
                                                                                         
Muksunkirjan palveluehdot kuluttajille – 
voimassa toistaiseksi alkaen 31.3.2011  

1. Yleistä 

Nämä palveluehdot koskevat Clementia Oy:n tuottaman 

oma.muksunkirja.fi - verkkosivuston (jäljempänä "palvelu") 
käyttöä.  

Palvelu on tarkoitettu päivähoidossa olevien lasten 

vanhemmille ja päivähoidon ammattilaisille. Päiväkodeille on 
erilliset palveluehdot.  

Palveluun voi tuottaa sisältöä myös palvelun sponsori 

(”kummi”).  Palvelun sponsoria varten on olemassa erilliset 

palveluehdot. 

Palvelu käsittää vuorovaikutteisen 

informaationvälitystoiminnon päiväkodin ja vanhempien 

välillä, lapsikohtaisen reissuvihon, lapsikohtaisen 

tallennustilan esimerkiksi valokuville, 

varhaiskasvatussuunnitelmien taltioimisen sekä 
vuorovaikutteisen markkinointiviestintätoiminnon.  

Kirjautumalla palveluun hyväksyt nämä palveluehdot ja 

sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä 
palveluehtoja, älä käytä palvelua. 

Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on kuvattu 

palvelun tietosuojaselosteessa. Tietosuojaseloste löytyy 

palvelun etusivulta https://oma.muksunkirja.fi. 

2. Palvelun käyttö: oikeudet ja vastuut 

Palveluehdot hyväksymällä Clementia Oy myöntää sinulle 

henkilökohtaisen, ei-kaupallisen ja rajoitetun käyttöoikeuden 

Muksunkirja-palveluunsa. Käyttöoikeutta ei voi siirtää, mutta 

sen voi peruuttaa.  

Palvelun käyttöönottamalla vakuutat että antamasi tiedot ovat 
oikeellisia.  

Palvelussa käytetään henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja 

salasanaa. Sinun tulee vastata siitä, että salasanasi pysyy 

salassa. Salasanaa ei saa jakaa kenenkään toisen henkilön 

kanssa, pois lukien samassa taloudessa asuva toinen huoltaja. 

Clementia Oy:llä on oikeus valita, hyväksyä ja/tai ajoittain 
vaihtaa sinulle myöntämänsä käyttäjätunnus. 

 Jos epäilet, että salasanasi on päätynyt kolmannen osapuolen 

haltuun, sinun tulee välittömästi vaihtaa salasanasi ja 

tarvittaessa ilmoittaa siitä välittömästi Clementia Oy:lle. Olet 

vastuussa kaikista käyttäjätunnuksesi avulla tehdyistä 

toimista siihen saakka, kunnes olet ilmoittanut Clementia 

Oy:lle kadonneesta salasanasta ja kunnes Clementia Oy:llä on 

ollut kohtuullisessa määrin aikaa estää palvelun käyttö 

käyttäjätunnuksellasi. 

Jos et noudata näitä palveluehtoja tai jos käytät palvelua 

väärin tai kuormitat palvelua epätavallisen paljon on 

Clementia Oy:llä oikeus estää sinua pääsemästä palveluun 

ilman ennakkoilmoitusta, Samoin Clementia Oy:llä on oikeus 

estää pääsy palveluun, jos sillä on syytä uskoa, että osallistut 

johonkin laittomaan toimintaan tai vaarannat muiden 

käyttäjien tai Clementia Oy:n tietoturvaa tai yksityisyyttä. 

Mikäli Clementia Oy saa ilmoituksen siitä, että salasanasi on 

päätynyt kolmannen osapuolen haltuun, voidaan pääsy 
palveluun evätä. 

Palveluehdot eivät kata palvelun käyttämiseen tarvittavia 

laitteita tai yhteyksiä, jotka ovat palvelun käyttäjän omalla 

vastuulla. 

Clementia Oy:llä on oikeus niin halutessaan tarjota palvelusta 

erillinen osio kolmannelle osapuolelle vastikkeellisesti 

esimerkiksi markkinointiviestintään. Tämä vastike kuuluu 

vain ja ainoastaan Clementia Oy:lle. Clementia Oy edellyttää 

että ko. kolmas osapuoli sitoutuu omassa viestinnässään 

periaatteisiin mitkä koskevat markkinointia lapsille ja 
nuorille.   

Clementia Oy:llä on niin halutessaan mahdollisuus tarjota 

maksullisia lisäarvopalveluita, kuten painettuja 

valokuvakansioita Muksunkansiosta, niitä haluaville 

asiakkaille. Asiakkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
hankkia lisäarvopalveluita.   

3. Teollis- ja tekijänoikeudet 

Palveluun liittyvät oikeudet kuuluvat Clementia Oy:lle tai 
Clementia Oy:n lisenssinantajille.  

4. Asiakkaan aineisto 

Palvelun käyttäjänä voit laittaa palveluun tiettyjä tietoja, 

töitä, kuvia, palautetta tai muuta aineistoa ("asiakkaan 

aineisto"). Kaikki tällaista asiakkaan aineistoa koskevat 

teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat sinulle.   

Clementia Oy pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin 

varmuuskopioimaan asiakkaan aineistoa Clementia Oy:n 

kulloinkin voimassa olevien varmuuskopiointiperiaatteiden 

mukaisesti. Clementia Oy ei kuitenkaan vastaa tietojen 

häviämisestä tai asiakkaan aineiston häviämisen vuoksi 

syntyneistä vahingoista. 

5. Palvelun käyttö 

Palvelun käyttäjänä sitoudut siihen ettet palvelua käyttäessäsi 

riko kenenkään tekijänoikeuksia tai toimi tavalla, joka on 

hyvien tapojen vastaista.  

Jos Clementia Oy saa ilmoituksen, jonka mukaan olet 

toimittanut palveluun edellä kuvatun vastaista aineistoa, 

Clementia Oy:llä on oikeus poistaa kyseinen aineisto 
palvelusta tai estää sen käyttö asiasta ilmoittamatta 



                                                                                         
Clementia Oy ei vastaa palveluun mahdollisesti linkitettyjen, 

kolmansien osapuolten tuottamien, sivustojen toimivuudesta 
tai sisällöstä. 

6. Palvelun tarjoaminen 

Clementia Oy:llä on oikeus tarjota palvelua sopivaksi 

katsomallaan tavalla, mukaan luettuna oikeus muuttaa 

palvelua. Jos nämä muutokset edellyttävät muutoksia omassa 

toimintaympäristössäsi tai muissa laitteissa, sinun tulee tehdä 

nämä muutokset omalla kustannuksellasi. Clementia Oy 

pyrkii ilmoittamaan sinulle hyvissä ajoin etukäteen kaikista 

olennaisista muutoksista, jotka olennaisesti vaikuttavat 

palvelun käyttöön. 

Clementia Oy voi keskeyttää palvelun hetkellisesti, jos se on 

tarpeen esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden 

vuoksi tai jos lait, asetukset tai viranomaiset niin edellyttävät 

tai jos keskeyttäminen on tarpeen muista perustelluista syistä. 

Clementia Oy pyrkii varmistamaan, että palvelun keskeytys 

on niin lyhyt kuin mahdollista. Clementia Oy on oikeus 

sulkea palvelu oman harkintansa perusteella. Clementia Oy 

pyrkii ilmoittamaan palvelun keskeytyksistä tai sen 
sulkemisesta kohtuullisessa ajoin etukäteen. 

7. Palveluehtojen muutokset; palvelun lopettaminen 

Clementia Oy voi ajoittain muuttaa näitä palveluehtoja 

ilmoittamalla sinulle muutoksista ja toimittamalla sinulle 

muutetut palveluehdot vähintään kaksi viikkoa ennen niiden 

voimaantuloa. Clementia Oy toimittaa muutetut palveluehdot 

palvelun kautta tai muilla Clementia Oy:n harkinnan mukaan 
sopivilla tavoilla. 

Jos et hyväksy muutettujen palveluehtojen voimaantuloa, 

sinun tulee ilmoittaa siitä Clementia Oy:lle vähintään 

seitsemän päivää ennen muutettujen palveluehtojen 

voimaantuloa. Jos Clementia Oy ei saa tätä koskevaa 

ilmoitustasi edellä määrätyn ajan kuluessa tai jos 

nimenomaisesti hyväksyt muutetut palveluehdot (esimerkiksi 

napsauttamalla hyväksy-painiketta), sinun katsotaan 

hyväksyneen muutetut palveluehdot. Jos et hyväksy 

muutettujen palveluehtojen voimaantuloa ja jos sinä ja 

Clementia Oy ette sovi muuta kirjallisesti, oikeutesi käyttää 

palvelua päättyy sinä päivänä, kun muutetut palveluehdot 

tulevat voimaan. 

Clementia Oy voi sulkea käyttäjätilisi milloin tahansa 

ilmoittamalla sinulle siitä kaksi viikkoa aikaisemmin. Jos 

rikot näitä palveluehtoja, Clementia Oy voi sulkea 

käyttäjätilisi välittömästi. 

8. Vastuut ja vastuiden rajoitukset 

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ("AS IS") ilman 

minkäänlaisia takuita. Clementia Oy ei takaa, että palvelu 

toimii keskeytyksettä tai virheittä. Clementia Oy ei ole 

vastuussa palvelussa esitettyjen tietojen tai muun aineiston 

oikeellisuudesta, kattavuudesta tai luotettavuudesta eikä 

palvelussa tarjottavien tai sen kautta välitettävien tuotteiden 

tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. 

Clementia Oy ei vastaa palvelun sisältämien tai siihen 

liittyvien mielipiteiden tai keskustelufoorumeiden tai muiden 
tiedonvälityspalveluiden sisällöstä. 

Clementia Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä 

vahingoista, joita palvelun kautta siirrettävän palvelun, 

tuotteen tai aineiston mahdollinen viivästys, muutos tai 

häviäminen aiheuttaa. Clementia Oy ei vastaa välittömistä tai 

välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat keskeytyksistä ja 

häiriöistä, mukaan luettuina tietojen häviäminen tai viivästys 

tai muutokset, jotka johtuvat teknisistä vioista tai ylläpidosta. 

Clementia Oy ei myöskään millään tavoin vastaa välittömistä 

tai välillisistä vahingoista, joita haittaohjelmat (virukset, 

madot jne.) tai palvelun virheellinen sisältö saattavat 

aiheuttaa. Clementia Oy ei vastaa käyttäjän tai kolmannen 

osapuolen aiheuttamista vahingoista. 

Clementia Oy vastuu sinulle tai omaisuudellesi aiheutuneista 

välillisistä vahingoista rajoittuu aina enintään siihen 

summaan, jonka olet maksanut palvelun tai sen osan käytöstä 

välittömästi ennen korvausvaateen esittämistä edeltäneiden 
kolmen kuukauden ajalta. 

Clementia Oy ei koskaan vastaa mistään välillisistä tai 

ennalta arvaamattomista vahingoista, joita sinulle on 
aiheutunut missä tahansa olosuhteissa. 

Vastaat itse kaikista laittomasta käyttäytymisestä tai näiden 

palveluehtojen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista, ja 

kustannuksellasi puolustat ja vapautat Clementia Oy:n ja 
kolmannet osapuolet niitä koskevista vastuista. 

9. Sovellettava laki, erimielisyyksien sovittelu 

Näihin palveluehtoihin ja niihin liittyviin sopimussuhteisiin 

sovelletaan Suomen lakia. Näistä palveluehdoista tai niihin 

liittyvistä sopimussuhteista kehkeytyvät erimielisyydet 

pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Jos sovintoon ei päästä, 
erimielisyydet ratkotaan Oulun käräjäoikeudessa. 

---dokumentin loppu--- 

 


