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PALVELUKUVAUS, Latauskortti-palvelu 

Tämä Palvelukuvaus on osa Asiakkaan ja Helenin välistä Sopimusta Latauskortti-
palvelusta (jäljempänä ”Palvelu”). Tässä Palvelukuvauksessa määritellään tarkemmin 
Palvelun sisältö. 
 
Palvelussa Helen rekisteröi Asiakkaan Helen Lataus -palveluun Asiakkaalta 
saamiensa tietojen perusteella ja tallentaa Helen Lataus -palveluun Asiakkaan 
tilaamien Latauskorttien määrän ja numerot. Helen toimittaa Asiakkaalle heti 
käyttövalmiit Latauskortit mahdollisimman pikaisesti Sopimuksen voimaantulon 
jälkeen. 

 
Asiakkaalla ja Loppukäyttäjillä on Asiakkaan rekisteröinnin ja Latauskorttien 
toimituksen jälkeen oikeus ladata Ladattavia ajoneuvoja Asiakkaalle toimitetuilla 
Latauskorteilla Helenin julkisilla Latausasemilla sekä muilla Helen Lataus -palvelun 
verkkosivustolla (https://www.helen.fi/sahkoauton-lataus/sahkoauton-latauspiste) 
kulloinkin mainituilla Latausasemilla Helen Lataus -palvelun sopimusehtojen 
mukaisesti. Loppukäyttäjän tulee aloittaa ja lopettaa lataustapahtuma Latauspisteellä 
Asiakkaalle toimitetulla Latauskortilla. Toisin sanoen vain Latauskortilla tehdyt 
lataustapahtumat kuuluvat Palvelun piiriin. Selvyyden vuoksi todetaan, että 
lataustapahtuman aloittaminen tai lopettaminen mobiilikäyttöliittymällä ei sisälly 
Palveluun.  

 
Helen myös toimittaa Asiakkaalle Palvelusta koontilaskun kolmen kuukauden välein 
sisältäen 

 
▪ Latauskorttien Palvelumaksujen yhteenlasketun summan; 
▪ Latauskorteilla tehtyjen lataustapahtumien Lataustapahtumaveloitusten 

yhteenlasketun summan. 
 

Selvyydeksi todetaan, että Helen toimittaa Latauskorttikohtaisen erittelyn 
lataustapahtumista vain, jos näin on erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli Osapuolet ovat 
sopineet erillisen Latauskorttikohtaisen lataustapahtumaraportin toimittamisesta, 
Asiakas voi toimittaa Helenille jokaista Latauskorttia kohden yhden yksilöivän 
tunnisteen, joka on muu kuin Henkilötieto. Helen lisää yksilöivät tunnisteet  Helen 
Lataus -palveluun tallennettuihin Asiakkaan tietoihin, jolloin yksilöivät tunnisteet 
tulostuvat Asiakkaalle toimitettuun raporttiin. Mikäli Asiakas ei ilmoita Helenille 
yksilöivää tunnistetta, Helen raportoi lataustapahtumat Asiakkaalle Latauskorttien 
numeroinnin perusteella. Asiakas vastaa siitä, että lataustapahtumaraportti soveltuu 
Asiakkaan käyttötarkoitukseen. 

 
Helenillä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä Sopimusehdoissa sovitun mukaisesti. 

 

 

https://www.helen.fi/sahkoauton-lataus/sahkoauton-latauspiste
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LATAUSKORTTI-PALVELUN YLEISET SO-
PIMUSEHDOT  

1. Soveltamisala  

1.1   Näitä Helenin yleisiä sopimusehtoja (jäl-
jempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan 
Helen Oy:n, y-tunnus (2630573-4) Kam-
pinkuja 2, 00090 HELEN (jäljempänä ”He-
len”) Ladattavien ajoneuvojen Lataus-
kortti-palvelun (jäljempänä myös ”Pal-
velu”) toimitukseen Asiakkaalle sekä Pal-
velusta Asiakkaan kanssa tehtävään Sopi-
mukseen, siltä osin kuin Helenin ja Asiak-
kaan (yhdessä ”Osapuolet” tai erikseen 
”Osapuoli”) välillä ei ole kirjallisesti toisin 
sovittu. 

2. Määritelmät 

2.1   Näissä Sopimusehdoissa: 
 
Asiakas tarkoittaa yhtiötä, joka tekee So-
pimuksen Helenin kanssa Palvelusta. 

 
Henkilötieto tarkoittaa Tietosuojalainsää-
dännössä tarkoitetulla tavalla kaikenlaista 
tietoa, joka liittyy tunnistettuun tai välilli-
sesti tunnistettavissa olevaan luonnolli-
seen henkilöön. 

 
Ladattavalla ajoneuvolla tarkoitetaan 
sähkökäyttöistä ajoneuvoa (kuten täys-
sähkö- tai ladattavaa hybridiajoneuvoa). 

 
Latauslaite tarkoittaa yhden tai useam-
man Latauspisteen muodostamaa koko-
naisuutta, jossa Ladattavaa ajoneuvoa voi-
daan ladata ja joka on tai johon sisältyvä(t) 
Latauspiste tai Latauspisteet ovat yhdistet-
tävissä Lataushallintapalveluun. 

 
Latauskortti tarkoittaa RFID-tunnistetta, 
eli Asiakkaalle toimitettavaa korttia ja/tai 
avaimenperää, jonka avulla Asiakas tai 
Loppukäyttäjä voidaan tunnistaa Lataus-
laitteella ja/tai -pisteellä. 

 

Latauspalvelu tai Helen Lataus -palvelu 
tarkoittaa Helen Lataus -palvelua, jonka 
perusteella Loppukäyttäjä voi käyttää La-
tauspisteitä eli ladata sähköenergiaa La-
dattavaan ajoneuvoonsa. 

 
Latauspalvelun sopimusehdot tai Helen 
Lataus -palvelun sopimusehdot tarkoit-
tavat kulloinkin voimassa olevia Helen La-
tapaus -palvelun sopimusehtoja, jotka löy-
tyvät osoitteesta: https://rekisteroidy.la-
taus.helen.fi/register/terms. 

 
Latauspiste tarkoittaa Latauslaitteeseen 
sisältyvää hidasta tai nopeaa Helen La-
tauspalvelun piiriin kuuluvaa julkista la-
tauspistettä, joka mahdollistaa sähkön 
syöttämisen suoraan Ladattavaan ajoneu-
voon enintään 22 kW:n (hidas latauspiste) 
tai yli 22 kW:n (nopea latauspiste) teholla. 

 
Lataustapahtumaveloitus tarkoittaa La-
tauspisteellä Loppukäyttäjän Ladattavaan 
ajoneuvoon lataamasta sähköenergiasta 
syntyvää Asiakkaan maksettavaksi tule-
vaa kulua. 

 
Loppukäyttäjä tarkoittaa Asiakkaan työn-
tekijää, joka lataa Ladattavaa ajoneuvoa 
Latauspisteellä Asiakkaan Latauskortilla. 

 
Palvelu tarkoittaa näissä Sopimuseh-
doissa ja muissa Sopimusasiakirjoissa tar-
kemmin kuvattua palvelua. 

 
Palvelukuvaus tarkoittaa tarkempaa ku-
vausta Palvelun sisällöstä. 

 
Palvelumaksulla tarkoitetaan Palvelusta 
yhdestä kuukaudesta veloitettavaa hintaa, 
joka lasketaan ja joka määräytyy Asiak-
kaan tilaamien Latauskorttien määrän pe-
rusteella. 

 
Sopimus tarkoittaa Sopimusasiakirjoista 
koostuvaa Helenin ja Asiakkaan välistä so-
pimusta Palvelun toimittamisesta. 

 

https://rekisteroidy.lataus.helen.fi/register/terms
https://rekisteroidy.lataus.helen.fi/register/terms
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Sopimusasiakirjat tarkoittavat asiakirjoja 
ja ehtoja, joista Sopimus koostuu ja jotka 
muodostavat olennaisen ja erottamatto-
man osan Sopimusta. 

 
Sopimuskausi tarkoittaa Sopimusasiakir-
joissa tarkemmin määriteltyä Sopimuksen 
määräaikaista voimassaoloa. 

 
Sopimusvahvistus tarkoittaa Asiakkaalle 
(esimerkiksi sähköpostitse) toimitettavaa 
kirjallista vahvistusta Sopimuksen sisäl-
löstä ja / tai voimaantulosta ja / tai Palvelun 
käyttöönotosta. 

 
Tarjous tarkoittaa Helenin Asiakkaalle toi-
mitettavaa kirjallista tarjousta Palvelun toi-
mittamisesta. 

 
Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa Suo-
men tietosuojalakia (1050/2018; muutoksi-
neen) sekä EU:n yleistä tietosuoja-ase-
tusta (679/2016) sekä muuta kulloinkin voi-
massa olevaa ja sovellettavaa tietosuoja-
lainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomais-
ten ohjeita ja sitovia määräyksiä. 

 
Tilastotiedot tarkoittavat anonymisoituja 
Asiakkaan tai Loppukäyttäjän tietoja ja 
Palvelun käytön yhteydessä syntyneitä 
muita tietoja (kuten tietoja Palvelun käyttö-
tavoista), sellaisessa muodossa, että tie-
doista ei voida tunnistaa Asiakasta tai Lop-
pukäyttäjää. 

3. Sopimuksen tekeminen ja voimaantulo  

3.1   Sopimus syntyy ja tulee voimaan, kun So-
pijapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuk-
sen. 

 
3.2   Sopimus voi kohdan 3.1 lisäksi syntyä ja 

tulla voimaan myös sähköisesti a) Asiak-
kaan hyväksyessä kirjallisesti (kuten säh-
köpostitse) Palvelua koskevan Tarjouk-
sen, b) kun Asiakas tilaa Palvelun He-
leniltä (esimerkiksi Helenin verkkosivus-
tolta löytyvän ohjeistuksen ja ehtojen mu-
kaisesti) tai c) kun Asiakas muuten 

todistettavasti hyväksyy Sopimuksen ja 
sen ehdot.  

3.3   Mikäli Sopimus tehdään sähköisesti, Sopi-
mus tulee voimaan sen jälkeen, kun Helen 
on lähettänyt Asiakkaalle Sopimusvahvis-
tuksen. 

 

3.4   Ellei toisin ole sovittu, Sopimus koostuu 
seuraavista Sopimusasiakirjoista: Asiak-
kaan kanssa sovittavat yksilölliset sopi-
musehdot (kuten Tarjous tai allekirjoitettu 
sopimusasiakirja tai Sopimusvahvistus), 
Palvelukuvaus ja nämä Sopimusehdot. Mi-
käli näiden Sopimusasiakirjojen välillä on 
ristiriitoja, sovelletaan ensisijaisesti Asiak-
kaan kanssa sovittuja yksilöllisiä sopimus-
ehtoja ja sen jälkeen Sopimusehtoja. 

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanomi-
nen  

4.1   Sopimus tehdään joko toistaiseksi voi-
massa olevaksi tai määräajaksi. Ellei toisin 
ole sovittu Sopimus on voimassa tois-
taiseksi. Mikäli Sopimus tehdään määräai-
kaiseksi a) Sopimus on voimassa Sopi-
musasiakirjoissa sovitun Sopimuskauden 
alkaen siitä, kun Helen on Sopimusvahvis-
tuksella vahvistanut Palvelun olevan käy-
tössä ja b) Sopimus on Sopimuskauden 
jälkeen voimassa toistaiseksi. 

 

4.2   Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kummal-
lakin Osapuolella on oikeus kirjallisesti irti-
sanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopi-
mus päättymään yhden (1) kuukauden irti-
sanomisajalla. 

5. Palvelun sisältö 

5.1   Palvelun avulla Asiakas voi tarjota Loppu-
käyttäjälle Latauspalvelua eli mahdolli-
suutta ladata Ladattavia ajoneuvoja Asiak-
kaan Heleniltä tilaamilla Latauskorteilla 
Helenin julkisilla Latausasemilla Lataus-
palvelun sopimusehtojen mukaisesti. Pal-
velun sisältö määritellään tarkemmin Sopi-
muksen osana olevassa Palvelukuvauk-
sessa. 
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5.2   Helen kehittää jatkuvasti Palvelua ja sen 
ominaisuuksia ja Palvelu toimitetaan Asi-
akkaalle ”sellaisena kuin se on”. Helen ei 
takaa, että Palvelu toimii virheettömästi tai 
ilman häiriöitä. 

 

5.3   Helen toimittaa Palvelua parhaaksi katso-
mallaan tavalla.  

 

5.4   Helenillä on oikeus muuttaa Palvelun työ-
menetelmiään, käytäntöjään ja teknistä 
ympäristöään ja laitteitaan. Helenillä on 
myös oikeus muuttaa ja kehittää Palvelua 
ja sen sisältöä, toiminnallisuuksia ja omi-
naisuuksia ja poistaa käyttämättömiä tai 
tarpeettomaksi jääneitä ominaisuuksia 
Palvelusta ilman Asiakkaan erillistä hyväk-
syntää.  

 

5.5   Helen ei vastaa siitä, että Palvelu soveltuu 
Asiakkaan käyttötarkoitukseen. 

6. Palvelun toimituksen aloitus  

6.1   Palvelun toimittaminen edellyttää sitä, että 
Asiakas on toimittanut Helenille Helenin 
määrittelemät tarvittavat asiakastiedot ja 
että Helen on rekisteröinyt Asiakkaan La-
tauspalveluun. Palvelu on käytettävissä 
sen jälkeen, kun Helen on lähettänyt Asi-
akkaalle Sopimusvahvistuksen ja Asiakas 
on vastaanottanut Latauskortit. 

7. Palvelumaksu, Lataustapahtumaveloitus 
ja maksuehdot 

7.1   Palvelumaksun ja Lataustapahtumaveloi-
tusten suorittaminen on edellytyksenä 
sille, että Asiakas on oikeutettu käyttä-
mään Palvelua näissä Sopimusehdoissa 
ja Sopimuksessa sovitun ajan ja sovitussa 
laajuudessa.  

 

7.2   Asiakas maksaa Palvelusta Helenille La-
tauskorttien määrään perustuvan kuukau-
sittaisen Palvelumaksun. 

 

7.3   Palvelumaksun määrästä sovitaan kirjalli-
sesti Asiakkaan kanssa. Ellei toisin ole 

kirjallisesti sovittu, Palvelumaksu määräy-
tyy Helenin kulloinkin voimassa olevan hin-
naston perusteella. 

 

7.4   Helen perii Asiakkaalta Palvelumaksun li-
säksi Latauspalvelun käytöstä kulloinkin 
Latauspisteellä voimassa olevan palvelu-
hinnaston mukaiset tai muutoin Asiak-
kaalle ilmoitetut maksut Latauspalvelun 
sopimusehtojen mukaisesti. 

 

7.5   Helen veloittaa Palvelumaksun ja Lataus-
tapahtumaveloituksen laskulla. Asiakas 
vastaa siitä, että hän on antanut Helenille 
ajantasaiset tiedot laskutusta varten. Ellei 
toisin ole kirjallisesti sovittu, Helenillä on 
oikeus aloittaa Palvelumaksua ja Latausta-
pahtumaveloituksia koskevien laskujen lä-
hettäminen Asiakkaalle sen jälkeen, kun 
Helen on Sopimusvahvistuksella vahvista-
nut Asiakkaalle Palvelun olevan käytettä-
vissä. 

 

7.6   Laskutussyklistä sovitaan Asiakkaan 
kanssa kirjallisesti. Ellei toisin ole sovittu, 
Helenillä on oikeus lähettää lasku Palvelu-
maksusta ja Lataustapahtumaveloituksista 
kolmen kuukauden välein Asiakkaalle.  
Helenillä on oikeus laskuttaa Asiakkaalta 
Sopimuksen voimassaolon päättyessä 
vielä laskuttamattomat Palvelumaksut ja 
Lataustapahtumaveloitukset Sopimuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen. 

 
7.7   Ellei toisin ole määritelty, Palvelumaksut ja 

muut veloitukset ilmoitetaan ilman arvonli-
säveroa. Helenillä on oikeus lisätä Palve-
lumaksuun ja muihin veloituksiin arvonli-
sävero ja muut lain ja / tai viranomaisen 
määräämät välilliset verot ja maksut. 

 
7.8   Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Helenillä 

on oikeus tarkistaa Palvelumaksua vuosit-
tain tammikuussa Tilastokeskuksen ylläpi-
tämän elinkustannusindeksin 
1951:10=100 vuosikeskiarvon pisteluvun 
muutosta vastaavaksi. Indeksin lähtöar-
vona pidetään Sopimuksen voimaantuloa 
edeltävän vuoden vuosikeskiarvon 
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pistelukua. Palvelumaksun muutokset tu-
levat voimaan kunkin kalenterivuoden hel-
mikuun alusta alkaen, mikäli vuosikeskiar-
von pisteluku kasvaa edellisestä tarkaste-
lujaksosta. 

 

7.9   Ellei toisin ole sovittu, laskun maksuehto 
on neljätoista (14) päivää laskun päiväyk-
sestä. Asiakkaalta peritään viivästyneiden 
maksujen osalta korkolain (1982/633) mu-
kainen viivästyskorko. Helenillä on oikeus 
periä Asiakkaalta maksumuistutuksen lä-
hettämisestä Helenin palvelumaksuhin-
naston mukainen kohtuullinen muistutus-
maksu. 

 
7.10 Helenillä on oikeus keskeyttää Palvelun 

toimittaminen Asiakkaalle, jos Asiakas ei 
ole maksanut Palvelumaksuja ja Latausta-
pahtumaveloituksia sovitun maksuehdon 
mukaisesti. Maksujen ja veloitusten mak-
samatta jättämistä tai myöhästynyttä mak-
samista pidetään olennaisena sopimusrik-
komuksena.  

 

7.11 Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen, He-
lenillä ei ole velvollisuutta palauttaa etukä-
teen maksettuja Palvelumaksuja tai 
osuutta niistä takaisin Asiakkaalle. 

8. Palvelun toimivuus ja keskeyttäminen 

8.1   Helen pyrkii toimimaan siten, että Palvelu 
on sen käyttöönoton jälkeen keskeytyk-
settä Asiakkaan käytettävissä. Helen ei 
kuitenkaan takaa Palvelun katkotonta toi-
mintaa. Palvelun käytettävyydessä voi yli-
voimaisten esteiden lisäksi ilmetä kat-
veaikoja, tilapäisiä katkoksia ja puutteita 
tietoliikenneverkoissa johtuvista häiriöistä, 
verkon ylikuormittumisesta, sähkökatkok-
sesta tai Palveluun liittyvän ohjelmiston 
päivityksistä johtuen. Palvelun saatavuu-
dessa voi esiintyä katkoksia myös teknis-
ten syiden, kuten huoltokatkojen vuoksi.  

 
8.2   Helenillä on oikeus keskeyttää Palvelun 

toimittaminen Asiakkaalle Palveluun liitty-
vän muutostyön tai Palveluun liittyvän 

teknisen syyn vuoksi, viranomaismääräyk-
sen, Asiakkaan Sopimuksen mukaisten 
velvollisuuksien rikkomisen tai laiminlyön-
nin perusteella tai muun vastaavan seikan 
johdosta ilman eri korvausta Asiakkaalle. 

9. Asiakkaan yleiset vastuut ja velvollisuu-
det 

9.1   Ellei toisin ole sovittu, Asiakkaan velvolli-
suutena on toimittaa Helenille Helenin 
määrittelemät ja pyytämät, Palvelun toimit-
tamisen ja käyttöönoton sekä Palveluun 
rekisteröitymisen kannalta olennaiset ja 
tarvittavat tiedot joko Sopimuksen tekemi-
sen yhteydessä tai viipymättä Sopimuksen 
tekemisen jälkeen. Asiakas vastaa He-
lenille antamiensa tietojen oikeellisuudesta 
ja paikkaansa pitävyydestä sekä siitä, että 
Asiakkaalla on oikeus luovuttaa tiedot He-
lenille. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan 
viipymättä Helenille yhteystiedoissaan tai 
antamissaan tiedoissa tapahtuvista muu-
toksista. 

 
9.2   Palvelun toimittaminen edellyttää sitä, että 

Asiakas toimii Sopimuksen ehtojen mukai-
sesti.  

 
9.3   Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaikki 

saamansa Helenin luottamukselliset tiedot 
(kuten Tarjouksen) ja käyttämään tällaista 
luottamuksellista tietoa vain Sopimuksen 
mukaiseen tarkoitukseen.  

 
9.4   Asiakas vastaa Latauskorttien jakelusta 

Loppukäyttäjille sekä siitä, että Loppukäyt-
täjällä on oikeus käyttää Latauskorttia Asi-
akkaan lukuun. Asiakas vastaa kaikista 
Latauskorteilla tehdyistä lataustapahtu-
mista ja latauskustannuksista täysimääräi-
sesti. Asiakas muutenkin vastaa Loppu-
käyttäjien toimista kuin omistaan kuten 
siitä, että Loppukäyttäjät lataavat Ladatta-
via ajoneuvoja Helen Lataus -palvelun 
yleisten sopimusehtojen mukaisesti 
(https://rekisteroidy.lataus.helen.fi/regis-
ter/terms).  
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9.5   Asiakas on velvollinen korvaamaan He-
lenille aiheutuneet vahingot ja kulut, jotka 
ovat aiheutuneet Asiakkaan Sopimuksen 
mukaisten velvoitteiden rikkomisesta tai 
laiminlyönnistä tai muista Asiakkaan tai 
Loppukäyttäjien väärinkäytöksistä tai lain- 
tai Sopimuksen vastaisista toimista. 

10. Helenin yleiset velvollisuudet ja vastuu  

10.1 Helenin velvollisuutena on toimittaa Palve-
lua voimassa olevien lakien ja viranomais-
määräysten mukaisesti ja Palvelun mu-
kaisten tehtävien edellyttämällä huolelli-
suudella. Helen vastaa parhaaksi katso-
mallaan tavalla siitä, että Palvelu on Asiak-
kaan käytettävissä Sopimuksen mukai-
sesti. 
 

10.2 Helenin vastuu Palvelun mahdollisista vir-
heistä, puutteista tai keskeytyksistä rajoit-
tuu niiden korjaamiseen tai Palvelun uu-
delleen suorittamiseen kohtuullisessa 
ajassa niiden ilmenemisen jälkeen. Helen 
ei ole velvollinen maksamaan Asiakkaalle 
vahingonkorvausta tai muutakaan hyvi-
tystä virheen, puutteen tai keskeytyksen 
perusteella, ellei pakottava lainsäädäntö 
toisin määrää. 

11. Oikeudet 

11.1 Helen myöntää Asiakkaalle ja / tai Loppu-
käyttäjälle Sopimuksen voimassaoloajaksi 
ei-yksinomaisen, rajoitetun ja siirtokelvot-
toman käyttöoikeuden Palveluun sovitun 
laajuisena vain Asiakkaan sisäistä toimin-
taa ja tarkoitusta varten. Palvelun käyttöoi-
keus on ainoastaan Asiakkaalla ja Loppu-
käyttäjällä. 

 
11.2 Helen ei vastaa Palvelun tuottamisessa 

käytettyjen kolmannen osapuolen sovel-
lusten tai laitteiden valmistajien verkkosi-
vuillaan tai muissa markkinointiteksteissä 
ilmoittamista tiedoista. 

 

11.3 Helen ei luovuta kolmansille osapuolille 
sellaisia Asiakkaan tai Loppukäyttäjän 

Latauspiste-, tai yhtiökohtaisia luottamuk-
sellisia tietoja, joihin Asiakas tai Loppu-
käyttäjä ei ole antanut suostumustaan. He-
lenillä on kuitenkin peruuttamaton ja raja-
ton oikeus Sopimuksen päättymisen jäl-
keenkin luovuttaa kolmannelle, julkaista 
sekä muutenkin liiketoiminnassaan hyö-
dyntää sellaista Asiakkaan toimintaan liit-
tyvää Tilastotietoa (kuten Asiakkaisiin tai 
Loppukäyttäjiin liittyvää yhteenvetotietoa), 
josta ei voida kohtuudella yksilöidä Asia-
kasta tai Loppukäyttäjää. 

 
11.4 Asiakas hyväksyy, että Helenillä on oikeus 

lähettää Asiakkaalle asiakasviestintää 
(esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä) 
Latauslaitteisiin ja / tai Palveluun liittyvissä 
asioissa. Mahdolliseen suoramarkkinoin-
tiin pyydetään voimassaolevan lainsää-
dännön sitä vaatiessa Asiakkaalta etukä-
teinen suostumus.  

12. Alihankkijat 

12.1 Helenillä on oikeus käyttää Palvelun toimit-
tamisessa ja Sopimuksen mukaisten vel-
vollisuuksiensa toteuttamisessa alihankki-
joita ja / tai kumppaneita. Helen vastaa ali-
hankkijoiden ja kumppaneidensa toimista 
kuten omistaan. 

13. Ylivoimainen este 

13.1 Helen ei vastaa viivästyksestä eikä vahin-
gosta, joka johtuu sen vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolella olevasta esteestä, 
jota Helenin ei kohtuudella voida edellyttää 
ottaneen huomioon Sopimuksen tekohet-
kellä tai jonka seurauksia Helen ei myös-
kään kohtuudella voi välttää tai voittaa. 
 

13.2 Ylivoimaisena esteenä pidetään esimer-
kiksi sotaa tai kapinaa, maanjäristystä, tul-
vaa tai muuta niihin verrattavaa luonnon-
mullistusta, valmiuslain perusteella vahvis-
tettuja ja asetettuja rajoituksia, yleisen lii-
kenteen, tietoliikenteen tai yleisen sähkön-
jakelun keskeytystä, tuonti- tai 
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vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia 
tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoi-
menpidettä.  

 
13.3 Helenin on ilman aiheetonta viivästystä il-

moitettava ylivoimaisesta esteestä ja es-
teen lakkaamisesta Asiakkaalle. 

14. Sopimuksen siirtäminen 

14.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopi-
musta tai siihen perustuvia oikeuksia tai 
velvollisuuksia osaksikaan kolmannelle 
osapuolelle ilman Helenin etukäteen anta-
maa kirjallista suostumusta.  

 
14.2 Helenillä on oikeus siirtää sopimus tai sii-

hen perustuvat oikeutensa tai velvollisuu-
tensa osaksi tai kokonaan Helen-konser-
niin nykyään tai tulevaisuudessa kuulu-
valle yhtiölle tai sellaiselle kolmannelle 
osapuolelle, jolle Helenin Sopimukseen liit-
tyvä liiketoiminta on kokonaan tai osittain 
siirtynyt. Helenillä on myös oikeus siirtää 
Sopimukseen perustuvat saatavansa kol-
mannelle osapuolelle. 

15. Sopimuksen purkaminen 

15.1 Kummallakin Osapuolella on oikeus välit-
tömästi purkaa Sopimus päättymään ilman 
irtisanomisaikaa, mikäli toinen Osapuoli 
laiminlyömällä tehtäviään tai velvollisuuk-
siaan olennaisesti rikkoo Sopimuksen eh-
toja, eikä ole korjannut olennaista sopi-
musrikkomustaan tai laiminlyöntiään kol-
menkymmenen (30) vuorokauden kulu-
essa toisen Osapuolen kirjallisesta huo-
mautuksesta.  

 
15.2 Helenillä on oikeus purkaa Sopimus päät-

tymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa 
myös, jos Asiakkaan taloudellisten tai mui-
den olosuhteiden havaitaan muuttuneen 
olennaisesti niin, ettei Asiakkaan voida 
olettaa täyttävän Sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvi-
tystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. 

 

15.3 Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjal-
lisesti ja purkamisilmoituksessa on ilmoi-
tettava purkamisen perusteet. 

16. Tietosuoja  

16.1 Asiakkaalta pyydetään Palveluun rekiste-
röitymisen yhteydessä tietoja (kuten Hen-
kilötietoja), joiden avulla Helen voi kohdis-
taa Palvelun toimittamisen Asiakkaalle ja 
hallinnoida asiakassuhdetta. Helen kerää 
ja käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Tie-
tosuojalainsäädännön mukaisesti Helenin 
verkkosivustolta (www.helen.fi) löytyvän 
tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.   

17. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus 

17.1 Osapuolet ovat velvolliset korvaamaan toi-
silleen Sopimuksen mukaisten velvoit-
teidensa laiminlyönneistä tai rikkomisesta 
aiheutuneet vahingot.  
 

17.2 Helen ei ole velvollinen korvaamaan Asi-
akkaalle aiheutuvia välillisiä tai epäsuoria 
vahinkoja kuten liikevaihdon tai liikevoiton 
vähenemistä tai menettämistä, saamatta 
jäänyttä tuloa tai hyötyä, Asiakkaan tieto-
jen muuttumisesta tai katoamisesta aiheu-
tuvaa vahinkoa tai muutakaan vaikeasti 
ennakoitavissa olevaa välillistä tai epäsuo-
raa vahinkoa, ellei pakottava lainsäädäntö 
toisin määrää.  

 
17.3 Helen ei vastaa miltään osin Palveluun tai 

sen tuottamiseen liittyvien kolmannen osa-
puolten sovellusten, laitteiden tai muiden 
komponenttien virheistä, puutteista tai häi-
riöistä Palveluun ja/tai sen toimivuuteen 
(esim. häiriöt mobiiliverkoissa, ohjelmis-
toissa, SIM-korteissa tai sähkönjakelussa).  
 

17.4 Ellei pakottava lainsäädäntö toisin mää-
rää, Helen on velvollinen korvaamaan Asi-
akkaalle vain tuottamuksellaan aiheutta-
mat, Asiakkaan osoittamat ja ennakoita-
vissa olevat välittömät kulut ja vahingot. 
Helenin Sopimukseen perustuva kumula-
tiivinen vahingonkorvausvelvollisuus 

http://www.helen.fi/


 

 7 (7) 
  
  

 

välittömien vahinkojen osalta rajoittuu kai-
kissa tapauksissa maksimissaan Asiak-
kaalta kuudelta (6) kuukaudelta perittävien 
Palvelumaksujen määrään 

 

17.5 Asiakkaan on esitettävä Sopimukseen pe-
rustuvat Heleniin kohdistuvat vaatimukset 
välittömästi vahingon ilmenemisen jäl-
keen. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin 
määrää, Asiakkaan on vaadittava vahin-
gonkorvausta Heleniltä kahden (2) kuu-
kauden kuluessa siitä, kun vahingonkor-
vauksen perusteena oleva virhe tai va-
hinko havaittiin tai se olisi pitänyt havaita 
tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus 
on tapahtunut. 

17.6 Tämän kohdan mukaiset vastuunrajoituk-
set eivät koske tilannetta, jossa vahinko on 
aiheutettu tahallaan tai törkeällä tuotta-
muksella. 

18. Erimielisyydet ja sovellettava lainsää-
däntö  

18.1 Mahdolliset Sopimusta koskevat erimieli-
syydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotte-
luteitse. Ellei tämä ole mahdollista, kum-
mallakin Osapuolella on oikeus saattaa 
erimielisyys Helsingin käräjäoikeuden rat-
kaistavaksi. 

 

18.2 Näihin Sopimusehtoihin ja Sopimukseen 
sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen 
lainvalintaa koskevat säännökset.  

19. Sopimusehtojen voimassaolo ja Sopi-
musehtojen muuttaminen 

19.1 Nämä Sopimusehdot tulevat voimaan 
06.09.2021 ja ne ovat voimassa tois-
taiseksi. 

 
19.2 Helenillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa 

Sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiak-
kaalle ennen sopimusmuutosten voimaan-
tuloa ja toimittamalla päivitetyt Sopimuseh-
dot Asiakkaan saataville. Uudet päivitetyt 
ja muutetut Sopimusehdot korvaavat 
aiemmin voimassaolleet Sopimusehdot. 

Sen jälkeen, kun uudet Sopimusehdot ovat 
tulleet voimaan, Sopimukseen sovelletaan 
uusia ja päivitettyjä Sopimusehtoja. 

 

19.3 Helenillä on kohdassa 5.4 mainitun lisäksi 
oikeus muuttaa ja muokata Palvelua ha-
luamallaan tavalla. Palvelun muuttaminen 
tai muokkaaminen voi tarkoittaa olemassa 
olevan sisällön muokkaamista, sen poista-
mista tai uuden ominaisuuden liittämistä 
Palveluun. Helen pyrkii ilmoittamaan Asi-
akkaalle muutoksista ennen niiden teke-
mistä. 

 

19.4 Asiakkaalla on neljäntoista (14) päivän 
ajan muutoksista ilmoituksen saatuaan oi-
keus irtisanoa Sopimus päättymään kah-
den (2) viikon irtisanomisajalla. Tällöin 
muutetut ja uudet ehdot eivät sido Asia-
kasta, ellei muutos johdu viranomaisen 
päätöksestä tai lainsäädännön muutok-
sesta. Jatkamalla Palvelun käyttöä tässä 
kohdassa mainitun ajan (14 päivää) jäl-
keen Asiakas hyväksyy uudet ja päivitetyt 
Sopimusehdot ja sitoutuu niitä noudatta-
maan. 


