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SOPIMUSEHDOT 
 
 

1. YLEISTÄ 
 

Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi 

samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

 

2. PALVELUKUVAUS 
 

STT Info -palvelulla tarkoitetaan asiakkaan tiedotteiden julkaisemista STT Infon Internet-sivustolla, 

jakelua sähköpostitse vastaanottajille, jakelua STT:n uutispalveluun ja tiedotteiden toimittamista 

Internet-tietokantoihin. Asiakaskohtainen jakelukokonaisuus on määritelty tarkemmin 

sopimuksessa. 

 

Palveluun ei saa toimittaa pörssiyhtiöiden tulostietoja tai muita pörssitiedotteita ennen niiden 

virallista julkistamista. Asiakas vastaa aina kaiken palveluun toimitetun aineiston sisällöstä. 

 

Julkaistavat tiedotteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen tiedote@stt-lehtikuva.fi tai 

erillisellä käyttöliittymällä, jota asiakas voi käyttää osoitteessa www.sttinfo.fi. 

 

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo 9.00 – 16.30 

välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 

 

2.1. Jakelukanavat 

2.1.1 Kohdennettu jakelu 

 

Kohdennetulla jakelulla tarkoitetaan tiedotteen jakelua sähköpostitse medialle STT Infon ylläpitämää 

mediatietokantaa hyödyntäen. Kohdennetusta jakelusta laskutetaan sopimuksen mukaisesti. 

 

Asiakas sitoutuu käyttämään kohdennettua jakelua siten, että hän kohdentaa tiedotteensa oman 

parhaan tietonsa mukaisesti sellaiselle medialle, jota asiakkaan tiedote koskettaa. STT Info pidättää 

itsellään oikeuden rajoittaa palvelun käyttöä, mikäli asiakas toistuvasti käyttää kohdennettua jakelua 

sellaisiin medioihin, joilla ei voida katsoa olevan kiinnostusta asiakkaan tiedotteeseen. 

 
2.1.2 Uutispalvelujakelu 

 

STT Info -palvelussa on mahdollista tehdä jakelu STT:n uutispalveluun. Uutispalvelujakelu 

tarkoittaa tiedotteen jakelua STT:n uutisten joukossa STT:n media-asiakkaille. Tiedote myös 

arkistoidaan STT:n uutisarkistoon. Uutispalvelujakelun hinta määräytyy voimassa olevan 

sopimuksen mukaan. 

 

 

mailto:tiedote@stt-lehtikuva.fi
http://www.sttinfo.fi/
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  STT:n uutispalvelujakelussa tiedotteelta edellytetään seuraavaa: 

- sisällöllä on uutis- tai informaatioarvoa 

- tiedote ei sisällä tuote- tai yritysmainontaa 

- tiedote on sopusoinnussa lehdistön ammatillisten ja eettisten 

sääntöjen kanssa. 

 

Jos asiakas ei huomautuksista huolimatta lakkaa toimittamasta tässä sopimuksessa määritellyn 

vastaisia tiedotteita, STT voi keskeyttää tiedotteiden jakelun ja purkaa sopimuksen. 

 

2.1.3 STT Info -sivusto ja -tilaajajakelu 

 
Tiedote julkaistaan STT Info -sivustolla www.sttinfo.fi ja jaellaan STT Info -tiedotteita tilanneille 

toimittajille ja muille tilaajille. 

 
2.1.4 Muut verkkopalvelut 

 
Muut verkkopalvelut -jakelukanaviin kuuluvat seuraavat palvelut: Kauppalehti Online, LexisNexis, 

Factiva ja Dialog.  

 

2.1.5 Omat kontaktit 

 
Omilla kontakteilla tarkoitetaan asiakkaan itse ylläpitämiä jakelulistoja. Asiakas voi lähettää 

tiedotteen STT Infon kautta myös itse ylläpitämilleen jakelulistoille. Tiedote toimitetaan 

vastaanottajille sähköpostilla.  

 

Asiakkaan omien jakelulistojen oikeudet säilyvät asiakkaalla. Asiakas voi milloin tahansa ladata 

jakelulistat ulos järjestelmästä. 

2.2. Kuvat ja muut liitetiedostot tiedotteiden yhteydessä 

 

STT Info -jakelussa kuva-, ääni- ja videotiedostojen lähettämisestä tiedotteiden yhteydessä 

veloitetaan sopimuksen mukaisesti.  

 

Yhden liitetiedoston maksimikoko on 20 MB.  

 

2.3 Tiedoteseuranta 

 
Tiedotteen läpimenoa voidaan seurata sähköisissä medioissa. Seurannan hinta määräytyy 

sopimuksen mukaisesti. 

 
2.4 Tiedotemäärät 

 
Asiakkaalta veloitetaan sovituin laskutusajanjaksoin tämän sopimuksen mukainen summa, joka 

riippuu sovitusta vuotuisesta tiedotemäärästä. Mikäli tiedotemäärä alittaa vuotuisen tiedotemäärän, 

käyttämättä jäänyttä tiedotusoikeutta ei hyvitetä asiakkaalle. 

http://www.sttinfo.fi/
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Mikäli tiedotemäärä jonkin vuoden aikana ylittää sovitun vuotuisen tiedotemäärän ylärajan, ylittävistä 

tiedotteista laskutetaan sopimuksessa määritelty hinta. 

 

Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu erikseen tiedotekiintiötä, veloitetaan asiakkaalta tiedotekohtainen 

veloitus tämän sopimuksen mukaisesti. 

 

2.5 Tiedotteen versiot 

 
Tiedotteen samansisältöisen version (esim. kieliversio, alueellinen versio) välittämisestä ei peritä  

erillistä maksua. 

 
2.6 Tiedotteiden sisältö 

 

Tiedotteen lähettävä yritys sitoutuu ottamaan kaiken vastuun tiedotteen sisällöstä ja STT:n antamien 

lähetystunnusten käyttämisestä. Tiedote ei saa olla Suomen lakien ja asetusten vastainen. 

 

  STT Info ei julkaise mainoksia. 

 

Jos asiakas ei huomautuksista huolimatta lakkaa toimittamasta tässä sopimuksessa määritellyn 

vastaisia tiedotteita, STT voi keskeyttää tiedotteiden jakelun ja irtisanoa sopimuksen. 

 

2.7 Lähetystunnusten säilyttäminen ja käyttäminen 

 

Asiakas sitoutuu huolehtimaan tunnusten turvallisesta säilyttämisestä ja siitä, että ne eivät joudu 

ulkopuolisten tietoon. Asiakkaan on ilmoitettava STT:lle välittömästi, mikäli asiakkaalla on syytä 

epäillä tunnustensa joutuneen ulkopuolisen tahon tietoon. STT:llä on oikeus muuttaa asiakkaan 

lähetystunnuksia ilman erillistä etukäteen toimitettua ilmoitusta, mikäli on syytä olettaa tunnusten 

joutuneen ulkopuolisen tahon tietoon. 

 

2.8 Virusturva 

 

Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että palvelujen kautta lähetettävät liitetiedostot on tarkastettu 

asianmukaisesti päivitetyllä virustorjuntaohjelmistolla. 

 

2.9 Tekijänoikeudet 

 

Asiakas vastaa siitä, että kaikki palvelujen kautta välitetyn materiaalin tekijänoikeudet ovat kunnossa 

ja asiakkaalla on lupa materiaalin välittämiseen palvelujen kautta. 

 
 
3. HINNAT JA LASKUTUS 

 

Muut kuin sopimuksessa sovitut palvelut veloitetaan lisäpalvelut-kohdan tai erillisen sopimuksen 

mukaisesti. Tässä sopimuksessa sovitut hinnat ovat voimassa 31.12.2018 saakka. Tämän jälkeen  
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STT:llä on oikeus tarkistaa hintoja seuraavaksi sopimuskaudeksi ilmoittamalla siitä asiakkaalle 

vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Sopimuksen irtisanomisehdot on määritetty kohdassa 

”sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen”. 

 

Vuosi- ja muut laskutusjaksoittain määräytyvät maksut laskutetaan kalenterivuosittain sopimuksen 

mukaan. Lisäpalvelut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksuehto on 14 päivää netto laskun 

päiväyksestä. Poikkeavista maksuehdoista on sovittava erikseen myyjän kanssa. Hintoihin lisätään 

kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 

 

4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN 
 

Sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli irtisano sitä 

kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä. 

 

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus liitteineen välittömästi, jos toinen osapuoli joutuu 

selvitystilaan tai muuten sellaiseen taloudelliseen tilaan, ettei sen voida olettaa selviytyvän 

sopimuksen mukaisista velvoitteistaan tai, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen 

mukaisia velvoitteitaan eikä korjaa rikkomustaan 30 päivän kuluessa saatuaan toiselta osapuolelta 

kirjallisen huomautuksen sopimusrikkomuksestaan.  

 

Sopimuksen purkamisesta huolimatta kummankin osapuolen on täytettävä sopimuksen 

voimassaoloaikana syntyneet maksu- ja muut velvoitteet. 

 

 

5. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA MUUTTAMINEN 
 

Kumpikaan osapuoli ei ole oikeutettu ilman erillistä sopimusta siirtämään sopimusta kolmannelle 

osapuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa välittömästi, mikäli toinen osapuoli lopettaa 

liiketoimintansa. 

 

Mahdolliset muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne on molempien osapuolten 

vahvistettava allekirjoituksellaan. 

 

 

6. ERIMIELISYYDET 
 

Kaikki sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välillä käytävin 

neuvotteluin. Mikäli neuvotteluratkaisuun ei päästä, riidat ratkaistaan lopullisesti yksijäsenisessä 

välimiesmenettelyssä. Välimiehen asettaa, mikäli osapuolet eivät pääse hänen valinnastaan 

yksimielisyyteen, Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja menettelyssä noudatetaan mainitun 

lautakunnan sääntöjä. Oikeuspaikkana on Helsinki. 
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7. FORCE MAJEURE 
    

Lakon, saarron, työsulun tai muun poikkeustilanteen vallitessa STT ja asiakas vapautuvat 

velvoitteistaan siltä ajalta, kun mainitut olot vallitsevat. 

 

 

8. VASTUUNRAJOITUKSET 
 

STT Viestintäpalvelut Oy ei vastaa tiedotejakelun virheen seurauksena asiakkaalle syntyneistä 

epäsuorista vahingoista, mukaan lukien liiketoimintaan liittyvät menetykset, verot tai siihen 

rinnastettavat valtion saatavat, tulon menetykset tai liiketoiminnan keskeytymiset tai tiedon 

menetykset. 

 

Missään tapauksessa STT Viestintäpalvelut Oy:n vahingonkorvausvelvollisuus ei ylitä sen asiakkaalta 

vuoden aikana saamaa maksua. 

 

 

9. LUOTTAMUKSELLISUUS 
 

Sopimusosapuolet toteavat, että tämä sopimuksen osalta kaupunki noudattaa julkisuuslakia. 


