olet hyväksynyt 

kaikki muutetut ehdot. 

25.  SIIRTOKELPOISUUS 

Et voi siirtää kenellekään tässä käsiteltyjä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Kyänin nimenomaista, 

kirjallista lupaa.    Kyäni voi milloin tahansa siirtää oikeutensa tai velvollisuutensa ilmoittamatta siitä 

sinulle. 

26.  KOLMANNEN OSAPUOLEN ETUA SUOJAAVAT OIKEUDET 

Henkilö, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli, ei voi olla tämän sopimuksen edunsaaja, eikä hänellä 

ole oikeutta vaatia yhdenkään tämän sopimuksen ehdon täytäntöönpanoa. 

27.  KOKO SOPIMUS 
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Tämä asiakirja muodostaa kaiken sen, mistä sopimusosapuolten välillä on sovittu voimaantulopäivästä 

alkaen, ja se syrjäyttää kaikki sopimusosapuolten aikaisemmat sopimukset, neuvottelut tai muut muistiot. 


