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Paalulaskutus käyttöehdot 
 
1. Palvelujen käyttö 
 
Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan 
verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa muun sovelluksen, ohjelmiston, palvelun, 
verkkosivuston tai muun niihin liittyvän palvelun, jota me, Paalulaskutus, tarjoamme (jäljempänä 
yhdessä “Palvelut”) käyttöön sovelletaan alla esitettyjä ehtoja sekä muita palveluihin kulloinkin 
soveltuvia ehtoja (jäljempänä yhdessä “Ehdot”).  
 
“Me” tai “Paalulaskutus” tarkoittaa WestStar Oy:tä, Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti. 
 
“Tilaaja” tarkoittaa Paalulaskutuksen asiakasta. 
 
“Käyttäjä” tarkoittaa Palveluiden käyttäjää, mukaan lukien (näihin kuitenkaan rajoittumatta) 
Tilaajat ja Tilaajien asiakkaat. 
 
Nämä Ehdot sekä kaikki Ehdoissa viitatut asiakirjat muodostavat juridisesti sitovan, Palveluita ja 
Palveluiden käyttöä koskevan sopimuksen välillemme. Jotta voit käyttää Palveluja, sinun tulee 
ensin hyväksyä Ehdot. Et voi käyttää Palveluja, ellet ole hyväksynyt Ehtoja. Mikäli et hyväksy 
Ehtoja, sinulla ei ole pääsyä Palveluihin.  
 
Vaikka jotkin Palvelut ovat tarjolla myös muille Käyttäjille kuin Tilaajille, nämä Käyttäjät eivät ole 
Paalulaskutuksen asiakkaita eikä Paalulaskutuksella näin ollen ole mitään velvollisuuksia tällaisia 
Käyttäjiä kohtaan. 
 
Mikäli sinulla on kysymyksiä Ehdoista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa 
info[at]paalulaskutus.fi  
 
2. Tietosuojakäytäntö 
 
Palvelut vaativat, että keräämme tietoja sinusta. Osa tiedoista, joita keräämme sinusta on 
“henkilötietoja”. Tällä tarkoitetaan tietoja, jotka liittyvät sinuun ja joista sinut voidaan tunnistaa. 
Voimme käyttää henkilötietojasi mihin tahansa seuraavista tarkoituksista: rekisteröidäksemme 
sinut Palveluihin; hallinnoidaksemme Palveluita sekä mahdollistaaksemme sinulle Palveluiden 
käytön; arvioidaksemme ja analysoidaksemme markkinoitamme, asiakkaitamme, tuotteitamme ja 
palveluitamme; tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden seuraamiseksi, arvioimiseksi ja 
parantamiseksi; sisäiseen arkistonpitoon ja markkinointitarkoituksiin. 
 
Keräämme henkilötietoja lukuisia eri menetelmiä käyttäen, mukaan lukien silloin kun lähetät niitä 
Palveluiden kautta ja silloin kun soitat meille tai lähetät meille sähköpostia tai käyt kanssamme 
kirjeenvaihtoa muutoin kuin Palveluiden kautta. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on 
tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. 
 
WestStar-konserniin kuuluvia yhtiöitä lukuun ottamatta emme luovuta sinuun liittyviä 
henkilötietoja kolmansille tahoille ilman suostumustasi, paitsi milloin se on tarpeellista sitä varten, 
että henkilökuntamme tai liikekumppanimme voi toimittaa meille palvelun tai suorittaa toiminnon 
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puolestamme (mukaan lukien nyt tai tulevaisuudessa tarjoamamme palvelut) tai milloin 
lainsäädäntö vaatii tai sallii meidän tekevän niin. Luovuttaessamme henkilötietojasi kolmannelle 
taholle, noudatamme tietosuojalainsäädäntöä varmistamalla sellaisten järjestelyjen olemassaolon, 
joiden mukaan tällainen kolmas taho ei käytä henkilötietojasi muihin kuin määrittelemiimme 
tarkoituksiin ja käyttää niitä tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten mukaisesti ja 
pitää ne turvassa. 
 
Mikäli luovutamme henkilötietojasi WestStar-konsernin yhtiölle tai kolmannelle taholle, joka 
sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolelle, emme tee niin ellemme ole ryhtyneet toimiin sen 
varmistamiseksi, että henkilötiedoillesi tarjotaan sama suoja kuin mitä tietosuojalainsäädäntö 
meiltä vaatii. 
 
Saatamme käyttää meillä olevia henkilötietojasi tarjotaksemme tietoja tuotteista ja kampanjoista 
sekä sellaista muuta tietoja, joista uskomme sinun olevan kiinnostunut, mikäli olet 
rekisteröintiprosessin yhteydessä suostunut vastaanottamaan tällaista tietoa sähköpostitse. Voit 
muuttaa mielesi suoramarkkinoinnin suhteen seuraamalla kussakin viestissä olevia ohjeita 
suoramarkkinoinnin keskeyttämisestä tai päivittämällä käyttäjätietosi. Voit tehdä näin milloin 
tahansa. Mikäli teet näin, me emme poista henkilötietojasi 
tietokannastamme/tietokannoistamme, mutta huomioimme asetustesi muutoksen niin pian kuin 
kohtuullisesti mahdollista. 
 
Rekisterinpitäjä on WestStar Oy. WestStarin osoitetiedot löytyvät alla kohdasta 16.  
 
3. Rekisteröintitiedot; Tilin turvallisuus 
 
Jos rekisteröidyt Palveluihin, sitoudut (a) toimittamaan rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot 
tarkkoina, ajantasaisina ja täydellisinä (jäljempänä “Rekisteröintitiedot”); (b) ylläpitämään 
salasanasi turvallisuutta; (c) ylläpitämään ja päivittämään Rekisteröintitietojasi ja muita 
Paalulaskutukselle toimittamiasi tietoja, ja ylläpitämään ne tarkkoina, ajantasaisina ja täydellisinä; 
ja (d) kantamaan vastuun Rekisteröintitietojesi ja muiden Paalulaskutukselle toimittamiesi tietojen 
väärinkäytöstä aiheutuvista riskeistä. Olet vastuussa kaikista Paalulaskutus-tilisi tapahtumista, ja 
kaikista Paalulaskutus-tilisi aiheuttamista maksuista.  
 
4. Korvaukset ja maksut 
 
Palveluiden käytöstä aiheutuvat maksut ja muut korvaukset on määritelty Palveluiden 
verkkosivuilla. Ne voivat vaihdella ajoittain. Jos muutamme niitä, toimitamme sinulle ilmoituksen 
muutoksesta vähintään 30 päivää aikaisemmin. Jos ne muuttuvat, Palveluiden käytön jatkaminen 
muutoksen jälkeen muodostaa hyväksyntäsi koskien uusia maksuja ja korvauksia muutospäivän 
jälkeen. Mikään maksuja tai korvauksia koskeva muutos ei koske muutoksen aikana meneillään 
olevaa laskutusjaksoa. 
 
Mitkään Palvelut eivät ole siirto- tai palautuskelpoisia. Käyttämättömistä Palveluista suorittamia 
maksuja ei palauteta vaikka lopettaisit Palvelun käytön välittömästi jo maksetun laskutusjakson 
aikana.  
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5. Omistusoikeus, käyttäjäsisältö, tekijänoikeus ja tavaramerkit 
 
“Sisältö” tarkoittaa kaikkia tietoja, dataa, logoja, merkkejä, muotoilua, kuvia, äänitiedostoja, muita 
tiedostoja, ja niiden valikoimaa ja asettelua Palveluissa. “Käyttäjäsisältö” tarkoittaa käyttäjien, 
riippumatta siitä ovatko he Tilaajia, Tilaajien asiakkaita tai muita Käyttäjiä, toimittamaa sisältöä.  
Lukuun ottamatta Käyttäjäsisältöä, Paalulaskutus tai sen lisenssinantajat omistavat Palvelut ja 
kaiken Palveluiden kautta saatavilla olevan tai Palveluiden luomiseen tai käyttöön käytettävän 
Sisällön ja ohjelmistot, näitä suojaa Suomen ja kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö ja kaikki 
oikeudet Palveluihin, tällaiseen Sisältöön ja ohjelmistoihin pidätetään. Kaikki tavaramerkit, 
rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet ja yhtiöiden nimet tai logot, jotka mainitaan Palveluissa, 
ovat niiden kyseisten omistajien omaisuutta. 
 
Käyttäjäsisältösi on omalla vastuullasi. Meillä ei ole mitään vastuuta siitä tai mistään 
Käyttäjäsisällöstäsi johtuvista muille henkilöille aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.  
Sitoudut olemaan lähettämättä, lataamatta, siirtämättä, levittämättä, tallentamatta, luomatta tai 
muuten julkaisematta mitään laitonta tai loukkaavaa materiaalia, mainoksia, kolmannen 
osapuolen henkilökohtaisia tietoja, viruksia tai muuta vahingollista tai muuten epäsopivaa 
materiaalia Palveluiden kautta.  
 
Vaikka meillä ei ole siihen mitään velvollisuutta, meillä on yksinomainen harkintavalta ilman 
ilmoitusta poistaa, karsia ja muokata Palveluihin lähetettyä tai tallennettua Käyttäjäsisältöä, ja 
voimme suorittaa nämä toimenpiteet milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Olet yksin vastuussa 
kopioiden ylläpitämisestä ja Palveluihin lähettämäsi tai tallentamasi Käyttäjäsisällön 
korvaamisesta.  
 
6. Rajoitettu lisenssi Käyttäjäsisältöön Paalulaskutukselle 
 
Lähettämällä Käyttäjäsisältöä Palveluihin tai julkaisemalla sitä niiden kautta, (a) annat 
Paalulaskutukselle ja sen konserni- ja tytäryhtiöille yksinoikeudettoman, rojaltivapaan, 
siirtokelpoisen oikeuden käyttää, esittää, suorittaa, toisintaa, alilisensoida, levittää, julkistaa, 
muuntaa, muunnella, kääntää ja luoda johdannaisteoksia tällaisesta Käyttäjäsisällöstä sellaisella 
tavalla tai sellaisiin tarkoituksiin joihin Palvelut kulloinkin käyttävät tällaista käyttäjäsisältöä; (b) 
vakuutat että (i) omistat ja hallitset kaikkia oikeuksia lähettämääsi tai muutoin julkaisemaasi 
Käyttäjäsisältöön, tai sinulla muutoin on oikeus lähettää ja julkaista kyseistä Käyttäjäsisältöä 
Palveluissa tai niiden kautta; ja (ii) tällaisen Käyttäjäsisällön käyttö ja lähettäminen tai muu 
siirtäminen ei riko näitä Ehtoja eikä mitään kolmannen henkilön tai yhtiön oikeuksia tai aiheuta 
vahinkoa muille henkilöille tai yhtiöille. Mikäli lähetät Paalulaskutukseen tai Palveluiden julkiseen 
osaan mitä tahansa tietoa, ideoita, keksintöjä, ajatuksia, menetelmiä tai tietotaitoa 
(“Käyttäjäehdotuksia”) mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien sellaisten tuotteiden ja 
palveluiden, joihin tällainen tieto liittyy, kehittäminen, tuottaminen ja/tai markkinointi, hyväksyt 
että Paalulaskutus voi käyttää Käyttäjäehdotuksia ilman tunnustusta tai korvausta sinulle, ja luovut 
oikeuksistasi omistukseen tai korvaukseen tai muista Käyttäjäehdotuksiin liittyvistä oikeuksistasi. 
Seuraamme aktiivisesti Käyttäjäehdotuksia uusia ideoita varten. Jos haluat säilyttää oikeutesi 
Käyttäjäehdotuksiisi, sinun ei tule lähettää niitä Palveluihin tai meille.  
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7. Rajoitettu lisenssi Sisältöön sinulle 
 
Paalulaskutus antaa sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, yksinoikeudettoman, 
alilisensointikelvottoman lisenssin Palveluihin pääsyyn ja Sisällön Palveluiden kautta saatavillasi 
olevien osien tarkastelemiseen, kopioimiseen ja tulostamiseen. Tällaiseen lisenssiin sovelletaan 
näitä Ehtoja, ja erityisesti seuraavien ehtojen mukaisesti: (i) saat katsoa, kopioida ja tulostaa 
tällaisia Sisällön osia ainoastaan omaan käyttöösi; (ii) et saa muuttaa tai muutoin luoda 
johdannaisteoksia Palveluista tai Sisällöstä, tai jäljentää, julkaista tai esittää Palveluita tai mitä 
tahansa Sisältöä (poislukien sivustojen käyttäminen välimuistissa) muutoin kuin näiden Ehtojen 
nimenomaisesti sallimalla tavalla; (iii) et saa poistaa tai muuttaa mitään tekijänoikeus-, 
tavaramerkki- tai muita yksinoikeusmerkintöjä, jotka on lisätty Sisältöön; (iv) et saa käyttää mitään 
tiedonkaivuu-, robotti- tai vastaavia tiedonkeräys- tai erotusmenetelmiä; ja (v) et saa käyttää 
Palveluita tai Sisältöä muuhun kuin niiden suunniteltuun tarkoitukseen. 
 
8. Kolmansien osapuolten sivustot ja mainokset 
 
Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille (“Kolmansien Osapuolten 
Sivustot”) ja kolmansien osapuolten sisältöön (“Kolmansien Osapuolten Sisältö”) palveluna niille, 
joita tämä tieto kiinnostaa. Käytät linkkejä Kolmansien Osapuolten Sivustoille ja Kolmansien 
Osapuolten Sisältöä omalla vastuullasi. Kun poistut verkkosivuiltamme, ehtomme ja käytäntömme 
eivät enää sovellu. Sinun tulee tutustua Kolmansien Osapuolten Sivustoihin soveltuviin ehtoihin ja 
käytäntöihin, mukaan lukien yksityisyys- ja tiedonkeräyskäytäntöihin, ja sinun tulee suorittaa kaikki 
tarpeelliseksi katsomasi selvitykset ennen kuin ryhdyt mihinkään toimiin kolmannen osapuolen 
kanssa. 
 
Paalulaskutus voi julkaista kolmansien osapuolten mainoksia ja kampanjoita Palveluissa. 
Liiketoimesi tai yhteydenpitosi, tai osallistumisesi muiden mainostajien kuin Paalulaskutuksen 
kampanjoihin ja mitkä tahansa tällaisiin toimiin liittyvät ehdot, takuut tai vakuutukset, soveltuvat 
ainoastaan sinun ja tällaisen kolmannen osapuolen välillä. Paalulaskutus ei ole vastuussa mistään 
tällaisista toimista tai kolmannen osapuolen Palveluissa olevista mainoksista johtuvista 
menetyksistä tai vahingoista. 
 
9. Takuunrajoitus 
 
Palvelut ja Sisältö tarjotaan sinulle “sellaisina kuin ne ovat” ilman mitään Paalulaskutuksen 
nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia. Paalulaskutus irtisanoutuu nimenomaisesti 
kaikista muista takuista, nimenomaisista tai epäsuorista, mukaan lukien (näihin kuitenkaan 
rajoittumatta) kaupallisesta sovellettavuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen, 
omistusoikeudesta ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Emme vakuuta tai takaa että Palvelut 
ovat (i) yhteensopivia minkään mahdollisesti käyttämiesi laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa; (ii) 
saatavilla aina tai tiettynä aikana, toiminnaltaan keskeytyksettömiä, turvallisia tai virheettömiä; tai 
(iii) vaatimuksiisi soveltuvia tai tietyt suoritus- tai toimintatasot täyttäviä. Pidätämme oikeuden 
poistaa tai muuntaa Palveluita milloin tahansa. 
 
Vaikka Paalulaskutus pyrkii tekemään pääsystäsi Palveluihin ja niiden käytön turvalliseksi, 
Paalulaskutus ei voi vakuuttaa tai taata, että Palvelut tai mikään Sisältö on vapaa viruksista tai 
muista haitallisista osatekijöistä. 
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10. Vastuunrajoitus 
 
Olemme vastuussa vain sellaisista välittömistä vahingoista, joita sinulle aiheutuu näiden Ehtojen 
rikkomuksestamme. Emme ole missään tapauksessa vastuussa epäsuorista vahingoista tai 
menetyksistä tai liiketappioista, joita sinulle voi aiheutua mm. menetetyistä tiedoista, 
menetetyistä tai saamatta jääneistä voitoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä, näihin 
kuitenkaan rajoittumatta. Vastuumme näiden Ehtojen rikkomuksesta, huolimattomuudesta tai 
muusta virheestä ei missään tapauksessa ylitä sinun meille suorittamiesi maksujen määrää 
kyseessä olevan laskutuskauden aikana (joka voi olla kahtatoista kuukautta pidempi).  
 
Tilaajat voivat tuottaa tiettyjä laskelmia Palveluita käyttäen. Tällaisten laskelmien tulos riippuu 
Tilaajan syöttämistä tiedoista sekä kyseessä olevassa Palvelussa laskelmien suorittamiseksi 
käytetyistä funktioista ja kaavoista. Tilaajat ovat yksin vastuussa oikeiden ja täydellisten tietojen 
toimittamisesta tällaisten laskelmien tekemiseksi. Paalulaskutus ei ole missään vastuussa minkään 
laskelmien tai Palveluiden avulla tuotettujen laskelmien oikeellisuudesta tai täydellisyydestä 
riippumatta siitä liittyvätkö mahdolliset virheellisyydet Tilaajan syöttämiin tietoihin tai laskelmissa 
käytettyihin funktioihin tai kaavoihin. Laskelmien oikeellisuuden tarkistaminen on Tilaajan 
vastuulla. 
 
Käyttämällä Palveluita, sitoudut vapauttamaan Paalulaskutuksen ja muut WestStar konsernin -
yhtiöt ja -yritykset vastuusta sinun näihin Ehtoihin ja/tai muihin Palveluihin soveltuviin ehtoihin 
kohdistuvasta rikkomuksesta aiheutuvista kohtuullisista kuluista, vahingoista, vaateista, vastuista 
ja kustannuksista.  
 
11. Yhteydenotot 
 
Toimitamme sinulle ilmoituksia joko sähköpostitse tai Palveluiden kautta, mukaan lukien 
julkaisemalla ilmoituksia verkkosivustolla. Voimme myös tarvittaessa ottaa yhteyttä puhelimitse, 
rekisteröitymisen yhteydessä toimittamaasi puhelinnumeroon. 
 
12. Muutokset 
 
Paalulaskutus varaa oikeuden tehdä aika ajoin muutoksia näihin Ehtoihin toimittamalla sinulle 
ilmoituksen sähköpostitse tai muutoin. Sinua kehotetaan tarkastamaan nämä Ehdot säännöllisesti 
muutoksia koskevien ilmoitusten varalta. Mikäli teemme ehtoihin muutoksia, jotka voivat 
vaikuttaa asemaasi heikentävästi, ilmoitamme sinulle tästä etukäteen kohtuullisissa ajoin ennen 
kuin tällaiset muutokset astuvat voimaan. Palveluiden jatkunut käyttö katsotaan muutettujen tai 
päivitettyjen Ehtojen hyväksynnäksi. 
 
13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 
 
Näihin Ehtoihin ja Palveluiden käyttöösi sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa 
koskevat säännökset. Päijät-Hämeen käräjäoikeudella on yksinomainen tuomiovalta ratkaista 
näihin Ehdoista tai Palveluiden käyttöön liittyvät riidat, vaatimukset ja muut asiat.  
Mikäli käytät Palveluita muualta kuin Suomesta käsin, olet vastuussa tällaisen toisen 
oikeudenkäyttöalueen kaikkien lakien noudattamisesta ja sitoudut vapauttamaan 
Paalulaskutuksen vastuusta näiden lakien noudattamatta jättämisestäsi.  
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14. Käyttämättömät tilit; Sopimuksen päättyminen 
 
Mikäli tilisi on käyttämättä vähintään kaksitoista kuukautta, voimme poistaa tilisi käytöstä. 
Käytöstä poistettuja tilejä ei tuhota – ne siirretään talteen ja voidaan palauttaa. Ilmoitamme 
sinulle sähköpostitse mikäli päätämme poistaa tilisi käytöstä. Mikäli tilisi pysyy käyttämättömänä 
[kaksitoista] kuukautta sen käytöstä poistamisen jälkeen, voimme sulkea sen lopullisesti ilman 
erillistä ilmoitusta. 
  
Voit lopettaa Palveluiden käyttämisen ja päättää asiakassuhteesi Paalulaskutukseen milloin 
tahansa. Jos lopetat Palveluiden käyttämisen, sinun tulee maksaa kyseiseen laskutusjaksoon 
liittyvät maksut. Paalulaskutus ei suorita sinulle mitään palautuksia tai hyvityksiä kun lopetat 
Palveluiden käyttämisen, vaikka lopettaisit Palveluiden käyttämisen välittömästi jo maksetun 
laskutuskauden aikana.  
 
Huolimatta mistään näiden Ehtojen määräyksestä, Paalulaskutus pidättää oikeuden, välittömästi ja 
yksinomaisessa harkinnassaan, siitä sinulle ilmoittamatta ja ilman mitään vastuuta sinua kohtaan, 
(a) päättää oikeutesi käyttää Palveluita tai jotain niiden osaa; (b) sulkea tai estää pääsysi 
Palveluihin tai Sisältöön tai niiden osaan; (c) muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa mikä tahansa 
Palveluiden tai Sisällön osa; ja (d) rajoittaa Palveluita tai Sisältöä.  
 
Näiden Ehtojen kohdat 5, 9, 10, 13, 14 ja 15 sekä kaikki näiden Ehtojen alla antamasi vakuutukset 
tai takuut pysyvät voimassa rajoituksetta Ehtojen päättymisestä tai voimassaolon lakkaamisesta 
huolimatta. 
 
15. Yleistä 
 
Mikäli joku näiden Ehtojen kohta tai osio todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai mistään syystä 
täytäntöönpanokelvottomaksi, niin kyseinen kohta katsotaan poistetuksi näistä Ehdoista ilman, 
että se vaikuttaa näiden Ehtojen minkään muun kohdan pätevyyteen tai 
täytäntöönpanokelpoisuuteen. Paalulaskutus voi siirtää osan tai kaikki näiden Ehtojen mukaisista 
oikeuksistansa kolmannelle taholle ilman suostumustasi. Sinulla ei ole oikeutta siirtää mitään 
näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi ilman Paalulaskutuksen etukäteistä 
kirjallista lupaa ja kaikki sellaiset siirtoyritykset ovat pätemättömiä ja täytäntöönpanokelvottomia. 
Nämä Ehdot muodostavat sinun ja Paalulaskutuksen välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden 
käyttöäsi ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen 
viestinnän sinun ja Paalulaskutuksen välillä liittyen Palveluiden käyttöösi.  
 
16. Kysymykset ja kommentit 
 
Mikäli sinulla on näitä Ehtoja tai Palveluiden käyttöä koskevia kysymyksiä, ota meihin ystävällisesti 
yhteyttä:  
 
WestStar Oy / Paalulaskutus 
Aleksanterinkatu 17 B 
15110 Lahti 
Suomi  
Sähköposti: info[at]paalulaskutus.fi 


