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1. Metsämentorit.fi palvelun kuvaus
1.1 Metsämentorit.fi on Laki ja Metsä Oy:n sekä MetsäPremium Oy:n kehittämä verkkopalvelu
(jäljempänä palvelu), joka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa.
1.2 Metsämentorit.fi:n tuotteet ovat Laki ja Metsä Oy:n sekä MetsäPremium Oy:n tuottamia.
Metsämentorit.fi:ssä voidaan tarjota myös muiden kuin Laki ja Metsä Oy:n ja MetsäPremium Oy:n
eli ns. kolmansien osapuolien tuottamia tuotteita.
1.3 Käyttämällä metsämentorit.fi palveluita käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu
toiminaan niiden mukaisesti.
2. Materiaalin käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet
2.1 Metsämentorit.fi palvelun materiaalien, sisältöjen ja tuotteiden, kuten Metsämentorit
uutiskirjeen ja Metsämentorit Pro lakitiedotteen, tekijänoikeudet ja muut oikeudet kuuluvat Laki ja
Metsä Oy:lle ja/tai MetsäPremium Oy:lle. Ne voivat myös erillisestä sopimuksesta tai muusta
syystä kuulua jollekin kolmannelle taholle.
2.2 Kaikki Metsämentorit.fi palvelun materiaalin ja sisällön kaupallinen hyödyntäminen ja
kopioiminen tms. on kielletty ilman Laki ja Metsä Oy:n ja MetsäPremium Oy:n kirjallista lupaa.
Lupa pyydetään sähköpostitse osoitteesta info@metsamentorit.fi tai muulla tavoin kirjallisesti.
2.3 Maksuttoman Metsämentorit uutiskirjeen jakaminen ja levittäminen internetissä, muissa
kanavissa ja uutiskirjeen saajan verkostossa on sallittua hyvän tavan mukaisesti lähteet ilmoittaen.
2.4 Maksullisen Metsämentorit Pro lakitiedotteen osittainenkin kaupallinen hyödyntäminen,
osittainenkin julkaiseminen, jakaminen paperilla tai muulla tavoin, kopioiminen tai välittäminen
sellaisille henkilöille, joilla ei ole siihen käyttölupaa, on kielletty. Maksullisen Metsämentorit Pro
lakitiedotteen tilaamisen yhteydessä määritetään ne organisaation henkilöt, joille Metsämentorit
Pro lakitiedote lähetetään tai vaihtoehtoisesti tilauksen yhteydessä ilmoitetaan, kuinka monelle
henkilölle tilaajan organisaatiossa Metsämentorit Pro lakitiedote välitetään tilaajan toimesta.
Metsämentorit Pro lakitiedotteen osittainenkin välittäminen muille henkilöille kuin edellä
mainituille tai julkaiseminen missään kanavassa ilman Metsämentorit.fi:n kirjallista lupaa on
kielletty.
3. Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) vastuunrajoitukset
3.1 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa metsämentorit.fi palveluun
ja sen käyttöön liittyvien ohjelmistojen toimivuudesta, virheistä, häiriöistä
eikä niistä
mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
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3.2 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa palveluun liittyvistä
teknisistä vioista, mahdollisista viruksista, käyttökatkoista, tai muista vastaavista palvelun käytön
estymisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
3.3 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa palvelussa kolmansien
osapuolien palveluun tuottaman sisällön tai palvelussa kolmansien osapuolien markkinoimien
tuotteiden tai palvelujen oikeellisuudesta ja niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä
vahingoista.
3.4 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa palvelussa olevan
materiaalin puutteellisuuksista, virheellisyyksistä ja niistä mahdollisesti palvelun käyttäjälle
aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
3.4 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa Laki ja Metsä Oy:n tai
MetsäPremium Oy:n syystä aiheutuvasta palvelun käytön estymisestä, käyttökatkosta tai -häiriöstä,
joka estää esimerkiksi Metsämentorit Pro lakitiedotteen tuottamisen ja toimittamisen palvelun
käyttäjille, eikä tästä aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta palvelun käyttäjälle,
hänen asiakkaalleen tai muulle kolmannelle taholle.
3.5 Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa Force Majeure syyn
aiheuttamasta palvelun käytön estymisestä, käyttökatkosta, häiriöstä tai muusta vastaavasta
palvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä ja välittömästä vahingosta.
3.6 Kaikki metsämentorit.fi palvelussa tuotettu materiaali, kuten ilmainen Metsämentorit uutiskirje
sekä maksullinen Metsämentorit Pro lakitiedote, ovat yleisluontoisia ja ohjeellisia, eikä niitä ole
tarkoitettu eivätkä ne välttämättä sovellu käytettäväksi yksittäistapauksen ohjeena.
Metsämentorit.fi palvelussa olevan materiaalin käyttäminen palvelunkäyttäjän yksittäisten
toimeksiantojen ohjemateriaalina on kokonaan palvelun käyttäjän omalla vastuulla. Laki ja Metsä
Oy tai MetsäPremium Oy eivät vastaa missään tilanteessa Metsänmentorit.fi palvelun kautta
saadun materiaalin käyttämisestä tai soveltamisesta palvelun käyttäjälle, palvelun käyttäjän
asiakkaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä
vahingosta. Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy eivät vastaa missään tilanteessa
metsämentorit.fi palvelussa olevan materiaalin virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista tai
vanhentumisesta palvelun käyttäjälle tai palvelun käyttäjän asiakkaalle tai muulle kolmannelle
osapuolelle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Metsämentorit.fi (Laki ja Metsä
Oy ja MetsäPremium Oy) ei vastaa palvelun materiaalin (mm. Metsämentorit uutiskirje ja
Metsämentorit Pro lakitiedote) muutoksista tai poistamisesta palvelun käyttäjälle tai hänen
asiakkaalleen mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
4. Käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
4.1 Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelua käyttäessään Suomen lakeja ja näitä
käyttöehtoja.
4.2 Palvelun käyttäjä sitoutuu olemaan loukkaamatta palvelun materiaaleihin liittyviä
tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Palvelun käyttäjä on vastuussa tekijänoikeuden
tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen Laki ja Metsä Oy:lle ja MetsäPremium Oy:lle tai
muulle tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden haltijalle aiheuttamastaan välittömästä ja
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välillisestä vahingosta.
4.3 Palvelun maksullisten tuotteiden (mm. Metsämentorit Pro lakitiedote) käyttäjä sitoutuu
vastaamaan tuotteen ostamiseen ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista tilauksen yhteydessä
hyväksymiensä ehtojen mukaisesti.
4.4 Palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämällä palvelun maksullisia tuotteita (mm. Metsämentorit Pro
lakitiedote) toimittamaan ja pitämään ajantasalla tarpeelliset tiedot laskutusta varten. Tiedot
laskutusta varten annetaan metsämentorit.fi verkkosivustolla tilauksen yhteydessä ja muutoksista
ilmoitetaan viivytyksettä info@metsamentorit.fi sähköpostiosoitteeseen.
4.5 Metsämentorit Pro lakitiedotteen tilaaja sitoutuu ilmoittamaan tilauksen yhteydessä kaikkien
niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille lakitiedote tilaajan organisaatiossa lähetetään.
Vaihtoehtoisesti tilaaja sitoutuu ilmoittamaan tilauksen yhteydessä kaikkien niiden henkilöiden
lukumäärän, joille lakitiedote tilaajan organisaatiossa välitetään tilaajan toimesta. Tilaaja sitoutuu
viivytyksettä ilmoittamaan mahdolliset muutokset käyttäjien määrässä ja/tai sähköpostiosoitteissa.
Mikäli palvelun käyttäjä ei toimi edellä mainittujen velvollisuuksien mukaisesti on Laki ja Metsä
Oy:llä sekä MetsäPremium Oy:llä oikeus saada korvaus siitä aiheutuneesta välittömästä vahingosta
(kuten saamatta jäänyt tulo) ja välillisestä vahingosta (mm. menetyksien määrän
selvittämiskustannukset).
5. Henkilörekisterit
5.1 Metsämentorit.fi:llä (Laki ja Metsä Oy sekä MetsäPremium Oy) on oikeus pitää palvelun
käyttöön liittyviä henkilörekistereitä ja käyttää ja luovuttaa henkilörekistereiden sisältämiä tietoja
palvelun käytön ja tuottamisen kannalta tarpeellisille kumppaniyrityksille.
5.2 Palvelun käyttäjä voi kieltää tietojensa käyttämisen Metsämentorit.fi:n suoramarkkinoinnissa
ilmoittamalla siitä palvelun tuottajille. Metsämentorit.fi:n henkilörekisterin rekisteriseloste on
www.metsamentorit.fi sivustolla.
6. Metsämentorit Pro lakitiedote
6.1 Metsämentorit Pro lakitiedote on mahdollista ostaa vuositilauksena (4 seuraavaa
Metsämentorit Pro lakitiedotetta tilauksesta) tai kestotilauksena. Tilaamalla Metsämentorit Pro
lakitiedotteen tilaaja hyväksyy tuotteeseen liittyvät toimitus- ja laskutusehdot.
6.2 Metsämentorit Pro lakitiedotteen tilaaja on vastuussa siitä, että ilmoittaa kaikkien henkilöiden
sähköpostiosoitteet tai henkilöiden lukumäärän, joille hän aikoo Metsämentorit Pro lakitiedotetta
organisaationsa sisällä tai muutoin välittää. Metsämentorit Pro lakitiedotteen tilaaja on velvollinen
ilmoittamaan mahdollisista muutoksista Metsämentorit Pro lakitiedotteen käyttäjien määrässä
info.metsamentorit.fi sähköpostiosoitteeseen.
6.3 Metsämentorit Pro lakitiedote laskutetaan kerran vuodessa ja lasku voidaan lähettää heti
palvelun tilauksen jälkeen siihen laskutusosoitteeseen, jonka tilaaja on antanut tilauksen
yhteydessä.
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6.4 Metsämentorit Pro lakitiedotteen laskun maksuehto on 14 päivää netto.
6.5 Metsämentorit Pro lakitiedotteen kestotilaus on mahdollista irtisanoa viimeistään 30 päivää
ennen seuraavan laskutusjakson (1 vuosi) alkua. Tällöin tilaus päättyy, kun viimeinen kuluvan
laskutusjakson tiedote on toimitettu tilaajalle.
6.6 Metsämentorit Pro lakitiedotetta ei voi irtisanoa päättyväksi kesken vuositilauksen, vaan
toimitettavia Metsämentorit Pro lakitiedotteita tulee kaikissa irtisanomistilanteissakin vähintään
yhden vuositilauksen verran eli 4 kappaletta.
6.7 Metsämentorit Pro lakitiedotteen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukaisesti ja Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy on oikeus muuttaa Metsämentorit Pro
lakitiedotteen hintoja.
7. Peruuttamisoikeuden rajoitukset
7.1 Yritys- tai yhteisöasiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun on tilannut
Metsämentorit Pro lakitiedotteen esimerkiksi metsämentorit.fi verkkosivuston kautta. Tämän
johdosta yritys- tai yhteisöasiakas ostaa Metsämentorit Pro lakitiedotteen vähintään yhdeksi
vuodeksi tilauksesta eli neljä tilauksesta seuraavaa Metsämentorit Pro lakitiedotetta.
7.2 Kuluttaja antaa tilaamalla Metsämentorit Pro lakitiedotteen nimenomaisen
ennakkosuostumuksensa digitaalisessa muodossa toimitettavan sisällön toimittamiseen ennen
kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisoikeuden (14 §) päättymistä.
7.3 Kuluttaja tietää, ettei hänellä ole Metsämentorit Pro lakitiedotteen tilauksen jälkeen
tapahtuneen digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamisen vuoksi ja hänen 7.2 kohdassa
antamansa suostumuksen (nimenomainen ennakkosuostumus digitaalisessa muodossa
toimitettavan sisällön toimittamiseen ennen kuluttajasuojalain mukaisen peruuttamisoikeuden
päätöstä) johdosta kuluttajansuojalain 14 § mukaista peruuttamisoikeutta.
8. Muutokset metsämentorit.fi materiaaleihin ja käyttöehtoihin
8.1 Metsämentorit.fi:llä (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) on oikeus muuttaa
metsämentorit.fi palvelussa olevien materiaalien sisältöä. Metsämentorit.fi:llä ei ole velvollisuutta
muuttaa palvelun materiaaleissa olevia virheitä tai selvittää tarkemmin mahdollisia virheitä tai
puutteellisuuksia. Palvelun materiaalien muutoksista ei tiedoteta erikseen palvelun käyttäjille.
8.2 Metsämentorit.fi:llä (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) on oikeus poistaa palvelun
materiaaleja, muttei velvollisuutta poistaa materiaaleja palvelusta.
8.3 Metsämentorit.fi:llä (Laki ja Metsä Oy ja MetsäPremium Oy) on oikeus muuttaa näitä
käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista www.metsamentori.fi verkkosivustolla. Muutokset
käyttöehdoissa tulevat voimaan heti kun muutokset on päivitetty käyttöehtoihin ja niistä on
ilmoitettu metsämentorit.fi verkkosivustolla.

