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Yleistä

● Näitä toimitusehtoja sovelletaan Velhovisio Digital Oy (y-tunnus 3133720-4) 

(myöhemmin ”toimittaja” tai ”Velhovisio”) ja asiakkaan välisissä 

toimeksiannoissa. 

● Toimeksianto eli tilaus sitoo molempia osapuolia, kun asiakas on hyväksynyt 

tarjouksen. Tarjous toimii myös sopimuksena. Erillinen sopimus voidaan 

tehdä, mikäli asiakas niin toivoo. Myös tarjouksen suullinen hyväksyntä on 

sitova ja tällöin sopimus katsotaan syntyneeksi, kun toimeksiannon 

suunnittelu aloitetaan.

● Sopimus voidaan irtisanoa, jos molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen 

ei päästä. Irtisanominen ei kuitenkaan vapauta sopimuksen mukaisten jo 

toteutuneiden kustannusten korvaamisesta.

Yhteiset velvoitteet

● Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa tehtävän toteutumiseen 

sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat heidän määrättävissään tai 

hallinnassaan sekä hyvää liiketapaa noudattaen ja kohtuullisessa 

aikataulussa.

● Luottamuksellisen tai salaisen tiedon luovuttaminen ulkopuolisille edellyttää 

tiedon omistavan sopijaosapuolen lupaa.



Toimittajan vastuut ja velvoitteet

● Velhovisio tuottaa toimeksiannot parhaaksi katsomallaan tavalla, työkaluin 

ja henkilö- tai alihankkijaresurssein. Kotisivut tuotetaan Avada-nimisellä 

teemalla. Työmme sisältää ne toiminnallisuudet, mitä kyseinen teema 

mahdollistaa. Erikoistoiveet voivat vaatia ylimääräisten lisäosien 

käyttöönottoja, ja nämä lähtökohtaisesti eivät sisälly tarjoukseen, vaan ne 

voidaan toteuttaa lisätyönä.

● Jos toimittajan toimittamassa lopputuloksessa havaitaan virheitä tai 

puutteita, toimittajalla on oikeus tehdä tarvittavat korjaukset. Toimittaja ei 

vastaa mahdollisten asiakkaalta tai toimittajalta huomaamattomien suorista 

(esimerkiksi painovirheet) tai epäsuorista vahingoista (esim. tuotannon 

menetys) taloudellisesti, vaan korjaukset tehdään veloituksetta tai lisätyönä 

riippuen tilanteesta. Mikäli asiakkaalle koituu toimittajan toiminnan vuoksi 

merkittävää vahinkoa, rajautuu toimittajan korvausvastuu enintään 

toimeksiannon palkkion suuruuteen.

● Toimittaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamien palveluiden 

toimivuudesta. Näitä voivat olla mm. kotisivuprojekteissa käytetyt lisäosat tai 

teemat.

● Toimittaja ei ole vastuussa asiakkaan mahdollisista tekemistään virheistä 

sivustolle. Näitä voi aiheuttaa esimerkiksi vieraiden lisäosien tai teemojen 

lataaminen tai muu vahinkoa aiheuttava käyttö.

● Toimittaja ei vastaa asiakkaan kotisivutilaan liittyvistä asioista, vaan siitä 

vastaa asiakkaan valitsema webhotelli.
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Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

● Asiakkaan velvollisuus on tarkastaa toimittamansa kuva- tai muun aineiston 

tekijänoikeudet.

● Asiakkaan vastuulla on vedoksen tarkastaminen riippumatta toimitetusta 

aineistosta.

● Asiakas vastaa sisällön päivityksistä kotisivuston julkaisun jälkeen. Tämän 

jälkeen kauttamme tehtävä sisällönmuokkaus on lisätyötä.

Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet

● Asiakas saa käyttöoikeuden sopimuksessa määriteltyyn tehtävän tulokseen 

mutta ei saa luovuttaa käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille ellei siitä 

erikseen sovita. 

● Lähtökohtaisesti alkuperäiset aineistot ja lähdetiedostot eivät sisälly 

toimitukseen, vaan niiden luovutuksen mahdollinen korvaus sovitaan 

erikseen.

● Tuotetun aineiston, menetelmien ja materiaalin tekijänoikeus kuuluu sekä 

asiakkaalle että toimittajalle. Toimittaja saa käyttää kyseistä materiaalia 

esimerkiksi referenssinä ellei asiakas sitä erikseen kiellä.



Kotisivujen ylläpito

Kotisivujen ylläpito tarkoittaa sivuston tietoturvalliseen ja teknisen toimintaan 

liittyvien toimenpiteiden hoitamista. Tämä ei sisälly automaattisesti tehtyihin 

kotisivuihin vaan ylläpidon hoitamisesta pitää sopia erikseen. 

Mikäli ylläpitoasiakkaan kotisivuilla ilmenee ongelmia, toimittaja hoitaa asiaa 

normaalien työaikojen puitteissa. Vasteaika on yleensä noin 1-2 arkipäivää.

Mikäli ongelma johtuu kolmannen osapuolen toiminnasta, jonka korjaaminen on 

kohtuutonta, on Velhovisiolla oikeus sopia ylläpitoasiakkaan kanssa lisätyöstä. 

Ylläpito sisältää vain varmuuskopiot ja päivitysten ajan tasalla pitämisen, ei vaativaa 

tai rakenteellista uudistamistyötä.

Teeman ja lisäosien maksullisuus

WordPress itsessään on ilmainen julkaisujärjestelmä. Kotisivujen rungon 

muodostaa maksullinen teema. Käytämme toteutuksissamme Avada-nimistä 

teemaan ja sen kertamaksullinen lisenssi 59 eur sisältyy kotisivutoteutustemme 

hintaan. Kotisivujen valmistukseen käytetään myös yleisten ja suosittujen lisäosien 

ilmaisversioita, ellei tarjouksessa muuta mainita. 

Laskutus

Projektit laskutetaan tarjouksessa kuvaillun laskutussuunnitelman mukaan. 

Välilaskujen suoritus on edellytys projektin edistymiselle.
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Huomautusaika

Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa työn laatu ja toimittaa mahdolliset 

huomaamansa puutteet  30 päivän aikana toimituksen jälkeen. 

Toimituspäivämäärä lasketaan kotisivuprojekteissa sivuston julkaisusta, graafisen 

suunnittelun töissä painotiedoston toimituksesta. Tämän määräajan jälkeen 

korjaukset ovat lisätyötä.

Force Majeure

Sopimusosapuolilla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa 

viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan sopimuksen mukaisten 

velvoitteidensa täyttäminen.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä joko ulkoinen tai 

henkilökohtainen tapahtuma, jota sopijapuoli ei ole voinut ennakoida sopimusta 

tehdessään, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia sopijapuoli ei ole voinut estää 

taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen 

mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen 

taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

Pätevyysjärjestys

Sopimuksen ja toimitusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä:

1. Tarjouksen eli sopimuksen sisältö

2. Toimitusehdot
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