
Sopimus Suomenlinnan hoitokunnan tarjoaman tietoverkkoyhteyden käytöstä
Sopimusosapuolet ja sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Suomenlinnan hoitokunta sekä palvelua käyttävä taho (jäljempänä 
käyttäjä). Käyttäjä hyväksyy oheiset sopimusehdot allekirjoittamalla sopimusehdot. 

1.0 Palvelun käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttäjä vastaa tietoverkkoon liitettyjen tietokoneiden ja laitteiden asianmukaisesta 
ylläpidosta ja riittävästä tietoturvasta. Palvelun käyttäjä on vastuussa kaikesta hänen modeeminsa 
ja laitteiden  toimittamastaan tietoliikenteestään.

2.0 Käyttö

Tietoverkkoyhteys on tarkoitettu ensisijaisesti perustarpeisiin kuten Internetin sivujen selaamiseen, 
sähköpostin lähettämiseen ja laskujen maksamiseen. Tietoverkkoyhteyden nopeus on 
vaihtelevaa. Laittoman tai hyvän tavan vastaisen materiaalin julkaiseminen tai jakelu maksutta sekä 
verkon resurssien tarpeeton kuormittaminen on kielletty. Liittymään kytketyssä langattomassa 
verkossa on käytettävä asianmukaista salaustekniikkaa. Käyttäjä ei saa asentaa tai kytkeä liittymään 
palvelimia.

3.0 Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan ajantasaiset yhteystiedot sekä modeemin MAC-
osoitteen. Jos sopimuksen tekijä muuttaa, vuokraa, myy tai muulla tavalla siirtää modeemin 
hallintaoikeuden toiselle käyttäjälle tai ulkopuoliselle taholle ja jos hallintaoikeuden siirto kestää yli 
seitsemän päivää, on hänen ilmoitettava muutoksesta Suomenlinnan hoitokunnalle.
Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Suomenlinnan hoitokunnan erikseen antamia ohjeita ja 
määräyksiä tietoverkon käytöstä sekä Suomen lakia. Palvelun käyttäjä on velvollinen korvaamaan 
Suomenlinnan hoitokunnalle vahingon, joka aiheutuu tämän sopimusten ehtojen vastaisesta 
toiminnasta tai jonka käyttäjä muulloin tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa. 

4.0 Suomenlinnan hoitokunnan oikeudet ja velvollisuudet

Suomenlinnan hoitokunta vastaa tietoverkon toimivuudesta TV-pistokkeeseen asti. 
Palveluun ei kuulu käyttäjien ohjelmistoista tai laitteistoista johtuvien ongelmien ratkaiseminen. 
Suomenlinnan hoitokunta ei vastaa taloudellisista menetyksistä tai muista vahingoista, jotka 
aiheutuvat teknisistä vioista, kolmansista osapuolista, verkon kuormittumisesta tai ylläpidollisista 
toimista seuraavista käyttökatkoksista. Vikatilanteiden korjaukset hoidetaan virka-aikana resurssien 
mukaisesti. Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus ilman eri ilmoitusta rajoittaa liittymän nopeutta tai 
siirrettävää datan määrää.

5.0 Sopimuksen ehtojen muuttaminen 

Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä 
kotisivuilla osoitteessa http://www.suomenlinna.fi/asukasverkko. Muutokset astuvat voimaan 
seuraavan kalenterikuukauden alusta, poikkeuksena sellaiset välittömästi voimaan tulevat ehtojen 
muutokset, jotka aiheutuvat laista, viranomaisten määräyksistä tai muutoin Suomenlinnan 
hoitokuntaa velvoittavista säännöistä. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Suomenlinnan 
hoitokunnalla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa välittömästi, mikäli käyttäjä ei täytä
sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan tai muutoin käyttää Suomenlinnan hoitokunnan palveluja 
tämän sopimuksen ehtojen tai Suomenlinnan hoitokunnan ohjeittein tai määräyksien vastaisesti.

Käyttäjän tiedot Suomenlinnan hoitokunnan edustaja
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