
Käyttöehdot 

Yleistä 

Kuopion Energia myöntää käyttöoikeuden verkkosivustoonsa, sillä 
edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy tässä dokumentissa kerrotut 
ehdot. Käyttöehdot koskevat ainoastaan verkkosivustoa, eivät 
mahdollista käyttäjän ja Kuopion Energian välistä viestintää tai 
sopimuksia. Jos olet epävarma siitä, mikä on sallittua ja mikä ei, ole 
hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Käyttämällä sivustoa ja sen 
palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot. Tutustuthan ehtoihin huolella. 

Käyttöoikeudet 

Verkkosivuston omistaa Kuopion Energia Oy. Verkkosivustolla 
tarkoitetaan www-sivuja ja niiden tekstisisältöjä sekä lomakkeita, 
sovelluksia, ohjelmakoodia ja osaa kuvista. Kuvat tai muut sisällöt, joita 
Kuopion Energia ei omista, mutta joihin Kuopion Energialla on 
käyttöoikeus, ovat Kuopion Energian yhteistyökumppanien, 
alihankkijoiden tai kuvien ja sisältöjen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. 

Verkkosivuston sisällön tai sen osan jakelu, kopioiminen tai 
tallentaminen kaupalliseen käyttöön on kiellettyä ilman Kuopion 
Energian kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta tässä dokumentissa 
mainittuja poikkeuksia. Käyttäjä voi tallentaa, kopioida tai tulostaa 
sivuston sisältöjä omaan käyttöönsä mutta ei kaupalliseen käyttöön. 
Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että tällaista sisältöä ei levitetä edelleen 
ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa. 

Sivustolle linkittäminen on sallittua, mutta on suotavaa, että linkityksen 
yhteydessä mainitaan Kuopion Energia. 

Tiedotteiden esittäminen, levittäminen ja tallentaminen on sallittua. 
Sivuston kautta on mahdollista tilata tiedotteet RSS-syötteenä. 
Tiedotteiden esittäminen edellyttää, että niiden lähde ilmoitetaan 
selvästi. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää verkkosivustoa tarkoituksenaan etsiä 
tietoturva-aukkoja tai hyödyntääkseen sellaisia. Mikäli käyttäjä toimii 
näin tietoisesti tai tiedostamattaan, on Kuopion Energialla oikeus ryhtyä 
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tarvittaviin oikeudellisiin toimiin hakeakseen korvausta mahdollisesti 
aiheutuneista vahingoista. 

Kustannuksia aiheuttavien palveluiden tai tavaroiden hankkiminen 
sivustomme kautta edellyttää vähintään 18 vuoden ikää tai 
vaihtoehtoisesti vanhemman tai muun holhoojan kirjallista lupaa. 

Merkit, nimet ja tunnukset 

Verkkosivustolla esiintyvät Kuopion Energian tavaramerkit, logot, tuote 
ja mallimerkinnät tai niiden muunnelmat, ovat Kuopion Energian 
omaisuutta. Näiden käyttö ja/tai muuttaminen on  kiellettyä, ellei 
Kuopion Energia tai oikeuksien omistaja ole antanut käyttöön lupaa. 
Muut tuote- ja yritysmerkit, jotka esiintyvät verkkosivustolla, voivat olla 
kyseisten omistajien tavaramerkkejä, joiden käyttö ilman oikeuksien 
omistajan lupaa on kielletty. 

Oikeus muutoksiin 

Kuopion Energialla on oikeus tehdä muutoksia verkkosivustoihin ja 
näihin käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta. Kuopion Energia ei vastaa 
muutosten aiheuttamista suorista tai välillisistä kustannuksista, joita 
käyttäjälle saattaa muutosten takia aiheutua. 

Vastuunrajoitukset 

Verkkopalvelussa esiintyvien tietojen, välineiden tai palveluiden käyttö 
tapahtuu yksinomaan verkkopalvelun käyttäjän omalla vastuulla. 
Kuopion Energia ei vastaa verkkopalvelun sisällön oikeellisuudesta tai 
soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. 

Kuopion Energia pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan 
verkkopalvelun asianmukaisen toiminnan kaikkina aikoina mutta ei 
takaa, että verkkopalvelu tulee olemaan keskeytyksetön, oikea-aikainen, 
turvallinen tai virheetön. Kuopion Energia ei myöskään takaa, että 
virheet korjataan ja että käytössä oleva verkkopalvelu tai palvelin ovat 
vapaita tietokoneviruksista, ohjelmavirheistä tai muista vioista. 

Kuopion Energia ei vastaa mistään verkkopalvelun käytön tai käytön 
keskeytymisen aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista, 
liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä. 

VANHENTUNUT



Käyttäjä hyväksyy mahdollisuuden, että joissain tilanteissa 
verkkopalvelujen tietoturva voi vaarantua siten, että käyttäjän antamat 
tiedot voivat vaarantua. On tärkeää, että käyttäjä huolehtii omasta 
tietoturvastaan ja suojaa omat tietonsa verkkopalveluissa yksilöllisellä ja 
laadukkaalla salasanalla. Yksilöllisen salasanan käyttö suojaa 
pienentäen mahdollisen tietoturvan vaarantumisen aiheuttamaa riskiä 
käyttäjälle. 

Linkit 

Kuopion Energia ei ota vastuuta niiden sivustojen saatavuudesta tai 
sisällöistä, joihin on linkkiyhteys Kuopion Energian verkkopalvelusta ja 
jotka joku muu kuin Kuopion Energia on tehnyt tai julkaissut. 

Käyttäjän luovuttamat tiedot 

Lähettämällä tietoja tai tiedostoja verkkosivustomme kautta käyttäjä 
vahvistaa sen, että lähetetty aineisto ei ole laitonta ja että ennen 
lähettämistä on tehty tarvittavat varotoimet, jotta lähetys ei sisällä 
viruksia tai muuta vahinkoa aiheuttavaa sisältöä. Käyttäjän tulee 
varmistua, että lähetetyt tiedot ja aineistot ovat käyttäjän omistuksessa 
siten, että käyttäjällä on kaikki oikeudet niiden lähettämiseen Kuopion 
Energialle. Lähettäessään tietoja Kuopion Energialle käyttäjä luovuttaa 
Kuopion Energialle oikeuden tallentaa tiedot esimerkiksi erilaisiin 
tietojärjestelmiinsä ja käyttää tietoja sopiviksi katsomillaan tavoilla 
veloituksetta sekä luovuttaa niitä tarvittaessa yhteistyökumppanien 
käyttöön. 

Kaikki verkkosivustolle tuleva liikenne tallentuu 
kävijäseurantajärjestelmiin. Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja (nimi, 
osoite, syntymäaika tai muita vastaavia tietoja) ei kerätä automaattisesti 
ilman käyttäjän erillistä lupaa. Kävijäseuranta tallentaa kävijän ip-
osoitteen. Väärinkäytöstilanteissa tämä ip-osoite voidaan luovuttaa 
viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten. 

Evästeiden käyttö 

Kuopion Energian verkkosivustoilla voidaan kerätä sivuilla vierailevien 
käyttäytymistietoja. Vierailijan tietokonetta ja muuta päätelaitetta 
koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien 
tekniikoiden avulla. 
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Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä vierailijaa, 
eikä niiden tarkoituksena ole kerätä henkilötietoja. Evästeet ja muut 
vastaavat tekniikat eivät vahingoita vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. 
Niitä ei voi käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista 
vierailijan laitteella olevien tietojen tutkimista. 

Kuopion Energian verkkosivustoilla voi olla käytössä sosiaalisen median 
toimintoja, joiden sisältö tulee suoraan kyseisistä palveluista. 
Sosiaalisen median sovellukset voivat kerätä tietoja verkkosivustojen 
vierailijoista kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. 
Kolmansien osapuolten käyttöehdot voivat poiketa Kuopion Energian 
käyttöehdoista. 

Mikäli vierailija ei halua, että Kuopion Energia tai sen 
yhteistyökumppanit kohdentavat mainontaa tai sisältöä internet-
käyttäytymisen perusteella, vierailija voi estää tämän kieltämällä 
haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. 

Henkilötiedot 

Kuopion Energia noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. 
Voit tutustua Kuopion Energian tietosuojakäytäntöihin tarkemmin 
sivustolla  Tietosuoja 

Ilmoituksen laillisuus 

Verkkosivuston käyttöön ja käyttöehtoihin liittyvissä asioissa sovelletaan 
Suomen lakia. 
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https://www.kuopionenergia.fi/tietosuoja
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