
VEIKKAAJAT.NET   -PALVELUN   YLEISET   TOIMITUS-  
JA   KÄYTTÖEHDOT   1.1.2020  
1.   KÄYTTÖEHTOJEN   SOVELTAMINEN   JA   SITOVUUS  

1.1   Oretkon   Oy:n   (jäljempänä   ” Palveluntarjoaja ”)   tuottaman   ja   ylläpitämän  
Veikkaajat.net   -verkkopalvelun   (jäljempänä   ” Palvelu ”)   tarjoamiseen   ja  
käyttämiseen   sovelletaan   Palveluntarjoajan   ja   Palveluun   rekisteröityneiden  
käyttäjien   (jäljempänä   ” Käyttäjä ”)   välillä   näitä   Veikkaajat.net   -palvelun  
yleisiä   toimitus-   ja   käyttöehtoja   (jäljempänä   ” Käyttöehdot ”).  

1.2   Osapuolten   väliseen   sopimussuhteeseen   sovelletaan   myös   Oretkon   Oy:n  
Asiakasrekisterin   tietosuojaselostetta   ja   informointiasiakirjaa,   sekä   niitä  
täydentävänä   Suomen   lakia.  

1.3   Rekisteröityessään   Palveluun   Käyttäjä   vakuuttaa   tutustuneensa  
Käyttöehtoihin   sekä   Oretkon   Oy:n   Asiakasrekisterin   tietosuojaselosteeseen   ja  
informointiasiakirjaan,   hyväksyy   ne,   ja   sitoutuu   kaikessa   Palvelun   käytössä  
noudattamaan   niitä.   Käyttöehdot   hyväksyessään   Käyttäjä   sitoutuu   toimimaan  
myös   Palvelun   käyttöä   koskevien   sääntöjen   ja   ohjeiden   sekä   lain   ja   hyvän  
tavan   mukaisesti   sekä   noudattamaan   Palvelussa   asetettuja   sääntöjä   ja  
ohjeita.  

2.   PALVELUN   KUVAUS  

2.1   Palvelu   toimii   verkkopalveluna,   jossa   voi   luoda   käyttäjien   välisiä  
veikkauskilpailuja   ja   osallistua   käyttäjien   välisiin   veikkauskilpailuihin.   

2.2   Palvelu   on   käyttäjille   ilmainen.   

2.2   Sen   lisäksi,   mitä   näissä   Käyttöehdoissa   on   sanottu,   Käyttäjä   sitoutuu  
noudattamaan   Palveluntarjoajan   mahdollisesti   erikseen   antamia   tai   Palvelun  
yhteydessä   ilmeneviä   Palvelun   käyttöön   liittyviä   Palveluntarjoajan   tai   sen  
sopimuskumppanin   ohjeita.   Kulloinkin   voimassaolevat   Käyttöehdot   ovat  
ladattavissa   ja   luettavissa   Palvelusta.  

3.   KÄYTTÖOIKEUS   JA   KÄYTTÄJÄTIEDOT  

3.1   Rekisteröityessään   Palveluun   Käyttäjä   saa   oikeuden   käyttää   Palvelua  
näiden   Käyttöehtojen   sekä   muiden   Palvelua   koskevien   sääntöjen   ja   ohjeiden  
mukaisesti.   Käyttäjän   tulee   rekisteröityessään   antaa   vaaditut  
rekisteröintitiedot   (jäljempänä   ” Käyttäjätiedot ”),   joiden   avulla   Käyttäjä  
voidaan   tunnistaa   ja   yksilöidä   sekä   valita   salasanalla   suojattu  
Käyttäjäkohtainen   tunnus   (jäljempänä   ” Käyttäjätunnus ”)   Palvelun   käyttämistä  
varten.  

 
3.2.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   kieltäytyä   myöntämästä   käyttöoikeutta  
Käyttäjälle,   joka   ei   ole   antanut   kaikkia   Käyttäjätietoja   tai   Käyttäjän  
antamat   tiedot   on   annettu   puutteellisesti   tai   virheellisesti   tai   Käyttäjä   ei  
muuten   täytä   Palveluntarjoajan   näkemyksen   käyttöoikeuden   myöntämisen  
edellytyksiä.  

3.3.   Palveluun   rekisteröityvän   Käyttäjän   tulee   olla   täysi-ikäinen   ja  
oikeustoimikelpoinen.   Yhdellä   henkilöllä   voi   olla   vain   yksi   Käyttäjätunnus.  



3.4.   Käyttäjät   rekisteröidään   Palveluntarjoajan   asiakasrekisteriin.  
Asiakasrekisterin   tietosuojaseloste   ja   informointiasiakirja   on   saatavilla  
Palvelusta.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   käsitellä   Käyttäjätietoja  
Asiakasrekisterin   tietosuojaselosteesta   ja   informointiasiakirjasta   ilmenevin  
tavoin.  

4.   KÄYTTÄJÄN   VELVOLLISUUDET   JA   VASTUU  

4.1   Käyttäjätunnus   ja   salasana   ovat   Käyttäjäkohtaisia,   ja   Käyttäjän   tulee  
aina   säilyttää   niitä   turvassa   siten,   ettei   ulkopuolisilla   ole   mahdollisuutta  
päästä   niihin   käsiksi.   Käyttäjätunnusta   ja   salasanaa   ei   saa   luovuttaa   tai  
ilmaista   kolmannelle   osapuolelle.   Käyttäjä   vastaa   itse   kaikesta  
Käyttäjätunnuksellaan   tapahtuneesta   Palvelun   käytöstä.   Salasanan   tai  
Käyttäjätunnuksen   joutuessa   ulkopuolisen   tietoon,   Käyttäjän   tulee   ilmoittaa  
tästä   viipymättä   Palveluntarjoajalle   sähköpostitse   osoitteeseen  
info@veikkaajat.net   Käyttäjä   vapautuu   ilman   Käyttäjän   myötävaikutusta  
salasanallaan   ja   Käyttäjätunnuksellaan   tapahtuvasta   käytöstä,   siitä   lähtien  
kun   Palveluntarjoaja   on   vastaanottanut   edellä   mainitun   ilmoituksen.  

4.2   Käyttäjä   käyttää   Palvelua   omalla   vastuullaan   ja   vastaa   Palvelun  
käyttämiseksi   tarpeellisten   laitteiden,   yhteyksien   ja   ohjelmistojen  
hankkimisesta,   toimintakunnosta   ja   asianmukaisesta   suojaamisesta   ja  
tietoturvasta.  

4.8.   Käyttäjä   on   tietoinen   siitä,   että   avoimen/salaamattoman   tietoverkon  
käyttö   sisältää   huomattavia   tietoturvallisuusriskejä.   Palveluntarjoaja   ei  
vastaa   Käyttäjän   tietoturvallisuudesta   Palvelua   käytettäessä.   Käyttäjä  
vastaa   itse   Käyttäjän   tietokoneiden,   tietojärjestelmien,   lähiverkon   ja  
muiden   vastaavien   laitteiden,   ohjelmistojen   ja   tietojen   suojauksesta   ja  
tietoturvasta.   Käyttäjä   vastaa   riittämättömän   suojauksen/riittämättömän  
tietoturvan   seurauksista   sekä   Käyttäjän   toimesta   Palveluun   tulleiden   tai  
Palvelun   kautta   levinneiden   virusten   ja   muiden   vastaavien   haittojen  
aiheuttamista   kustannuksista   ja   vahingoista.  

5.   PALVELUNTARJOAJAN   OIKEUDET   JA   VASTUU  

5.1.   Palveluntarjoajan   Palvelu   on   lähtökohtaisesti   käytettävissä   24   tuntia  
vuorokaudessa   kaikkina   vuoden   päivinä.   Palveluntarjoajalla   on   kuitenkin  
oikeus   ottaa   Palvelu   tai   sen   osa   tilapäisesti   pois   käytöstä   Käyttöehtojen  
kohdassa   5.4.   määritellyissä   tapauksissa.  

5.2.   Palveluntarjoaja   ei   vastaa   Palvelussa   mahdollisesti   ilmenevistä  
virheistä   otteluiden   tuloksissa   tai   muussa   Palvelussa   esitetyssä  
informaatiossa.   

5.3.   Palveluntarjoaja   ei   vastaa   vahingosta,   joka   aiheutuu   ylivoimaisesta  
esteestä   tai   muusta   ennalta   arvaamattomasta   syystä   kuten   viranomaisten  
toimenpiteistä,   sodasta   tai   sen   uhasta,   kapinasta,   mellakasta,  
Palveluntarjoajasta   riippumattomasta   häiriöstä   tietoliikennekulussa,  
automaattisessa   tietojenkäsittelyssä,   tiedonsiirrossa,   muussa   sähköisessä  
viestinnässä,   sähkökatkoksista,   tulipaloista   tai   muun   onnettomuuden  
aiheuttamasta   keskeytyksestä   Palvelun   toiminnassa,   työtaistelutoimista  
(lakko,   sulku,   boikotti   tai   saarto)   myös   silloin,   kun   Palveluntarjoaja   ei  
ole   siihen   osallisena,   taikka   jos   laissa   säädettyjen   tai   tähän   sopimukseen  
perustuvien   velvoitteiden   täyttäminen   olisi   vastoin   muualla   laissa  
säädettyjä   Palveluntarjoajan   velvollisuuksia.  
Palveluntarjoaja   on   oikeutettu   keskeyttämään   Palvelun   ylivoimaisen   esteen  



johdosta   ja   jatkamaan   Palvelua   esteen   lakattua.   Tässä   tilanteessa  
Palveluntarjoaja   on   velvollinen   ilmoittamaan   Käyttäjälle   esteestä  
mahdollisimman   pian.  

5.4.   Palveluntarjoaja   voi   rajoittaa   Palvelun   käyttöaikaa   tai   keskeyttää  
väliaikaisesti   Palvelun   tarjoamisen   huolto-   ja   ylläpitotoimenpiteiden  
suorittamista   varten   tai   muista   vastaavista   syistä   ilmoittamalla   siitä  
Käyttäjille   Palvelussa.   Käyttökatkosilmoitus   pyritään   tekemään   hyvissä   ajoin  
etukäteen.   Käyttäjä   hyväksyy   sen,   ettei   Palvelu   ole   välttämättä   kaikkina  
aikoina   käytettävissä,   jos   käyttökatkos   johtuu   tietojärjestelmä-   tai  
tietoliikennehäiriöstä   tai   tietoliikenne-   tai   televerkkojen   tai  
tietojärjestelmien   ruuhkautumisesta   tai   esteestä,   joka   olennaisesti  
vaikeuttaa   Palveluntarjoajan   toimintaa,   eikä   tämä   pysty   vaikeuksitta  
poistamaan   estettä.   

5.5.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   lisätä,   muuttaa   ja   poistaa   osia  
Palvelusta   sekä   muuttaa   Palvelun   maksuttomia   osioita   maksullisiksi   tai  
lopettaa   Palvelun   ylläpitäminen   osittain   tai   kokonaisuudessaan.  
Palveluntarjoaja   tiedottaa   Palvelussa   tapahtuvista,   Käyttäjän   kannalta  
olennaisista   muutoksista   ja   katkoksista   Käyttäjälle   etukäteen   sähköpostitse  
tai   Palvelun   välityksellä.   Käyttäjäehtoihin   vaikuttavat   muutokset   astuvat  
voimaan   sen   mukaan   kuin   sopimusmuutoksista   on   jäljempänä   näiden  
Käyttäjäehtojen   kohdassa   6   sovittu.  

5.6.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   sulkea   Käyttäjän   Käyttäjätunnus,   mikäli  
Käyttäjä   toimii   näiden   Käyttöehtojen,   lain   tai   hyvän   tavan   vastaisesti.  
Sulkemisesta   ilmoitetaan   Käyttäjälle   erikseen   Käyttäjän   ilmoittamaan  
sähköpostiosoitteeseen.   Samalla   Käyttäjän   tiedot   poistetaan,   ellei  
Palveluntarjoajaa   velvoittavasta   lainsäädännöstä   muuta   johdu.  

6.   KÄYTTÖEHTOJEN   MUUTTAMINEN  

6.1.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   harkintansa   mukaan   muuttaa   näitä  
Käyttöehtoja   ilmoittamalla   siitä   Käyttäjälle   sähköpostitse   tai   Palvelun  
välityksellä   yksi   (1)   kuukausi   ennen   muutosten   ehdotettua   voimaantulopäivää.  
Muutokset   tulevat   voimaan   Käyttäjän   hyväksyessä   muutetut   Käyttöehdot   tai  
viimeistään   em.   ehdotettuna   muutospäivänä,   mikäli   Käyttäjä   ei   ole   tuohon  
mennessä   kirjallisesti   ilmoittanut   Palveluntarjoajalle   vastustavansa  
ehdotettua   muutosta.   Käyttäjä   hyväksyy   Käyttöehtoihin   tehdyt   muutokset  
käyttämällä   Palvelua.  

6.2.   Saatuaan   muutoksista   tiedon   Käyttäjä   voi   irtisanoa   sopimuksen   heti  
ilman   irtisanomisaikaa   ilmoittamalla   siitä   kirjallisesti   sähköpostilla  
osoitteeseen   info@veikkaajat.net   Mikäli   Käyttäjä   ei   hyväksy   Käyttöehtojen  
muutoksia,   on   Palvelutarjoajalla   oikeus   irtisanoa   sopimus   päättymään   kahden  
(2)   kuukauden   irtisanomisaikaa   noudattaen.  

7.   SOPIMUKSEN   VOIMASSAOLO   JA   PÄÄTTYMINEN  

7.1.   Käyttäjän   ja   Palveluntarjoajan   välinen   sopimus   tulee   voimaan   Käyttäjän  
hyväksyessä   nämä   Käyttöehdot   ja   Palveluntarjoajan   myöntäessä   Käyttäjälle  
käyttöoikeuden   Palveluun.  

7.2.   Sopimus   on   voimassa   toistaiseksi.   Käyttäjä   saa   irtisanoa   sopimuksen  
päättymään   heti   ilman   irtisanomisaikaa   ilmoittamalla   siitä   sähköpostitse  
Palveluntarjoajalle   osoittee-seen   info@veikkaajat.net   Palveluntarjoaja   saa  
irtisanoa   sopimuksen   ilmoittamalla   siitä   Käyttäjän   antamaan  
sähköpostiosoitteeseen.   Palveluntarjoajan   irtisanoessa   sopimuksen,  



irtisanomisaika   on   kaksi   (2)   kuukautta.   Palveluntarjoajalla   on   kuitenkin  
oikeus   purkaa   sopimus   päättymään   välittömästi,   mikäli   Käyttäjä   on  
olennaisesti   rikkonut   tähän   sopimukseen   perustuvia   velvoitteitaan.  

8.   SOPIMUKSEN   SIIRTÄMINEN  

8.1.   Palveluntarjoajalla   on   oikeus   siirtää   sopimus   kolmannelle,   mikäli  
Palvelu   tai   sen   osa   myydään   tai   Palvelun   tuottaja   tai   välittäjä   muuttuu.  

8.2.   Palveluntarjoajalla   on   aina   oikeus   siirtää   sopimus,   Palvelu   ja   sen  
ylläpitäminen   sekä   Palveluun   liittyvät   henkilörekisterit   samaan   konserniin  
kulloinkin   kuuluvalle   yhtiölle.  

8.3.   Käyttäjällä   ei   ole   oikeutta   siirtää   sopimusta.  

9.   EVÄSTEET  

9.1.   Käyttäjän   päätelaitteelle   voidaan   ajoittain   siirtää   evästeitä  
("cookies").   Eväste   on   pieni   tekstitiedosto,   jonka   avulla   voidaan   kerätä  
tietoja   siitä,   miten   ja   milloin   Palvelua   käytetään:   esimerkiksi   miltä  
sivulta   Käyttäjä   on   siirtynyt   Palveluun,   milloin   ja   mitä   www-sivuja   Käyttäjä  
on   selannut,   kenen   mainostajan   ilmoituksia   Käyttäjä   on   Palveluntarjoajan  
sivulla   nähnyt   ja   klikannut,   mitä   selainta   Käyttäjä   käyttää,   mikä   on  
Käyttäjän   näytön   resoluutio   ja   käyttöjärjestelmä   sekä   mikä   on   Käyttäjän  
päätelaitteen   IP-osoite.   Evästeet   eivät   vahingoita   Käyttäjän   päätelaitetta  
tai   tiedostoja.  

9.2.   Evästeiden   käytön   tarkoituksena   on   analysoida   ja   kehittää   Palvelua  
edelleen   käyttäjiä   paremmin   palveleviksi.   Lisäksi   evästeitä   voidaan  
hyödyntää   Palvelun   kävijämäärien   tilastollisessa   seurannassa   sekä   mainonnan  
tehon   mittauksessa.  

9.3.   Mikäli   Käyttäjä   ei   halua,   että   Palveluntarjoaja   kohdentaa   mainontaa  
Käyttäjän   kiinnostusalueiden   mukaan,   Käyttäjä   voi   estää   kohdennetun  
mainonnan   ilmoittamalla   siitä   Palveluntarjoajalle.  

9.4.   Käyttäjällä   on   mahdollisuus   estää   evästeiden   käyttö   muuttamalla  
selaimensa   asetuksia.   Evästeiden   käytön   estäminen   sekä   evästeiden  
poistaminen   saattavat   vaikuttaa   heikentävästi   Palvelun   tai   sen   osien  
toiminnallisuuteen.  

11.   ERIMIELISYYKSIEN   RATKAISEMINEN  

11.1.   Mahdolliset   Palvelua   koskevat   huomautukset   tai   vaatimukset   tulee   tehdä  
Palveluntarjoajalle   sähköpostitse   osoitteeseen   info@veikkaajat.net  

11.2.   Palveluntarjoajan   ja   Käyttäjän   väliset   erimielisyydet   pyritään  
ensisijaisesti   ratkaisemaan   sovinnollisesti   osapuolten   välisillä  
neuvotteluilla.   Mikäli   sovintoon   ei   päästä,   ratkaistaan   erimielisyydet  
Varsinais-Suomen   käräjäoikeudessa.  

 


