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1 YLEISTÄ 

Näihin yleisiin ehtoihin sekä niihin liitettyihin linkkeihin kootut yleiset käyttöehdot (”Yleiset 

käyttöehdot”) soveltuvat Lieke Asianajotoimisto Oy:n (”Lieke”) verkkosivujen 

www.lieke.com -sivuston (”Sivusto”) käyttöön.  

Sivusto koostuu internet-sivuista, niillä esitetyistä tiedoista ja niillä tarjotuista toiminnoista. 

Lieke omistaa kaikki oikeudet Sivustoon ja sen sisältöön. Sivusto on suojattu 

tekijänoikeussäännösten mukaisesti.  

Lieke toimittaa Sivuston sitoumuksetta. Sivustolla esitetyt tiedot eivät ole oikeudellisia tai 

ammatillisia neuvoja. Lieke pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun, mutta se ei 

takaa pääsyä Sivustolle tai Sivuston käytettävyyttä, virheettömyyttä taikka soveltuvuutta 

mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen. Lieke pidättää oikeuden muuttaa Sivustoa ja Yleisiä 

käyttöehtoja harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. 

Vierailija hyväksyy Yleiset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä vierailemalla 

Sivustolla. Hyväksymällä Yleiset käyttöehdot käyttäjä vakuuttaa käyttävänsä Sivustoa 

vilpittömässä mielessä ja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. 

 

2 SIVUSTON KÄYTTÄMINEN 

Sivustoa voidaan käyttää tietojen hankkimiseksi Liekesta ja sen tarjoamista palveluista sekä 

Sivuston toimintojen hyödyntämiseksi. Sivustoa saa käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin ja 

laillisiin käyttötarkoituksiin. Sivustoa tai sen osaa ei saa käyttää edelleen julkaisemiseen tai 

edelleen luovuttamiseen. Sivustoa tai sen osaa ei myöskään saa liittää osaksi toista internet-

sivustoa tai palvelua taikka muodostaa niistä toista teosta.  

Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei hän vaaranna Sivuston tietoturvaa. Käyttäjä ei saa hakkeroida 

tai yrittää hakkeroida Sivustoa taikka millään muulla tavalla häiritä tai yrittää häiritä Sivuston 

toimintaa ja turvallisuutta.  

Lieke ei takaa Sivuston tuottamisessa käytettyjen ohjelmistojen tai tekniikan virheettömyyttä 

tai Sivuston keskeytyksetöntä toimivuutta. Käyttäjä vastaa omista tietoliikenneyhteyksistään 

ja laitteistaan. Lieke ei ole vastuussa tietoturvallisuusriskeistä, kuluista tai vahingoista, jotka 

aiheutuvat käyttäjän tietoliikennelaitteille, -yhteyksille tai -ohjelmille.  

 

3 TIETOJEN KERÄÄMINEN JA EVÄSTEET  

Sivustoa voi käyttää rekisteröitymättä käyttäjäksi. Tiettyjen Sivuston toimintojen 

käyttäminen edellyttää, että käyttäjä antaa yhteystietonsa ja muita pyydettyjä tietoja. Näihin 

toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu erillisissä rekisteriselosteissa. Lieke 

noudattaa henkilötietojen käsittelyssä aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.  
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Lieke kerää tietoja siitä, miten ja milloin Sivustolla vieraillaan. Tässä yhteydessä kerättävät 

tiedot koskevat muun ohella käyttäjien IP-osoitteita ja selaintietoja sekä sitä, mitä kautta 

Sivustolle tullaan ja mitä Sivuston osia käytetään. Tietoja käytetään tilastointi- ja 

kehitystarkoituksiin sekä käyttäjämäärien tarkkailuun siten ettei käyttäjän yksityisyyden 

suojaa loukata. 

Lieke käyttää Sivustolla evästeitä kävijäanalytiikkaan. Evästeet (cookies) ovat pieniä 

tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle käyttäjän vieraillessa 

verkkosivuilla. Lieke ei kerää evästeisiin käyttäjistä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä tai 

osoitteita. Evästeet eivät myöskään vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. 

Evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin Cookie Policyssä.  

 

4 LINKIT JA VIITTAUKSET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE 

Sivusto voi sisältää linkkejä ja viittauksia kolmansien osapuolten verkkosivustoihin, 

palveluihin tai sovelluksiin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin verkkosivuihin, 

palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö-, tietosuoja- ja 

muita ehtoja. Lieke ei vastaa miltään osin kolmannen osapuolen verkkosivujen, palveluiden 

tai sovellusten tietoturvasta, sisällöstä tai niiden käyttöön soveltuvista ehdoista.  

 

5 VASTUU 

Lieke on vastuussa käyttäjälle ainoastaan sellaisista käyttäjän osoittamista Sivustosta 

aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Lieken tuottamuksesta tai 

tahallisuudesta. Välillisiä vahinkoja ei korvata.  

Käyttäjä on korvausvelvollinen Liekea ja kolmansia osapuolia kohtaan väärinkäytöksistä ja 

näiden Yleisten käyttöehtojen vastaisista tai lainvastaisista toimista.  

 

6 MUUT EHDOT  

Sivustoon ja näihin Yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa 

koskevat säännökset. Sivustoa ja Yleisiä käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan 

Helsingin käräjäoikeudessa.  

 

 


