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TÄRKEÄÄ – LUE TARKASTI 

 

Ellei sinun ja Esrin välinen allekirjoitettu lisenssisopimus korvaa näitä ehtoja, Esri suostuu lisensoimaan tuotteita 

sinulle vain, jos hyväksyt kaikki tämän lisenssisopimuksen ehdot. Lue ehdot huolellisesti. Et saa käyttää tuotteita, 

ennen kuin olet hyväksynyt lisenssisopimuksen ehdot. Jos et hyväksy ehtoja esitetyssä muodossaan, napsauta alla "En 

hyväksy lisenssisopimusta". Tämän jälkeen voit pyytää suoritettujen maksujen hyvitystä. 

 

LISENSSISOPIMUS 

(E204 06.07.2016) 

 

Tämä lisenssisopimus solmitaan sinun ("Lisenssinhaltijan") ja Environmental Systems Research Institute, Inc.:n 

("Esrin") välillä; Esri on yhdysvaltalainen yritys, jonka kotipaikka on 380 New York Street, Redlands, California 92373-

8100 USA. 

 

YLEISET LISENSSIEHDOT 

 

ARTIKLA 1 – MÄÄRITELMÄT 

 

Määritelmät. Tässä käytettävät termit määritellään seuraavasti: 

 

a. "Valtuutuskoodi(t)" (Authorization code) tarkoittaa mitä tahansa avainta, valtuutusnumeroa, oikeutuskoodia, 

kirjautumistunnusta, aktivointikoodia, tunnistetta, käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muuta tuotteen käyttöön 

vaadittavaa mekanismia. 

b. "Beta" tarkoittaa mitä tahansa alpha-, beta- tai esijulkaisutuotetta. 

c. "Kaupallinen sovelluspalveluntarjoajan käyttö" (Commercial Application Service Provider Use) tai "kaupallinen 

ASP-käyttö" tarkoittaa tulojen tuottamista tarjoamalla pääsyä ohjelmistoon tai Online Services -palveluihin 

lisäarvosovelluksen kautta esimerkiksi veloittamalla tilausmaksu, palvelumaksu tai muu transaktiomaksu tai 

mainostulojen tuottamista enemmän kuin satunnaisesti. 

d. ”Sisältö” tarkoittaa aineistoa, kuvia, valokuvia, animaatioita, videota, audiota, tekstiä, karttoja, tietokantoja, 

tietomalleja, laskentataulukoita, käyttöliittymiä, ohjelmistosovelluksia ja kehitystyökaluja. 

e. "Data" tarkoittaa Esrin tai kolmannen osapuolen digitaalisia tiedostoja, joita ovat muun muassa, mutta näihin 

rajoittumatta, maantieteellinen vektoridata, rasteridataraportit tai niihin liittyvät taulukkomuotoiset määritteet, 

olivatpa ne ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin tai Online Services -palveluiden yhteydessä tai itsenäisesti 

toimitettuja. 

f. "Levityslisenssi" (Deployment license) tarkoittaa lisenssiä, joka sallii lisenssinhaltijan alilisensoida tiettyjä 

ohjelmistoja ja niihin liittyviä valtuutuskoodeja kolmansille osapuolille. 

g. "Dokumentaatio" tarkoittaa kaikkea käyttäjän viitedokumentaatiota, joka toimitetaan ohjelmiston mukana. 

h. "Online Services -palvelut" tarkoittavat mitä tahansa Internet-perustaista geospatiaalista järjestelmää, sovellukset ja 

niihin liittyvät sovellusohjelmointiliittymät (API) mukaan luettuina, mutta data ja sisältö pois luettuina, joita Esri tai 

sen lisenssinantajat ylläpitävät karttojen, datan ja muiden tietojen säilytystä, hallintaa, julkaisua ja käyttöä varten. 

i. "Tilausasiakirja(t)" tarkoittaa myyntitarjousta, ostotilausta tai muuta asiakirjaa, joka yksilöi lisenssinhaltijan tilaamat 

tuotteet. 

j. "Pysyvä lisenssi" (Perpetual License) tarkoittaa lisenssiä käyttää sellaista tuotteen versiota, josta asianmukaiset 

lisenssimaksut on maksettu, rajoittamattoman ajan, ellei Esri tai lisenssinhaltija irtisano sitä tämän 

lisenssisopimuksen sallimalla tavalla. 

k. "Tuote (tuotteet)" tarkoittaa tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti lisensoitua ohjelmistoa, verkko-

oppimateriaalia, dataa, Online Services -palveluita ja dokumentaatiota. 

l. "Näyte (näytteet)" tarkoittaa näytekoodia, näytesovelluksia, lisäosia tai näytteitä tuotteiden laajennuksista. 

m. "Verkko-oppimateriaali" tarkoittaa ArcGIS-alustan itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja resursseja, joihin pääsee 

käsiksi Esrin Training-sivustolta. 
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n. "Palvelukrediitti" (Service Credit) tarkoittaa vaihdon välinettä, joka liittyy Online Services -palveluiden tilaukseen 

ja jonka määrä on määritetty tilausasiakirjassa. Kukin palvelukrediitti antaa lisenssinhaltijalle oikeuden kuluttaa 

tietyn määrän Online Services -palveluita; määrä vaihtelee kulutettujen Online Services -palveluiden mukaan. Kun 

Online Services -palveluita kulutetaan, palvelukrediitit veloitetaan automaattisesti lisenssinhaltijan tililtä 

käytettävissä olevien palvelukrediittien enimmäismäärään asti. 

o. "Ohjelmisto" tarkoittaa kaikkea Esrin omistamaa ohjelmistoteknologiaa tai sen osaa, data pois luettuna, jota 

käytetään Esrin valtuuttamalla verkkosivustolla, ladataan sieltä tai toimitetaan millä tahansa tietovälineellä missä 

tahansa muodossa, mukaan luettuina varmistuskopiot, päivitykset, service pack -paketit, korjaukset, hot fix -

korjaukset ja sallitut yhdistetyt kopiot. 

p. "Määräaikainen lisenssi" (Term License) tarkoittaa lisenssiä tai käyttöoikeutta tuotteeseen rajatuksi ajaksi ("kausi") 

tai tilaus- tai transaktioperusteisesti. 

q."Lisäarvosovellus" tarkoittaa lisenssinhaltijan kehittämää sovellusta, jota käytetään minkä tahansa tässä tarkoitetun 

ohjelmiston, aineiston tai Online Services -palveluiden valtuutetun käytön yhteydessä. 

 

ARTIKLA 2 – AINEETTOMAT OIKEUDET JA OMISTUSOIKEUDEN PIDÄTYS 

 

Tuotteet lisensoidaan, niitä ei myydä. Esri ja sen lisenssinantajat omistavat tuotteet ja kaikki niiden kopiot, ja ne ovat 

aineettomia oikeuksia ja omistusoikeuksia sekä liikesalaisuuksia koskevien yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten lakien ja 

sopimusten suojaamia. Lisenssinhaltija sitoutuu suojaamaan tuotteita luvattomalta käytöltä, toisintamiselta, jakelulta tai 

julkistamiselta kohtuullisin keinoin. Esri ja sille lisenssejä antaneet kolmannet osapuolet pidättävät itsellään kaikki oikeudet, 

joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä lisenssisopimuksessa, mukaan luettuna oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteita. 

 

ARTIKLA 3 – LISENSSIN MYÖNTÄMINEN 

 

3.1 Lisenssin myöntäminen. Esri myöntää lisenssinhaltijalle henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen ja siirtokelvottoman 

lisenssin ainoastaan niiden asianmukaisissa tilausasiakirjoissa ja dokumentaatiossa mainittujen tuotteiden käyttämiseen (i) 

joista on maksettu asianmukaiset lisenssimaksut, (ii) tämän sopimuksen mukaisesti ja lisenssinhaltijan tilaamassa 

kokoonpanossa tai Esrin tai sen valtuutetun jakelijan valtuuttamalla tavalla, sekä (iii) asianmukaisen kauden ajaksi, tai jos 

kautta ei ole määritetty, siihen asti, kunnes sopimus on irtisanottu artiklan 5 mukaisesti. Artiklassa 4 määritellyn käytön 

laajuuden lisäksi tiettyjä tuotteita koskee liiteasiakirja 1 – käytön laajuus (E300). Liite 1, liite 2, liite 3 ja liite 4 yhdessä 

muodostavat liiteasiakirjan 1 – Käytön laajuus (E300) ja ovat saatavilla myös osoitteessa http://www.esri.com/legal/software-

license. Liitteet koskevat vain niitä tuotteita, jotka on liitteessä erityisesti mainittu. Liiteasiakirja 1 – Käytön laajuus (E300) 

sisältää liitteet seuraavia tuotetyyppejä varten, jotka sisällytetään viittauksen kautta: 

 

a.Ohjelmisto. Tiettyjen ohjelmistotuotteiden käyttöehdot on määritelty liitteessä 1. 

b.Data. Datan käyttöehdot on määritelty liitteessä 2. 

c.Online Services ‑ palvelut. Online Services -palveluiden käyttöehdot on määritelty liitteessä 3. 

d.Rajoitetun käytön ohjelmas. Ei-kaupallisten, voittoa tavoittelemattomien, opetustarkoituksiin käytettävien tai muiden 

rajoitetun käytön ohjelmien käyttöehdot on määritelty liitteessä 4. 

 

3.2 Evaluointi- ja betalisenssit. Evaluointilisenssin tai betaohjelman kautta hankitut lisenssit on tarkoitettu vain evaluointi- 

ja testaustarkoituksiin, ei kaupalliseen käyttöön. Niiden käyttö on lisenssinhaltijan omalla vastuulla, eivätkä tuotteet oikeuta 

Esrin eivätkä jakelijan ylläpitopalveluihin. 

 

ARTIKLA 4 – KÄYTÖN LAAJUUS 

 

4.1 Sallitut käyttötavat 

 

a. Lisenssinhaltijalle toimitettujen tuotteiden suhteen lisenssinhaltija saa 

 

1. asentaa ja tallentaa tuotteet sähköisille tallennuslaitteille 

2. tehdä arkistokopioita ja rutiininomaisia tietokoneen varmistuskopioita 

3. asentaa ja käyttää ohjelmiston uudempaa versiota samanaikaisesti korvattavan version kanssa kohtuullisen 

siirtymäajan, joka ei saa ylittää kuutta (6) kuukautta, edellyttäen, että kummankaan version käyttö ei ylitä 

lisenssinhaltijan lisensoitua lukumäärää; tämän jälkeen lisenssinhaltija ei saa yhteenlaskettuna käyttää enempää 

ohjelmistoja kuin lisenssinhaltijan lisensoitu kokonaismäärä 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/software-license
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4. siirtää ohjelmiston sen lisensoidussa kokoonpanossa korvaavaan tietokoneeseen, sekä 

5. toimittaa kolmansille osapuolille ohjelmistoa ja siihen mahdollisesti liittyviä valtuutuskoodeja, joita tarvitaan 

levityslisenssin (Deployment License) käyttämiseen. 

 

b.Kaupallisen sovelluspalveluntarjoajan käyttö. Lisenssinhaltija saa käyttää tuotetta kaupalliseen sovelluspalveluntarjoajan 

(ASP) käyttöön edellyttäen, että lisenssinhaltija (i) hankkii kaupallisen ASP-käytön lisenssin tai (ii) on julkishallinnon 

laitos tai voittoa tavoittelematon yhteisö, joka ylläpitää verkkosivustoa tai tarjoaa Internet-palvelua omakustannushintaan 

voittoa tavoittelematta. 

c. Lisenssinhaltija voi räätälöidä ohjelmistoa minkä tahansa (i) makro- tai komentosarjakielen, (ii) julkaistun 

sovellusohjelmointiliittymän (API) tai (iii) lähde- tai objektikoodikirjastojen avulla, mutta ainoastaan siinä laajuudessa 

kuin räätälöinti on kuvattu dokumentaatiossa. 

d. Lisenssinhaltija saa käyttää ja kopioida digitaalisessa muodossa toimitettua dokumentaatiota, valmistaa siitä muunnelmia 

sekä tämän jälkeen toisintaa, esittää ja jaella muunneltua dokumentaatiota ainoastaan lisenssinhaltijan omaan sisäiseen 

käyttöön. Yhdessä muun ohjelmiston kanssa digitaalisessa muodossa toimitetut dokumentaation osat sekä painettu ja 

digitaalinen dokumentaatio ovat tämän lisenssisopimuksen alaisia. Lisenssinhaltijan on sisällytettävä dokumentaatioon 

seuraava tekijänoikeuslauseke, jossa se myöntää Esrin ja sen lisenssinantajien omistusoikeudet: "Osat tästä asiakirjasta 

sisältävät Esrin ja sen lisenssinantajien aineetonta omaisuutta, jota käytetään tässä yhteydessä lisenssin perusteella. 

Copyright © [lisenssinhaltija liittää tähän lähdemateriaalien mukaiset tekijänoikeusajankohdat] Esri ja sen 

lisenssinantajat. Kaikki oikeudet pidätetään." 

e.Fonttikomponentit. Kaikkia tuotteen mukana toimitettuja fontteja voidaan käyttää minkä tahansa tuotteiden valtuutetun 

käytön yhteydessä. Esrin fontteja voidaan myös käyttää erikseen tuotteilla luotujen tietojen tulostamiseen. Tämän lisäksi 

tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen fonttien käyttörajoitukset on määritelty itse fonttitiedostossa. 

f.Konsulttien tai alihankkijoiden käyttö. Esri myöntää lisenssinhaltijalle oikeuden valtuuttaa tämän konsultit tai alihankkijat 

käyttämään tuotteita sillä edellytyksellä, että (i) käyttö tapahtuu yksinomaan lisenssinhaltijan hyväksi, (ii) lisenssinhaltija 

vastaa täysin konsultin ja alihankkijoiden tämän lisenssisopimuksen noudattamisesta ja (iii) konsultti tai alihankkija 

keskeyttää tuotteiden käytön, kun niiden lisenssinhaltijalle tekemä työ päättyy. Konsultteja tai alihankkijoita kielletään 

käyttämästä tuotteita muutoin kuin yksinomaan lisenssinhaltijan hyödyksi. 

g. Lisenssinhaltija saa käyttää, kopioida, toisintaa, julkaista, julkisesti esittää tai jakaa edelleen Esrin tuotteita käyttämällä 

aikaansaatuja karttakuvia sekä niitä sisältäviä raportteja paperilla tai staattisissa sähköisissä muodoissa (esim. PDF, GIF, 

JPEG) kolmansille osapuolille tässä lisenssisopimuksessa määriteltyjen ehtojen rajoissa edellyttäen, että lisenssinhaltija 

liittää karttakuviin lausekkeen, jossa Esri ja/tai sen asiaankuuluvat lisenssinantajat mainitaan karttakuvien tuottamiseen 

käytetyn datan osien lähteenä. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että kaikki lisenssinhaltijan tuotteiden käytön 

yhteydessä toimittamat tai käyttämät tiedot, jotka eivät ole tässä sopimuksessa määriteltyä dataa, ovat lisenssinhaltijan tai 

sen kolmannen osapuolen lisenssinantajien omaisuutta ja pysyvät niiden omaisuutena. 

 

4.2 Kielletyt käyttötavat. Ellei sovellettava laki kiellä tai syrjäytä näitä rajoituksia tai ellei tässä lisenssisopimuksessa ole 

toisin määrätty, lisenssinhaltija ei saa 
 

a. myydä, vuokrata, alilisensoida, lainata, myöntää aikaosuuksia tai siirtää tuotteita 

b. käyttää tuotteita kaupallisen sovelluspalveluntarjoajan tai palvelutoimiston käyttöön 

c. antaa kolmansille osapuolille suoraa pääsyä tuotteisiin siten, että kolmannet osapuolet voivat käyttää tuotetta 

suoraan, kehittää omia paikkatietosovelluksiaan tai luoda omia ratkaisujaan tuotteen yhteyteen 

d. jaella ohjelmistoa, verkko-oppimateriaalia, dataa tai Online Services -palveluita kolmansille osapuolille kokonaan 

tai osittain, mukaan luettuina laajennukset, komponentit ja DLL:t, mutta ei rajoittuen niihin 

e. jaella valtuutuskoodeja kolmansille osapuolille 

f. takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa tuotteita 

g. millään tavoin yrittää kiertää tuotteisiin pääsyä tai niiden käyttöä rajoittavia teknisiä keinoja 

h. säilyttää, kätkeä, käyttää, ladata toiseen järjestelmään, jaella tai alilisensoida sisältöä tai muulla tavoin käyttää 

tuotteita Esrin tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavalla tavalla, mukaan luettuina aineettomat oikeudet, 

yksityisyyden suoja, syrjimättömyyttä koskevat lait tai mitkä tahansa muut sovellettavat lait, asetukset tai viralliset 

määräykset 

i. poistaa tai peittää mitään Esrin (tai sen lisenssinantajien) patentteja, tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai 

omistusoikeuksia koskevia mainintoja ja/tai merkintöjä, jotka sisältyvät tai on liitetty mihin tahansa tuotteeseen, 

tuotteen tulosteeseen, metadatatiedostoon tai sähköisessä ja/tai paperisessa muodossa olevalle tämän sopimuksen 

mukaisesti toimitetun datan tai dokumentaation tällaisia merkintöjä sisältävälle sivulle 
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j. ottaa erilleen tai itsenäisesti käyttää ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin, Online Services -palveluiden tai datan 

yksittäisiä osia tai komponentteja 

k. sisällyttää mitään tuotteen osaa sellaiseen tuotteeseen tai palveluun, joka kilpailee minkä tahansa tämän sopimuksen 

tarkoittaman tuotteen kanssa 

l. julkistaa tai millään muulla tavoin tiedottaa betatuotteella tehtyjen suorituskykytestien tuloksista ilman Esrin ja sen 

lisenssinantajien etukäteistä kirjallista suostumusta, eikä 

m. käyttää, sisällyttää, muokata, jaella, sallia pääsyä tai liittää mitä tahansa jonkin tuotteen yhteydessä toimitettua 

tietokonekoodia tavalla, joka asettaisi kyseisen koodin tai minkä tahansa tuotteen osan avointa lähdekoodia 

koskevien lisenssiehtojen alaiseksi, jotka edellyttävät tietokonekoodin (i) ilmaisemista lähdekoodimuodossa 

kolmansille osapuolille, (ii) lisensoimista kolmansille osapuolille muunneltujen teosten laatimista varten tai (iii) 

jakamista edelleen kolmansille osapuolille maksutta. 
 

ARTIKLA 5 – SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN 
 

Tämä lisenssisopimus tulee voimaan, kun se hyväksytään. Lisenssinhaltija voi irtisanoa tämän lisenssisopimuksen tai minkä 

tahansa tuotteen lisenssin milloin tahansa Esrille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa 

tämän lisenssisopimuksen tai minkä tahansa lisenssin, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta eikä ole 

oikaissut menettelyään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanominen 

astuu kuitenkin voimaan välittömästi, jos olennaista rikkomusta on mahdotonta oikaista. Lisenssisopimuksen päättyessä 

myös kaikki sen perusteella myönnetyt lisenssit päättyvät. Kun lisenssi tai tämä lisenssisopimus päättyy, lisenssinhaltija (i) 

lopettaa kyseessä olevien tuotteiden käyttämisen, (ii) tyhjentää Online Services -palveluista mahdollisesti muodostuneen 

asiakaspuolen välimuistin sekä (iii) poistaa kaikkien kyseisten tuotteiden asennuksen, poistaa kaikki lisenssinhaltijan hallussa 

tai määräysvallassa olevien kyseisten tuotteiden kopiot ja tuhoaa ne, niiden mahdollisesti muokatut tai yhdistetyt osat mukaan 

luettuina, missä tahansa muodossa, sekä toimittaa Esrille tai sen valtuutetulle jakelijalle todisteet näistä toimenpiteistään. 
 

ARTIKLA 6 – RAJOITETUT TAKUUT JA VASTUUN RAJOITUKSET 

 

6.1 Rajoitetut takuut. Ellei tässä artiklassa 6 muuta mainita, Esri takaa yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan ohjelmistojen 

ja Online Services -palveluiden käyttämisen sallivan valtuutuskoodin myöntämisestä sen, että (i) muuttamattomat ohjelmistot 

ja Online Services -palvelut ovat oleellisesti julkistetun dokumentaation mukaisia normaalissa käytössä ja että (ii) 

tietovälineessä, jolla ohjelmisto toimitetaan, ei ole materiaali- eikä valmistusvirheitä. 

 

6.2 Erityinen vastuun rajoitus. MAKSUTTA TOIMITETTU SISÄLTÖ, DATA, NÄYTTEET, HOT FIX -KORJAUKSET, 

MUUT KORJAUKSET, PÄIVITYKSET JA ONLINE SERVICES -PALVELUT, VERKKO-OPPIMATERIAALIT SEKÄ 

EVALUOINTI- JA BETAOHJELMISTOT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA 

TAKUUTA. 

 

6.3 Internetiä koskeva vastuun rajoitus. SOPIJAPUOLET MYÖNTÄVÄT NIMENOMAISESTI, ETTÄ INTERNET ON 

YKSITYISTEN JA JULKISTEN VERKKOJEN MUODOSTAMA VERKOSTO JA ETTÄ (i) INTERNET EI OLE 

TURVALLINEN INFRASTRUKTUURI, (ii) SOPIJAPUOLILLA EI OLE MÄÄRÄYSVALTAA INTERNETIIN, EIKÄ 

(iii) MIKÄÄN SOPIJAPUOLI OLE VASTUUSSA MIHINKÄÄN OIKEUSTEORIAAN PERUSTUVISTA 

VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT INTERNETIN MINKÄ TAHANSA OSAN SUORITUSKYKYYN TAI 

TOIMINNAN LAKKAAMISEEN TAI INTERNETIN MAHDOLLISEEN SÄÄNTELYYN, JOKA SAATTAISI 

RAJOITTAA TAI ESTÄÄ ONLINE SERVICES -PALVELUIDEN TOIMINNAN. 

 

6.4 Yleinen vastuun rajoitus. EDELLÄ MAINITTUJA NIMENOMAISIA RAJOITETTUJA TAKUITA LUKUUN 

OTTAMATTA ESRI KIISTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT TAI EHDOT, OLIVATPA NE SUORIA TAI EPÄSUORIA, 

MUKAAN LUETTUINA TAKUUT TAI EHDOT KAUPAKSI KÄYMISESTÄ JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN 

TARKOITUKSEEN, JÄRJESTELMIEN INTEGRAATIOSTA SEKÄ AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN 

LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MUTTA EI RAJOITTUEN NÄIHIN. ESRI EI TAKAA, ETTÄ TUOTTEET 

TÄYTTÄVÄT LISENSSINHALTIJAN TARPEET, ETTÄ LISENSSINHALTIJAN SUORITTAMA TUOTTEIDEN 

KÄYTTÖ OLISI KESKEYTYKSETÖNTÄ, VIRHEETÖNTÄ, VIKASIETOISTA TAI VIAN SATTUESSA 

TURVALLISTA, EIKÄ ETTÄ KAIKKI PUUTTEET PYSTYTTÄISIIN KORJAAMAAN TAI KORJATTAISIIN. 

TUOTTEITA EI OLE SUUNNITELTU, VALMISTETTU EIKÄ TARKOITETTU KÄYTETTÄVIKSI SELLAISISSA 

YMPÄRISTÖISSÄ EIKÄ SOVELLUKSISSA, JOTKA VOIVAT JOHTAA KUOLEMAAN, HENKILÖVAHINKOON, 

OMAISUUSVAHINKOON TAI YMPÄRISTÖVAHINKOON. LISENSSINHALTIJAN EI TULE NOUDATTAA 
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MITÄÄN SELLAISIA REITTIEHDOTUKSIA, JOTKA VAIKUTTAVAT VAARALLISILTA, EPÄVARMOILTA TAI 

LAITTOMILTA. KAIKKI TÄLLAINEN KÄYTTÖ TAPAHTUU LISENSSINHALTIJAN OMALLA RISKILLÄ JA 

KUSTANNUKSELLA. 

 

6.5 Yksinomainen oikeussuoja. Lisenssinhaltijan yksinomainen oikeussuoja ja Esrin kaikkinainen vastuu tässä artiklassa 6 

määriteltyjen rajoitettujen takuiden rikkomisesta rajoittuu Esrin yksinomaisen harkinnan mukaan (i) viallisen tietovälineen 

vaihtamiseen, (ii) Esrin ylläpito-ohjelman tai lisenssinhaltijan valtuutetun jakelijan ylläpito-ohjelman mukaiseen ohjelmiston 

tai Online Services -palveluiden korjaukseen, oikaisuun tai virheen kiertävään toimenpiteeseen tai (iii) lisenssinhaltijan 

sellaisista ohjelmistoista tai Online Services -palveluista maksamien lisenssimaksujen palautukseen, jotka eivät täytä Esrin 

rajoitetun takuun ehtoja, edellyttäen, että lisenssinhaltija poistaa ja tuhoaa kaikki ohjelmiston tai dokumentaation kopiot, 

lopettaa Online Services -palveluiden käytön sekä toimittaa Esrille tai sen valtuutetulle jakelijalle todisteet näistä 

toimenpiteistään. 
 

ARTIKLA 7 – VASTUUN RAJOITUS 
 

7.1 Tiettyjen vastuiden rajoitus. ESRI, SEN VALTUUTETTU JAKELIJA JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE 

VASTUUSSA LISENSSINHALTIJALLE KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNAN 

KUSTANNUKSISTA, MENETETYISTÄ TUOTOISTA, MENETETYSTÄ MYYNNISTÄ EIVÄTKÄ LIIKETOIMINNAN 

KUSTANNUKSISTA, INVESTOINNEISTA, LIIKETOIMINNALLISISTA SITOUMUKSISTA, MAINETAPPIOISTA 

EIVÄTKÄ MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, LIITÄNNÄISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, 

JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ LISENSSISOPIMUKSESTA TAI TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT 

NIIHIN, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA VASTUUTEORIAAN JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO ESRILLE, 

SEN VALTUUTETULLE JAKELIJALLE TAI SEN LISENSSINANTAJILLE ILMOITETTU TÄLLAISEN VAHINGON 

MAHDOLLISUUDESTA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ JONKIN 

RAJOITETUN OIKEUSSUOJAKEINON OLENNAINEN TARKOITUS EI TÄYTY. 
 

7.2 Yleinen vastuun rajoitus. LUKUUN OTTAMATTA ARTIKLASSA 8 – VAPAUTUS OIKEUDENLOUKKAUKSIA 

KOSKEVASTA VASTUUSTA ESITETTYJÄ SEIKKOJA, ESRIN JA SEN VALTUUTETUN JAKELIJAN 

YHTEENLASKETTU TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAINEN KOKONAISVASTUU KAIKENLAISISTA KANTEEN 

PERUSTEISTA, MUKAAN LUETTUINA SOPIMUSRIKKOMUS, SIVIILIOIKEUDELLINEN RIKKOMUS 

(TUOTTAMUS MUKAAN LUETTUNA), VAARANTAMISVASTUU, TAKUUN RIKKOMUS, VÄÄRÄ ILMOITUS 

TAI MUUT PERUSTEET, EI YLITÄ LISENSSINHALTIJAN NIISTÄ TUOTTEISTA TAI YLLÄPIDOSTA MAKSAMIA 

SUMMIA, JOISTA KANTEEN PERUSTE AIHEUTUU. 
 

7.3 Vastuun rajoitusten ja muiden rajoitusten sovellettavuus. Tässä lisenssisopimuksessa esitetyt vastuun rajoitukset ja 

muut rajoitukset pätevät siitä riippumatta, onko lisenssinhaltija hyväksynyt sopimuksessa tarkoitetut tuotteet tai jotkin muut 

Esrin tai sen valtuutetun jakelijan toimittamat tuotteet tai palvelut. Osapuolet vahvistavat, että Esri tai sen valtuutettu jakelija 

on määrittänyt maksunsa ja tehnyt tämän lisenssisopimuksen luottaen tässä määriteltyihin vastuun rajoituksiin ja muihin 

rajoituksiin, että ne kuvastavat riskin jakamista osapuolten välillä ja että ne muodostavat oleellisen perustan osapuolten 

väliselle sopimukselle. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ JONKIN 

RAJOITETUN OIKEUSSUOJAKEINON OLENNAINEN TARKOITUS EI TÄYTY. 

 

EDELLÄ MAINITUT TAKUUT, RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE KAIKILLA 

LAINKÄYTTÖALUEILLA JA OVAT VOIMASSA VAIN SILTÄ OSIN KUIN LISENSSINHALTIJAN 

LAINKÄYTTÖALUEELLA SOVELLETTAVA LAKI SALLII. LISENSSINHALTIJALLA VOI OLLA MUITA LAIN 

MUKAISIA OIKEUKSIA, JOISTA EI VOI LUOPUA TAI JOITA EI VOI RAJOITTAA. ESRI EI PYRI 

RAJOITTAMAAN LISENSSINHALTIJAN TAKUITA TAI OIKEUSSUOJAA SELLAISELTA OSIN, JOTA LAKI EI 

SALLI. 
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ARTIKLA 8 – VAPAUTUS OIKEUDENLOUKKAUKSIA KOSKEVASTA VASTUUSTA 

 

8.1 Esri puolustaa lisenssinhaltijaa, korvaa vahingot jäljempänä kuvatulla tavalla ja vapauttaa lisenssinhaltijan sellaisista 

tappioista, vastuista, kuluista tai kustannuksista, kohtuulliset asianajopalkkiot mukaan luettuina, jotka aiheutuvat kolmannen 

osapuolen väitteistä, kanteista tai vaatimuksista, joiden mukaan lisenssinhaltijan toimesta tapahtuva ohjelmistojen, verkko-

oppimateriaalin tai Online Services -palveluiden lisensoitu käyttö loukkaisi yhdysvaltalaista patenttia, tekijänoikeutta tai 

tavaramerkkiä, edellyttäen, että 

 

a. lisenssinhaltija ilmoittaa väitteestä Esrille viipymättä kirjallisesti 

b. lisenssinhaltija toimittaa asiakirjat, joissa kuvataan oikeudenloukkauksia koskevat väitteet 

c. Esrillä on yksinomainen päätäntävalta puolustautumisesta kannetta vastaan sekä neuvotteluvalta vaatimuksia 

vastaan puolustautumisen tai niiden sovittelun suhteen sekä 

d. lisenssinhaltija tekee kohtuullisessa määrin yhteistyötä puolustautumisessa kannetta vastaan Esrin pyynnöstä ja 

Esrin kustannuksella. 

 

8.2 Jos ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin tai Online Services -palveluiden todetaan loukkaavan yhdysvaltalaista patenttia, 

tekijänoikeutta tai tavaramerkkiä, Esri voi omalla kustannuksellaan joko (i) hankkia lisenssinhaltijalle oikeudet jatkaa 

ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin tai Online Services ‑ palveluiden käyttöä tai (ii) muuttaa ohjelmiston, verkko-

oppimateriaalin tai Online Services ‑ palveluiden väitetysti loukkaavia osia siten, että niiden toiminnot pysyvät oleellisesti 

samankaltaisina. Jos kumpikaan vaihtoehto ei ole taloudellisesti kohtuullinen, lisenssin voimassaolo päättyy ja 

lisenssinhaltijan on lopetettava loukkaavien Online Services -palveluiden käyttö sekä poistettava ja palautettava Esrille tai 

sen valtuutetulle jakelijalle kaikki mahdollisesti loukkaavat tuotteet. Esrin kokonaisvastuu on tällöin lisenssinhaltijan 

vapauttaminen vastuusta kohdan 8.1 mukaisesti sekä (i) lisenssinhaltijan Esrille tai sen valtuutetulle jakelijalle loukkaavista 

tuotteista maksamien pysyvien lisenssimaksujen hyvittäminen jaettuna suhteellisesti viiden (5) vuoden tasapoistojen 

perusteella ensimmäisestä toimituspäivästä lukien ja (ii) määräaikaisten lisenssien ja ylläpidon osalta maksettujen maksujen 

käyttämättömän osan hyvittäminen. 

 

8.3 Esrillä ei ole velvollisuutta puolustaa lisenssinhaltijaa eikä maksaa mitään kustannuksia, vahingonkorvauksia eikä 

asianajopalkkioita kanteista tai vaatimuksista, joissa esitetään väitteitä suorasta tai myötävaikuttavasta loukkauksesta, joka 

johtuu (i) ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin tai Online Services -palveluiden yhdistämisestä tai integroinnista tuotteeseen, 

prosessiin tai järjestelmään, jota Esri ei ole toimittanut eikä määritellyt dokumentaatiossaan, (ii) jonkun muun kuin Esrin tai 

sen alihankkijoiden tekemästä oleellisesta muutoksesta ohjelmistoon, verkko-oppimateriaaliin tai Online Services -

palveluihin tai (iii) ohjelmiston, verkko-oppimateriaalin tai Online Services -palveluiden käytöstä sen jälkeen, kun Esri on 

toimittanut muutokset loukkauksen välttämiseksi tai käytöstä sen jälkeen, kun Esri on määrännyt palautuksen kohdan 8.2 

mukaisesti. 

 

8.4 EDELLÄ OLEVA KÄSITTÄÄ ESRIN JA SEN VALTUUTETUN JAKELIJAN KOKO VASTUUN LIITTYEN 

MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN RIKKOMISEEN TAI 

VÄITETTYYN RIKKOMISEEN. 

 

ARTIKLA 9 – YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 

9.1 Tulevat päivitykset. Tämän lisenssisopimuksen mukaisesti lisensoitujen tuotteiden käyttö sisältyy tässä esitettyjen 

ehtojen piiriin. Uudet tai päivitetyt tuotteet saattavat edellyttää lisäyksiä tai muutoksia käyttöehtoihin kyseisellä hetkellä 

ajantasaisen Esrin lisenssisopimuksen mukaisesti. Esri asettaa uudet tai muutetut käyttöehdot saataville osoitteeseen 

http://www.esri.com/legal/software-license tai ilmoittaa lisenssinhaltijalle uusista tai muutetuista ehdoista. 

 

9.2 Vientirajoitukset. Kumpikin osapuoli noudattaa kaikkia sovellettavia vientilakeja ja -määräyksiä, mukaan lukien 

Yhdysvaltain kauppaministeriön vientimääräyksiä (EAR), Yhdysvaltain ulkoministeriön kansainvälistä asekauppaa koskevia 

määräyksiä (ITAR) sekä muita voimassa olevia vientimääräyksiä. Lisenssinhaltija ei vie, jälleenvie, jälleenmyy, siirrä, 

vapauta tai muutoin luovuta kokonaan eikä osittain tai anna käyttö- tai siirtolupaa tuotteisiin mihinkään Yhdysvaltain 

kauppasaarron alaiseen maahan tai saarron alaisille yrityksille tai henkilöille muutoin kuin voimassa olevien Yhdysvaltain 

hallinnon vientilakien ja ‑ määräysten mukaisesti. Lisenssinhaltija ei käytä tuotteita ohjusten tai ydinaseiden tai kemiallisten 

tai biologisten aseiden kehittämiseen, suunnitteluun, valmistukseen, käyttöön tai tuotantoon ilman asianmukaista 

Yhdysvaltain hallinnon lupaa. Lisenssinhaltija ilmoittaa Esrille välittömästi kirjallisesti, mikäli jokin Yhdysvaltain 

valtionhallinnon laitos tai virasto kieltää, jäädyttää tai kumoaa lisenssinhaltijan vientiluvat. 

http://www.esri.com/legal/software-license
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9.3 Ylivoimainen este (force majeure). Osapuoli ei ole vastuussa tämän lisenssisopimuksen toimeenpanon laiminlyönnistä 

tai viivästyksestä ajanjaksolta, jona laiminlyönti tai viivästys johtuu syistä, joiden ei voida kohtuudella katsoa olevan 

osapuolen hallittavissa. Tällaisia syitä voivat olla muun muassa luonnonmullistukset, sota, lakot ja työtaistelut, 

verkkohyökkäykset, lait tai hallituksen määräykset tai muu ylivoimainen este. 

 

9.4 Noudattamisen valvonta. Lisenssinhaltija pitää täsmällistä ja täydellistä kirjaa tässä lisenssisopimuksessa määrättyjen 

velvoitteidensa noudattamisesta. Esri tai sen valtuuttama jakelija voi katselmoida tämän kirjanpidon annettuaan asiasta 

kirjallisen ilmoituksen vähintään seitsemän (7) arkipäivää etukäteen, tai se voi nimetä riippumattoman osapuolen 

suorittamaan katselmoinnin puolestaan. Lisenssinhaltija korjaa viivytyksettä mahdolliset katselmoinnissa ilmenneet puutteet. 

Esri tai jakelija ei saa suorittaa lisenssinhaltijan katselmointia kahdentoista (12) kuukauden kuluessa sellaisen aiemman 

katselmoinnin päättymisestä, jossa ei ole havaittu merkittävää puutetta lisenssinhaltijan sopimuksen noudattamisessa. 

 

9.5 Verot ja maksut, rahtikustannukset. Lisenssinhaltijalle ilmoitetut lisenssimaksut eivät sisällä mitään sovellettavia 

veroja tai maksuja, mukaan luettuina rajoituksetta myyntivero, käyttövero, arvonlisävero (alv), tullit, valmisteverot ja tariffit 

sekä rahti- ja käsittelykustannukset. 

 

9.6 Ei epäsuoraa oikeuksista luopumista. Kummankaan osapuolen luopumista jonkin tämän lisenssisopimuksen 

määräyksen toimeenpanosta ei tule pitää luopumisena kyseisestä määräyksestä tai osapuolen oikeudesta myöhemmin panna 

toimeen kyseinen tai mikä tahansa muu määräys. 

 

9.7 Sopimuksen jakamattomuus. Osapuolet vahvistavat, että jos jokin tämän lisenssisopimuksen määräys katsotaan 

toimeenpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, kyseistä määräystä on korjattava vain siinä määrin, että sen sanamuodon 

tarkoituksesta tulee toimeenpanokelpoinen. 

 

9.8 Oikeusseuraaja ja sopimuksen siirto. Lisenssinhaltija ei saa siirtää eikä alilisensoida tätä lisenssisopimusta eikä siirtää 

lisenssinhaltijan tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia eikä velvollisuuksia ilman Esrin ja sen valtuutetun jakelijan 

etukäteistä kirjallista suostumusta, ja yritys tehdä näin ilman suostumusta on mitätön. Tämä lisenssisopimus sitoo sen 

osapuolten oikeusseuraajia ja siirronsaajia. Tästä huolimatta julkishallinnon alihankkija, jolla on sopimus julkishallinnon 

kanssa tuotteiden toimittamisesta, voi siirtää tämän lisenssisopimuksen ja toimitettavaksi hankitut tuotteet julkishallinnon 

asiakkaalleen ilmoittamalla tästä kirjallisesti Esrille edellyttäen, että julkishallinnon asiakas hyväksyy tämän 

lisenssisopimuksen ehdot. 

 

9.9 Ehtojen pysyvyys. Tämän lisenssisopimuksen artikloiden 2, 5, 6, 7, 8 ja 9 määräykset pysyvät voimassa 

lisenssisopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeenkin. 

 

9.10 Kohtuullinen hyvitys. Lisenssinhaltija myöntää, että lisenssinhaltijan puolelta tapahtuva tämän lisenssisopimuksen 

rikkominen voi aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa ja että tällaisen rikkomuksen tapahtuessa Esrillä tai sen valtuutetulla 

jakelijalla on lain mukaisten oikeussuojakeinojen lisäksi oikeus hakea missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa 

kieltotuomiota, luontoistäytäntöä tai muuta kohtuullista hyvitystä tarvitsematta hyvityksen ehtona asettaa vakuutta tai todistaa 

vahinkoa. 

 

9.11 Yhdysvaltain valtionhallintoon kuuluva lisenssinhaltija. Tuotteet ovat kaupallisia ja yksityisillä varoilla kehitettyjä 

tuotteita, joita tarjotaan lisenssinhaltijalle tämän lisenssisopimuksen mukaisesti. Jos lisenssinhaltija on Yhdysvaltain 

valtionhallinnon laitos tai sellaisen alihankkija, Esri lisensoi tuotteet lisenssinhaltijalle tämän lisenssisopimuksen sekä FAR-

hankintamääräysten alakohtien 12.211/12.212 tai DFARS-hankintaliitteen alakohdan 227.7202 mukaisesti tai vastaavan 

yksityisen kustannuksella kehitettyä immateriaaliomaisuutta tai ‑ teknologiaa koskevan käytännön mukaisesti. Esrin 

omistama data ja sisältö lisensoidaan saman DFARS-hankintaliitteen alakohdan 227.7202 mukaisesti kaupallisena 

tietokoneohjelmistona DFARS-hankintaliitteen alaisissa kaupoissa, sillä näihin tuotteisiin sisältyy ohjelmistoja tai Online 

Services ‑ palveluita tai ne tarjotaan käyttöön ohjelmistojen tai Online Services ‑ palveluiden yhteydessä. Tuotteet ovat 

rajoitusten alaisia, ja tämä lisenssisopimus säätelee tarkasti tuotteiden käyttöä, muuttamista, suorittamista, toisintamista, 

vapauttamista, esittämistä tai ilmaisemista lisenssinhaltijan toimesta. Liittovaltion lain kanssa yhteensopimattomia 

lisenssimääräyksiä ei sovelleta. Yhdysvaltain valtionhallintoon kuuluva lisenssinhaltija saa siirtää ohjelmiston mihin tahansa 

toimipaikkaansa, johon se siirtää tietokoneen (tietokoneet), johon ohjelmisto on asennettu. Jos jokin tuomioistuin, välimies 

tai lautakunta päättää, että lisenssinhaltijalla on sovellettavan julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti tässä esitettyjä 

suuremmat oikeudet johonkin osaan tuotteista, kyseiset oikeudet koskevat vain päätöksen tarkoittamia osia. 
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9.12 Sovellettava laki ja välimiesmenettely 

 

a.Yhdysvalloissa, sen territorioissa ja erillisalueilla olevat lisenssinhaltijat. Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan 

Kalifornian osavaltion lakeja, ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti lakikollisioperiaatteita lukuun ottamatta, paitsi että 

Yhdysvaltain liittovaltion lakia sovelletaan aineettomia oikeuksia sekä Yhdysvaltain valtionhallinnon laitoksia 

koskevissa asioissa. Kohdassa 9.10 esitettyä lukuun ottamatta kaikki tästä lisenssisopimuksesta aiheutuvat tai siihen 

liittyvät riitaisuudet, joita ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan lopullisesti American Arbitration 

Association -järjestön hallinnoimassa välimiesmenettelyssä järjestön kaupallisten välityssääntöjen mukaisesti. 

Välimiehen ratkaisu voidaan viedä toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos lisenssinhaltija on Yhdysvaltain 

valtionhallinnon laitos, tätä lisenssisopimusta säätelee tämän sopimuskohdan välimiesmenettelyä koskevien määräysten 

asemesta vuoden 1978 sopimusriitalaki (Contract Disputes Act of 1978) muutoksineen (41 USC 601–613).Tähän 

lisenssisopimukseen ei sovelleta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG), 

vaan tämä sopimus suljetaan nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle. 

b.Kaikki muut lisenssinhaltijat. Kohdassa Section 9.10 esitettyä lukuunottamatta kaikki tästä lisenssisopimuksesta aiheutuvat 

tai siihen liittyvät riitaisuudet, joita ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan lopullisesti Kansainvälisen 

kauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti nimetyssä yhden (1) välimiehen menettelyssä. Välimiesmenettely käydään 

englannin kielellä. Välimiesmenettelyn paikka sovitaan erikseen. Tähän lisenssisopimukseen ei sovelleta YK:n 

yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG), vaan tämä sopimus suljetaan 

nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle. Kummankin osapuolen on toisen osapuolen pyynnöstä annettava saataville 

asiakirjoja tai todistajia, jotka ovat riidan tärkeimpien näkökohtien kannalta merkityksellisiä. 

 

9.13 Ylläpito. Ylläpidon piiriin kuuluvien tuotteiden ylläpito käsittää päivityksiä ja muita etuja, kuten teknisen tuen 

käyttömahdollisuuden, jotka on määritetty Esrin tai sen jakelijan kulloinkin sovellettavassa ylläpito-ohjelmassa. 

 

9.14 Palaute. Esri voi vapaasti käyttää kaikkea lisenssinhaltijan Esrille antamaa palautetta, ehdotuksia ja pyyntöjä tuotteiden 

parantamiseksi. 

 

9.15 Patentit. Lisenssinhaltija ei saa hakea eikä sallia kenenkään muun käyttäjän hakea missään osassa maailmaa sellaista 

patenttia tai vastaavaa oikeutta, joka perustuu Esrin teknologiaan tai palveluihin tai johon sisältyy niitä. Tämä nimenomainen 

patentoinnin kielto ei koske lisenssinhaltijan ohjelmistoja ja teknologiaa muutoin kuin siltä osin, että Esrin teknologia tai 

palvelut tai jokin osa niistä ovat osana patenttihakemuksen tai vastaavan hakemuksen vaatimusosaa tai edullista 

suoritusmuotoa. 

 

9.16 Sopimuskokonaisuus. Tämä lisenssisopimus ja siihen sisällytetyt asiakirjat muodostavat osapuolten välisen 

yksinomaisen ja kokonaisen sopimuksen tässä mainitun asiasisällön osalta ja korvaavat kaikki aiemmat osapuolten väliset 

samaa asiasisältöä koskevat lisenssisopimukset, välipuheet ja järjestelyt. Ostotilauksissa, laskuissa ja muissa tilausprosessin 

aikana vaihdetuissa vakiomuotoisissa asiakirjoissa esitetyt täydentävät tai ristiriitaiset ehdot, paitsi tuotekuvaukset, määrät, 

hinnoittelu ja toimitusohjeet, ovat mitättömiä. Kaikki muutokset ja lisäykset tähän lisenssisopimukseen on tehtävä kirjallisesti 

ja molempien osapuolten allekirjoitettava. 
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LIITEASIAKIRJA 1 

KÄYTÖN LAAJUUS 

(E300 11.04.2016) 

 

LIITE 1 

OHJELMISTOJEN KÄYTTÖEHDOT 

(E300-1) 

 

Tämä ohjelmistojen käyttöehtoja koskeva liite ("liite 1") määrittelee ehdot lisenssinhaltijan ohjelmistojen käytölle sekä 

sisältää lisenssinhaltijan olemassa olevan päälisenssisopimuksen, jos sellainen on, tai osoitteessag 

http://www.esri.com/legal/software-license olevan lisenssisopimuksen (jäljempänä "lisenssisopimus"), joka sisällytetään 

tähän viittauksen kautta. Tämä liite 1 on etusijalla lisenssisopimuksen mahdollisesti ristiriitaisiin yleisiin lisenssiehtoihin 

nähden. 

 

OSA 1 – MÄÄRITELMÄT 

 

Ohjelmistoa voidaan tarjota seuraavien lisenssityyppien mukaisesti siten kuin lisenssinhaltijan tilaamat tuotteet on määritelty 

sovellettavassa myyntitarjouksessa, ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa: 

 

1. "Samanaikaisen käytön lisenssi" (Concurrent Use License) tarkoittaa oikeutta asentaa ja käyttää tuotetta verkossa 

olevassa tietokoneessa (tietokoneissa), mutta samanaikaisten käyttäjien määrä ei saa ylittää hankittujen lisenssien 

määrää. Samanaikaisen käytön lisenssi sisältää oikeuden ajaa passiivisia samanaikaisen käytön lisenssin 

hallintaohjelmiston varainstansseja erillisessä käyttöjärjestelmäympäristössä väliaikaista vioista toipumista varten. 

2. "Levityspalvelinlisenssi" (Deployment Server License) tarkoittaa täyden käytön lisenssiä, joka valtuuttaa 

lisenssinhaltijan asentamaan ja käyttämään ohjelmistoa kaikkiin lisenssisopimuksen sallimiin tarkoituksiin 

dokumentaatiossa kuvatulla tavalla. 

3. "Kehityspalvelinlisenssi" (Development Server License) tarkoittaa lisenssiä, joka valtuuttaa lisenssinhaltijan 

asentamaan ja käyttämään ohjelmistoa lisäarvosovellusten rakentamiseen ja testaamiseen dokumentaatiossa 

kuvatulla tavalla. 

4. "Esrin asiakasohjelmisto" (Esri Client Software) tarkoittaa ArcGIS Runtime -sovelluksia, ArcGIS for Desktop -

ohjelmistoa ja ArcGIS API for Flex -sovelluksia. 

5. "Esrin sisältöpaketti" (Esri Content Package) tarkoittaa digitaalista tiedostoa, joka sisältää ArcGIS Online Basemap -

palveluista otettua ArcGIS Online -taustakartan sisältöä (esim. rasterikartan ruutuja, kuvia, vektoriaineistoja). 

6. "Nimetty käyttäjä" (Named User) tarkoittaa lisenssinhaltijan työntekijää, edustajaa, konsulttia tai alihankkijaa, jolle 

lisenssinhaltija on osoittanut ainutkertaisen suojatun kirjautumistunnuksen, joka mahdollistaa kyseistä tunnusta 

edellyttävän tuotteen ja sen kirjautumista edellyttävien ominaisuuksien käytön lisenssinhaltijan yksinomaiseksi 

hyödyksi. Opetuskäytössä nimetyt käyttäjät voivat sisältää rekisteröityjä opiskelijoita. 

7. "Pysyvä lisenssi" (Perpetual License) tarkoittaa oikeutta käyttää sellaista tuotteen versiota, josta asianmukaiset 

lisenssimaksut on maksettu, rajoittamattoman ajan, ellei Esri tai lisenssinhaltija irtisano sitä tämän sopimuksen 

sallimalla tavalla. 

8. "Henkilökohtainen käyttö" tarkoittaa yksittäisen käyttäjän henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä. Henkilökohtaista 

käyttöä ei ole käyttö kolmannen osapuolen hyväksi, olipa kyseinen osapuoli kaupallinen toimija, oppilaitos, 

viranomaistaho tai voittoa tavoittelematon yhteisö. 

9. "Yhden käyttäjän lisenssi" (Single Use License) tarkoittaa lisenssiä, joka sallii lisenssinhaltijan antaa yhdelle 

valtuutetulle loppukäyttäjälle oikeuden asentaa ja käyttää tuotetta yksittäisessä tietokoneessa, jota käyttää kyseinen 

loppukäyttäjä. Lisenssinhaltija voi antaa yksittäiselle valtuutetulle loppukäyttäjälle oikeuden asentaa toisen kopion 

loppukäyttäjän yksinomaista käyttöä varten toiseen tietokoneeseen, kunhan vain yksi (1) tuotteen kopio on käytössä 

samanaikaisesti. Kukaan toinen loppukäyttäjä ei saa käyttää tuotetta saman lisenssin alaisuudessa samanaikaisesti 

mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

10. "Järjestelypalvelinlisenssi" (Staging Server License) tarkoittaa lisenssiä, joka valtuuttaa lisenssinhaltijan asentamaan 

ja käyttämään ohjelmistoa seuraaviin tarkoituksiin: lisäarvosovellusten ja karttavälimuistien rakentaminen ja 

http://www.esri.com/legal/software-license


   

 
 

E300 (Finnish) 

      

Sivu 2 (18) 11.04.2016 

      
 

testaaminen, muiden kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttäjähyväksyntätestien, suorituskykytestien sekä 

kuormitustestien suorittaminen, uusien kaupallisen aineiston päivitysten järjesteleminen sekä koulutustoiminnot 

dokumentaatiossa kuvatulla tavalla. Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja voidaan käyttää kehitys- ja 

levityspalvelinten yhteydessä. 

11. "Määräaikainen lisenssi" (Term License) tarkoittaa lisenssiä tai käyttöoikeutta tuotteeseen rajatuksi ajaksi ("kausi") 

tai tilaus- tai transaktioperusteisesti. 
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OSA 2 – TIETTYJEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖEHDOT 
 

Seuraavassa taulukossa on luettelo Esrin tuotteista, joilla on erityisiä käyttöehtoja lisenssisopimuksessa olevien yleisten 

lisenssiehtojen määrittelemien yleisten käyttöehtojen lisäksi. Lisätyt käyttöehdot on lueteltu heti tämän taulukon jälkeen ja 

niihin viitataan sulkeissa olevilla numeroilla jokaisen taulukossa olevan tuotteen nimen jälkeen (joissakin tapauksissa lisätyt 

käyttöehdot voivat olla erillisessä liitteessä, mikä on mainittu huomautuksena): 

 

Työpöytätuotteet 

▪ ArcGIS for Desktop (Advanced, Standard tai Basic) 

(26; liite 2, huomautus 1; liite 2, huomautus 6) 

▪ArcGIS Earth (65; liite 2, huomautus 1) 

▪ ArcGIS Explorer Desktop (20; liite 2, huomautus 1) 

▪ ArcGIS for AutoCAD (20) 

▪ ArcPad (12; 13; liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 2) 

▪ ArcReader (20; liite 2, huomautus 1) 

▪ Esri Business Analyst (liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 4) 

▪ ArcGIS for Windows Mobile (15; 54; liite 2, 

huomautus 1) 

▪ ArcGIS for iOS; ArcGIS for Windows Phone; ArcGIS 

for Android (liite 2, huomautus 1) 

▪ArcGIS for Personal Use (3; (liite 2, huomautus 1) 

 

Palvelintuotteet 

▪ ArcGIS for Server 

– Workgroup (28; 29; 30; 32; 38; 39; liite 2, 

huomautus 1; liite 2, huomautus 6) 

– Enterprise (31; 38; 39; liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 6) 

– mukana Virtual Cloud Infrastructure (10; liite 3 – 

yleiset ehdot) 

▪ ArcGIS for Server Extension 

– ArcGIS for INSPIRE (liite 2, huomautus 1) 

– ArcGIS for Maritime: Server (2) 

▪ Esri Business Analyst for Server 

– Workgroup (28; 29; 30; 31; 39; liite 2, huomautus 

1; liite 2, huomautus 4) 

– Enterprise (31; 39; liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 4) 

▪ Portal for ArcGIS (21; 31; liite 2, huomautus 1) 

▪ Esri Tracking Server (31) 

Kehitystyökalut 

▪ AppStudio for ArcGIS Standard (11, 16, 19) 

▪ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, Mac OS 

X, Microsoft .NET Framework (Windows [desktop], 

Windows Phone, Windows Store), Qt tai WPF (16; 

19; liite 2, huomautus 1) 

▪ ArcGIS Runtime Standard Level for Android, iOS, 

Java, Mac OS X, Microsoft .NET Framework 

(Windows [desktop], Windows Phone, Windows 

Store), Qt tai WPF (15; 18; liite 2, huomautus 1) 

▪ ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16, 19; 

22, 26) 

▪ ArcGIS Engine for Windows/Linux and Extensions 

(15; 22; 26; liite 2, huomautus 1; liite 2, huomautus 6) 

▪ ArcGIS Web Mapping (johon sisältyvät ArcGIS API 

for JavaScript/HTML5, ArcGIS API for Flex, ArcGIS 

API for Microsoft Silverlight) (15; 16; 64; 66; liite 2, 

huomautus 1) 

▪ Esri Business Analyst Server Developer (liite 2, 

huomautus 1; liite 2, huomautus 4) 

▪ Esri Developer Network (EDN) Software and Data 

(24; 26; liite 2, huomautus 6) 

▪ Esri File Geodatabase API (47) 

 

Yhdistetyt tuotteet 

▪ ArcGIS for Transportation Analytics (1; liite 2, 

huomautus 1; liite 2, huomautus 2; ) 

 

Muu 

▪ Navigator for ArcGIS (14) 

 

Huomautukset: 

 

▪ Jos et lisensoi mitään edellä olevassa taulukossa lueteltuja tuotteita, nämä lisätyt käyttöehdot eivät koske sinua. 

▪ Tuotteiden lisätyt käyttöehdot KOSKEVAT AINOASTAAN niitä tuotteita, joihin viitataan numerolla edellä olevassa 

taulukossa. 

▪ Ellei asianmukaisessa tilausasiakirjassa ole muuta mainittu, ohjelmiston laajennuksia koskee sama käytön laajuus kuin 

vastaavalle ohjelmistolle on myönnetty. 

 

Lisätyt käyttöehdot edellä luetelluille tuotteille: 

 

1. Lisenssinhaltija saa käyttää ArcGIS for Transportation Analytics -tuotteen sisältämää ohjelmistoa, aineistoja ja 

Online Services -palveluita ainoastaan kuljetuskaluston käytön suoraan  tukemiseen. Mikään muu ArcGIS for 

Transportation Analytics -tuotteen tai siihen kuuluvien yksittäisten komponenttien käyttö ei ole sallittua. Tämä 
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rajoitus ei koske ArcGIS Online for Organizations -tiliä, joka sisältyy ArcGIS for Transportation Analytics -

tuotteeseen. ArcGIS Online for Organizations -tiliä voi käyttää mihin tahansa tarkoitukseen tämän 

lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. 

2. Ei navigaatiokäyttöön. 

3. Lisenssi myönnetty vain henkilökohtaiseen käyttöön. 

 4–9. Varattu. 

10. Lisenssinhaltija toimittaa kohtuullisen pyynnön mukaisia tietoja tai muita sen sisältöön liittyviä materiaaleja 

(mahdollisten asiakaspuolen sovellusten kopiot mukaan luettuina) sen varmistamiseksi, että lisenssinhaltija 

noudattaa tätä lisenssisopimusta. Esri voi seurata lisenssinhaltijan sisällön ulkoisia rajapintoja (esim. portteja) 

varmistaakseen, että lisenssinhaltija noudattaa tätä lisenssisopimusta. Lisenssinhaltija ei estä eikä häiritse tällaista 

seurantaa, mutta lisenssinhaltija voi käyttää salaustekniikkaa tai palomuureja pitääkseen sisältönsä 

luottamuksellisena. Lisenssinhaltija tekee kohtuullisessa määrin yhteistyötä Esrin kanssa tunnistaakseen ArcGIS for 

Server with Virtual Cloud Infrastructure -palveluihin mahdollisesti liittyvien sellaisten ongelmien lähteen, joka 

voidaan kohtuudella katsoa lisenssinhaltijan sisällöstä tai lisenssinhaltijan hallinnoimista loppukäyttäjien 

materiaaleista johtuvaksi. 

11. AppStudio for ArcGIS Standard -tuotteella luotuja sovelluksia koskevat ArcGIS Runtime Standard Level -tuotteen 

käyttöehdot. 

12. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin vain yhdessä ArcLogistics -tuotteen kanssa. 

13. "Kaksoiskäyttölisenssi" tarkoittaa sitä, että ohjelmisto voidaan asentaa pöytätietokoneeseen ja sitä voidaan 

samanaikaisesti käyttää joko kämmentietokoneessa tai kädessä pidettävässä mobiilitietokoneessa edellyttäen, että 

ohjelmistoa käyttää tietyllä hetkellä vain yksi henkilö. 

14. Voidaan käyttää navigaatiotarkoituksiin. 

15. Lisensoitu levityslisenssinä yleisten lisenssiehtojen artiklan 3, kohdan 3.1 mukaisesti. 

16. Lisenssinhaltija voi käyttää SDK-työkaluja tai API-liittymiä lisäarvosovellusten luomiseen sekä jaella ja lisensoida 

kyseisiä lisäarvosovelluksia loppukäyttäjilleen yleisten lisenssiehtojen artiklan 3, kohdan 3.1 mukaisesti 

käytettäväksi kaikkialla, missä vientirajoitukset eivät tätä estä. 

17. Varattu. 

18. Levityslisenssi on lisäarvosovellus- ja tietokonekohtainen. 

19. Lisenssiä ei saa käyttää Internet- eikä palvelinpohjaisten lisäarvosovellusten kehittämiseen. 

20. Lisenssinhaltija saa kopioida ja jakaa ohjelmistoa edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

 

a. ohjelmisto kopioidaan ja jaetaan kokonaisuudessaan 

b. ohjelmiston jokaisen kopion yhteydessä on lisenssisopimus, joka suojaa ohjelmistoa samassa laajuudessa 

kuin tämä lisenssisopimus, ja vastaanottaja sitoutuu lisenssisopimuksen ehtoihin 

c. kaikki tekijänoikeus- ja tavaramerkkimaininnat ja -ilmoitukset kopioidaan ja 

d. ohjelmiston käyttöön ei liity maksuja. 

 

21. Lisenssinhaltija voi muodostaa lisäarvosovelluksen/-sovelluksia joita lisenssinhaltijan nimeämät käyttäjät saavat 

käyttää. 

 

a. Lisenssinhaltija ei saa upottaa nimetyn käyttäjän kirjautumistunnusta lisäarvosovellukseen. Lisenssinhaltija ei 

saa upottaa sovelluksen kirjautumistunnusta lisäarvosovelluksiin tai käyttää sovelluksen kirjautumistunnusta 

lisäarvosovelluksissa. Lisäarvosovellukset edellyttävät nimetyn käyttäjän kirjautumistunnuksia. 

 

22. a. Loppukäyttäjän on lisensoitava joko ArcGIS Engine for Windows/Linux -ohjelmisto tai muu ArcGIS for 

Desktop -ohjelmisto (Basic, Standard tai Advanced) saadakseen oikeuden ajaa ArcGIS Engine -sovellusta 

yhdessä (1) tietokoneessa ja 

b. ArcGIS Engine for Windows/Linux -laajennuksia ei saa käyttää yhdessä ArcGIS for Desktop -ohjelmiston 

kanssa ArcGIS Engine -lisäarvosovellusten ajamiseen. Yksittäisellä käyttäjällä voi olla useita ArcGIS Engine -

lisäarvosovelluksia asennettuna yhteen (1) tietokoneeseen ainoastaan kyseisen loppukäyttäjän käyttöön. 

23. Varattu. 

24. EDN-ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan lisäarvosovelluksen prototyypin kehittämiseen, testaamiseen ja esittelyyn 

sekä karttavälimuistien luomiseen. Lisäarvosovelluksia ja karttavälimuisteja voidaan käyttää järjestely- ja 

levityspalvelinten yhteydessä. EDN-palvelimen ohjelmisto ja aineisto voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin kenen 

tahansa lisenssinhaltijan EDN-kehittäjän käyttöön. Kaikki muu EDN-ohjelmisto lisensoidaan yhden käyttäjän 

lisenssinä. 
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25. Varattu. 

26. ArcSDE Personal Edition -geotietokannan rajoituksena on kymmenen (10) gigatavua lisenssinhaltijan aineistoa. 

27. Varattu. 

28. Käyttö on rajoitettu kymmeneen (10) samanaikaiseen muiden sovellusten kuin ArcGIS for Server -sovellusten 

käyttäjään. Rajoitus koskee ArcGIS for Desktop -ohjelmiston, ArcGIS Engine -ohjelmiston sekä suoraan mihin 

tahansa ArcGIS for Server -geotietokantaan kytkeytyvien kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöä. Web-

sovelluksista tulevien yhteyksien määrää ei ole rajoitettu. 

29. Ohjelmistoa voidaan käyttää vain tuetun SQL Server Express -version kanssa. Tuetut versiot on lueteltu tuotteen 

järjestelmävaatimusten yhteydessä Esrin Web-sivustolla. 

30. Käyttörajoituksena on enintään kymmenen (10) gigatavua lisenssinhaltijan aineistoa. 

31. Lisenssinhaltijalla voi olla ylimääräisiä Esri Server -ohjelmiston asennuksia varatoimintoja varten, mutta 

ylimääräinen ohjelmisto saa olla käytössä vain sen ajan, kun ensisijainen palvelin ei ole toiminnassa. Ylimääräisten 

ohjelmistoasennusten on pysyttävä käyttämättöminä lukuun ottamatta järjestelmän ylläpitoa ja tietokantojen 

päivittämistä silloin, kun ensisijainen palvelin tai jokin toinen ylimääräinen palvelin on toiminnassa. 

32. Ylimääräinen ohjelmistoasennus varatoimintoja varten ei ole sallittu. 

 33–37. Varattu. 

38. ArcGIS for Server Standard (Workgroup tai Enterprise) -tuotteeseen sisältyvää ArcGIS 3D Analyst for Server -

laajennusta saa käyttää vain Globe-datan välimuistien luomiseen tai Globe-dokumentin julkaisemiseen ArcGIS 

Globe Service -palveluna. Mikään muu ArcGIS 3D Analyst for Server -laajennusohjelmiston käyttö ArcGIS for 

Server Standard -tuotteen kanssa ei ole sallittu. 

39. ArcGIS for Server -tuotteeseen sisältyviä muokkaustoimintoja ei saa käyttää ArcGIS for Server Basic (Workgroup 

tai Enterprise) -tuotteen kanssa. 

 40–46. Varattu. 

47. Lisenssinhaltija voi kehittää ja jakaa Esri File Geodatabase API -liittymää käyttäviä lisäarvosovelluksia 

lisenssinhaltijan loppukäyttäjille. 

 48–53. Varattu. 

54. ArcGIS for Windows Mobile Deployments -tuotteet on lisensoitu käytettäviksi ArcGIS for Server Enterprise 

(Advanced tai Standard) -tuotteen, ArcGIS for Server Workgroup (Advanced) -tuotteen, ArcGIS for Desktop 

(Advanced, Standard, Basic) -tuotteen sekä ArcGIS Engine -lisäarvosovellusten kanssa. 

 55–63. Varattu. 

64. Web-jakeluun käytettäviä lisäarvosovelluksia on käytettävä yhdessä muiden Esrin tuotteiden kanssa. 

Lisäarvosovellusten yhteydessä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen teknologioita, kunhan 

lisäarvosovelluksia käytetään aina yhdessä muiden Esrin tuotteiden kanssa. 

65. Voidaan käyttää vain yhdessä muiden Esrin tuotteiden kanssa. ArcGIS Earth -tuotteen yhteydessä voidaan käyttää 

myös kolmannen osapuolen teknologioita, kunhan ArcGIS Earth -tuotetta käytetään aina yhdessä muiden Esrin 

tuotteiden kanssa. 

66. Työpöytäsovellusten osalta kukin lisenssi on organisaatiokohtainen. Tämän lisenssin tarkoituksia varten 

organisaatio vastaa ensisijaista rekisteröityä ainutkertaista domainin tunnistetta. Domain tarkoittaa Internet-

domainin nimeä, joka on rekisteröity domain-rekisterinpitäjälle. Esimerkiksi nimessä example.com example.com on 

rekisteröity ainutkertainen domainin tunniste. Vastaavasti esimerkiksi nimessä example.com.xx, jossa xx on 

rekisteröity maakoodi, example.com.xx on rekisteröity ainutkertainen domainin tunniste. Työpöytäsovelluksia voi 

käyttää kuka tahansa sen organisaation työntekijä, jolla on kyseinen ensisijainen rekisteröity ainutkertainen 

domainin tunniste. Organisaation sisällä rakennettavien ja levitettävien sovellusten lukumäärää ei ole rajoitettu. 
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LIITE 2 

AINEISTON KÄYTTÖEHDOT 

(E300-2) 

 

Tämä aineiston käyttöehtoja koskeva liite ("liite 2") määrittelee ehdot lisenssinhaltijan aineiston käytölle ja sisältää 

lisenssinhaltijan olemassa olevan päälisenssisopimuksen, jos sellainen on, tai osoitteessa http://www.esri.com/legal/software-

license olevan lisenssisopimuksen (jäljempänä "lisenssisopimus"), joka sisällytetään tähän viittauksen kautta. Tämä liite 2 on 

etusijalla lisenssisopimuksen mahdollisesti ristiriitaisiin yleisiin lisenssiehtoihin nähden.Esri pidättää oikeuden muuttaa alla 

viitattuja aineiston käyttöehtoja milloin tahansa. Kausitilauksella lisensoidun aineiston osalta lisenssinhaltija voi peruuttaa 

tilauksen Esrille toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella tai lopettaa aineiston käytön. Jos lisenssinhaltija jatkaa aineiston 

käyttämistä, muutos katsotaan hyväksytyksi. Aineiston käyttöehdot on määritelty alla olevissa viitatuissa huomautuksissa: 

 

OSA 1 – AINEISTON KÄYTÖN YLEISET RAJOITUKSET 

 

Lisenssisopimuksen artiklassa 4.2 määriteltyjen rajoitusten lisäksi lisenssinhaltijan ja sen loppukäyttäjien (joihin yhdessä 

viitataan sanalla "käyttäjät") aineiston käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset. Kaikenlainen aineiston käyttö, jota ei ole 

nimenomaisesti sallittu kohdassa 2 tai muualla lisenssisopimuksessa, on ehdottomasti kielletty. Edellä esitetyn 

yleisluontoisuutta rajoittamatta lisenssinhaltijan on varmistettava, että käyttäjiä kielletään (i) käyttämästä aineiston 

yhteydessä muita tuotenimiä, (ii) käyttämästä aineistoa valtuuttamattomassa palvelussa tai tuotteessa sekä (iii) tarjoamasta 

aineistoa minkään kolmannen osapuolen kautta tai puolesta. 

 

OSA 2 – AINEISTON ERITYISET KÄYTTÖEHDOT 

 

Seuraavassa taulukossa on luettelo Esrin tuotteista, joilla on erityisiä käyttöehtoja lisenssisopimuksessa olevien yleisten 

lisenssiehtojen määrittelemien yleisten käyttöehtojen lisäksi. Lisätyt käyttöehdot on lueteltu heti tämän taulukon jälkeen, ja 

niihin viitataan sulkeissa olevilla numeroilla jokaisen taulukossa olevan tuotteen nimen jälkeen: 

 

▪ ArcGIS Online Data (1) 

▪ StreetMap Premium for ArcGIS (2) 

▪ StreetMap for Windows Mobile (2) 

▪ StreetMap for ArcPad (2) 

▪ StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation 

Analytics (2; liite 1, huomautus 1) 

▪ HERE Traffic Data (11; liite 1, huomautus 1) 

▪ Data Appliance for ArcGIS (3) 

▪ Business Analyst Data (4, 10) 

▪ Demographic, Consumer, and Business Data ("Esri 

Data") (5, 10) 

▪ Data and Maps for ArcGIS (6) 

▪ Esri MapStudio Data (9) 

▪ World Geocoder for ArcGIS Basic (7) 

 

Huomautukset: 

 

▪ Jos et lisensoi mitään edellä olevassa taulukossa lueteltuja tuotteita, nämä lisätyt käyttöehdot eivät koske sinua. 

▪ Tuotteiden lisätyt käyttöehdot KOSKEVAT AINOASTAAN niitä tuotteita, joihin viitataan numerolla edellä olevassa 

taulukossa. 

 

Lisätyt käyttöehdot edellä luetelluille tuotteille: 

 

1.ArcGIS Online Data: Ohjelmistot ja Online Services -palvelut, jotka viittaavat tähän huomautukseen, sallivat ArcGIS 

Online -aineiston käytön. ArcGIS Online -aineisto tarjotaan käyttöön yksinomaan lisenssinhaltijan valtuutetun Esrin 

ohjelmistojen ja Online Services -palveluiden käytön yhteydessä. Maksuihin perustumattomien ArcGIS Online -tilien 

kautta käytettävissä olevan ArcGIS Online -aineiston käyttö voi olla käyttörajoitusten alaista. 

 

Taustakartta-aineiston ja geokoodien hakutransaktiot: 

 

a. Lisenssinhaltija voi ottaa taustakartta-aineistoa verkosta Esrin sisältöpakettien kautta ja sen jälkeen toimittaa (siirtää) 

mihin tahansa laitteeseen käytettäväksi yksinomaan lisensoitujen ArcGIS Runtime -sovellusten, ArcGIS for Desktop 

-sovelluksen ja ArcGIS API for Flex -sovellusten kanssa. 

b.Taustakartta-aineistoa koskee yhteenlaskettu käyttörajoitus viisikymmentä miljoonaa (50 000 000) transaktiota 

kahdentoista (12) kuukauden aikana. Transaktioiksi katsotaan sekä taustakartta-aineiston että geokoodien 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.esri.com/legal/software-license
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hakutransaktiot. Yksi taustakartta-aineistotransaktio vastaa kahdeksaa 256x256 pikselin hakua. Yksi 

geokoodihakutransaktio vastaa yhtä osoitetta tai paikkaa. Jos tulokset tallennetaan esimerkiksi erägeokoodauksen 

jälkeen, tallennetut tulokset eivät kerrytä transaktiorajaa. Tallennus kuitenkin kuluttaa palvelukrediittejä. 

 

 Lisenssinhaltija voi käyttää ArcGIS Online -tuotteen kautta hankittua aineistoa alla viitatuissa URL-osoitteissa olevien 

ehtojen sallimilla tavoilla: 

 

a. HERE-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. 

b. Tele Atlas/TomTom -aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf olevat käyttöehdot. 

c. BODC-syvyysmittausaineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/terms-of-use-bodc olevat käyttöehdot. 

d. MB-Research GmbH:n (MBR) aineisto: Käyttäjiä kielletään (i) käyttämästä MBR:n aineistoa, mukaan luettuna 

rajoituksetta eurooppalaista väestötieteellistä aineistoa, kuluttajakysyntää koskevaa aineistoa sekä postilaitoksen 

käyttämiä ja maantieteellisiä rajoja sellaisen tietokannan tai muun informaatiokokoelman kokoamiseen, 

parantamiseen, tarkistamiseen, täydentämiseen, lisäämiseen tai poistamiseen, jota myydään, vuokrataan, 

julkaistaan, luovutetaan tai millään tavoin tarjotaan kolmannelle osapuolelle sekä (ii) muokkaamasta tai 

muutoin muuttamasta MBR:n aineistoa ilman MBR:n etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka MBR voi 

yksinomaisen harkintansa mukaan myöntää tai evätä. 

 

2.StreetMap Premium for ArcGIS: StreetMap for ArcGIS for Windows Mobile; StreetMap for ArcPad; StreetMap Premium 

for ArcGIS for Transportation Analytics: Näitä tuotteita, joihin yhdessä viitataan termillä "StreetMap-aineisto", voidaan 

käyttää kartoitukseen, geokoodaukseen ja pisteestä-pisteeseen-reititykseen, mutta niitä ei ole lisensoitu dynaamiseen 

reaaliaikaiseen reittiopastukseen. StreetMap-aineistoa ei esimerkiksi saa käyttää varoittamaan käyttäjää tulevista 

liikkeistä (esimerkiksi varoitus tulevasta käännöksestä) eikä laskemaan vaihtoehtoista reittiä, jos käännös jää tekemättä. 

StreetMap-aineistoa ei saa käyttää synkronoituun useiden ajoneuvojen reititykseen eikä reittien optimointiin. StreetMap-

aineistoa, joka on hankittu käytettäväksi ArcGIS for Desktop-, ArcGIS for Server-, ArcPad- tai ArcGIS for 

Transportation Analytics -tuotteen kanssa, saa käyttää vain sen tuotteen kanssa, jota varten StreetMap-aineisto on 

hankittu, ei minkään muun tuotteen kanssa. StreetMap for Windows Mobile -data on lisensoitu käytettäväksi 

yksinomaan mobiililaitteissa tai yhdessä ArcGIS for Mobile -sovellusten kanssa. StreetMap-aineisto voi sisältää 

aineistoa jommastakummasta seuraavista lähteistä: 

 

a. HERE-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. HERE-

aineisto lisensoituna käytettäväksi StreetMap Premium for ArcGIS for Transportation Analytics -tuotteen 

kanssa sallii seurannan, synkronoidun monen ajoneuvon reitityksen sekä reittien optimoinnin. 

b. Tele Atlas/TomTom -aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf olevat käyttöehdot. 

 

3.Data Appliance for ArcGIS: Data Appliance -tuotteen mukana toimitettua aineistoa koskevat seuraavat lisätyt käyttöehdot: 

 

a. HERE-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. 

b. Tele Atlas/TomTom -aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf olevat käyttöehdot. 

c. i-cubed-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf 

olevat käyttöehdot. 

d. BODC-syvyysmittausaineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/terms-of-use-bodc. olevat 

käyttöehdot. 

 

4.Business Analyst -aineisto: Business Analyst -aineisto sisältyy Esri Business Analyst (Server, Desktop) -tuotteeseen. 

Aineistoa koskevat seuraavat lisätyt käyttöehdot: 

 

a. Aineisto tarjotaan käyttöön lisenssinhaltijan sisäiseen liiketoimintakäyttöön yksinomaan lisenssinhaltijan 

valtuutetun ohjelmistojen käytön yhteydessä. Liitteen 2, huomautuksen 10 mukaisesti Business Analyst -

aineiston, mukaan lukien sen johdannaistuotteiden (esim. geokoodien) käyttö, on rajoitettu ainoastaan vastaavan 

Business Analyst -laajennuksen yhteyteen. Jos lisenssinhaltija tilaa lisenssin Esri Business Analyst- tai Business 

Analyst (Canadian Edition) -tuotteeseen kansallisen aineiston alijoukolle (eli alueen, osavaltion tai paikallisen 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/terms-of-use-bodc
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tason aineistolle), lisenssinhaltija saa käyttää vain lisensoitua alijoukkoa eikä mitään muuta kansallisen 

aineiston osaa. 

b. Business Analyst for Server -tuotteen kanssa toimitettua Business Analyst -aineistoa ei saa tallentaa välimuistiin 

eikä ladata asiakassovelluksiin tai -laitteisiin. 

c. Infogroup-aineistoa koskevat seuraavat käyttöehdot: "Käyttäjät" tarkoittaa Esrin ohjelmiston loppukäyttäjiä. 

Kaikenlainen Infogroupin tietokannan käyttö, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tässä lisenssisopimuksessa, on 

ehdottomasti kielletty. Edellä esitetyn yleisluontoisuutta rajoittamatta käyttäjiä nimenomaisesti kielletään (i) 

alilisensoimasta tai jälleenmyymästä Infogroupin tietokantaa, (ii) käyttämästä tai sallimasta kolmansien 

osapuolten käyttää Infogroupin tietokantaa minkään sellaisen postituslistan, maantieteellisen tai 

toimialakohtaisen luettelon, luokitellun luettelon, luokiteltujen ilmoitusten tai muun informaatiokokoelman 

kokoamiseen, parantamiseen, tarkistamiseen, täydentämiseen, lisäämiseen tai poistamiseen, jota myydään, 

vuokrataan, julkaistaan, luovutetaan tai millään tavoin tarjotaan kolmannelle osapuolelle, (iii) käyttämästä 

Infogroupin tietokantaa missään palvelussa tai tuotteessa, jota ei ole erityisesti valtuutettu tässä 

lisenssisopimuksessa tai tarjoamasta sitä minkään kolmannen osapuolen kautta, (iv) purkamasta, 

takaisinkääntämästä, takaisinmallintamasta, muokkaamasta tai muutoin muuttamasta Infogroupin tietokantaa tai 

mitään sen osaa ilman Infogroupin etukäteistä suostumusta, jonka Infogroup voi yksinomaisen harkintansa 

mukaan myöntää tai evätä, tai (v) käyttämästä Infogroupin tietokantaa mihinkään 

suoramarkkinointitarkoitukseen. 

d. HERE-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. 

e. Tele Atlas/TomTom -aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf olevat käyttöehdot. 

f. MBR:n data: Käyttäjiä kielletään (i) käyttämästä MBR:n dataa, mukaan luettuna rajoituksetta eurooppalaista 

väestötieteellistä aineistoa, kuluttajakysyntää koskevaa aineistoa sekä postilaitoksen käyttämiä ja 

maantieteellisiä rajoja sellaisen tietokannan tai muun informaatiokokoelman kokoamiseen, parantamiseen, 

tarkistamiseen, täydentämiseen, lisäämiseen tai poistamiseen, jota myydään, vuokrataan, julkaistaan, 

luovutetaan tai millään tavoin tarjotaan kolmannelle osapuolelle sekä (ii) muokkaamasta tai muutoin 

muuttamasta MBR:n dataa ilman MBR:n etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka MBR voi yksinomaisen 

harkintansa mukaan myöntää tai evätä. 

g. D&B-aineisto: Ei saa käyttää suorapostitus- eikä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 

5.Demografinen, kuluttajia koskeva ja yrityksiä koskeva aineisto ("Esrin aineisto"): Tämä aineistoluokka sisältää päivitetyn 

demografisen tietokannan, väestönlaskenta-aineiston, American Community Survey (ACS) -aineiston sekä tiedostot 

kuluttajien kuluttamasta rahasta, vähittäiskaupoista, Tapestry Segmentation -markkinasegmenteistä, 

markkinapotentiaalista, rikosindekseistä, suurista ostoskeskuksista, liikennemääristä sekä pankkitoiminnasta. Esrin 

aineistoa voidaan käyttää ohjelmistoista tai Online Services -palveluista riippumatta. Kukin tiedosto on saatavilla yhden 

tai usean seuraavassa luetellun lisenssityypin mukaisesti: 

 

▪Yksittäiskäyttö: Sallii yksittäisen käyttäjän käyttää aineistoa kehitystarkoituksiin tai sisäisiin tarkoituksiin 

pöytätietokoneessa tai palvelimessa. Internet-käyttö ei ole sallittu. 

▪Sisäinen sivusto/palvelin – tunnettu käyttäjä: Sallii lisenssinhaltijan sisäisen käytön nimetyille (tunnetuille) 

käyttäjille. Nimettyjen käyttäjien Web-käyttö on sallittu. 

▪Julkinen Web-sivusto (ei-kaupallinen) – sidosryhmän palvelumalli: Sallii kunnallisen lisenssinhaltijan käyttää 

aineistoa ulkopuolelle suunnatussa lisäarvosovelluksessa, joka palvelee määritettyä väestöä, edellyttäen, ettei 

lisenssinhaltija hanki tuloja tällaisesta käytöstä. 

▪Julkinen Web-sivusto (kaupallinen), tunnettu käyttäjä: Sallii lisenssinhaltijan käyttää aineistoa ulkopuolisille 

nimetyille käyttäjille suunnatussa lisäarvosovelluksessa ja hankkia tuloja kyseisestä lisäarvosovelluksesta. 

▪Julkinen Web-sivusto (kaupallinen), anonyymi käyttäjä: Sallii lisenssinhaltijan käyttää aineistoa ulkopuolelle 

yleiseen käyttöön suunnatussa lisäarvosovelluksessa ja hankkia tuloja kyseisestä lisäarvosovelluksesta. 
 

6.Data and Maps for ArcGIS: Aineisto on ArcGIS for Desktop-, ArcGIS for Server- ja ArcGIS Online -tuotteiden 

lisensoitujen käyttäjien saatavilla. Data and Maps for ArcGIS -tuote tarjotaan käyttöön yksinomaan ArcGIS for Desktop-

, ArcGIS for Server- ja ArcGIS Online -tuotteiden valtuutetun käytön yhteydessä. 

 

a. Lisenssinhaltija voi jakaa aineistoa edelleen siten, kuin edelleenjakamisen ehtomatriisissa osoitteessa 

http://www.esri.com/legal/redistribution-rights, ohjejärjestelmässä tai dataa tukevissa metadatatiedostoissa on 

kuvattu, noudattaen kyseistä aineistoa koskevia erityisiä nimeämiskäytäntöjä ja vaatimuksia. 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/legal/redistribution-rights
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b. StreetMap-dataa saa käyttää kartoitus-, geokoodaus- ja reititystarkoituksiin, mutta sitä ei ole lisensoitu 

dynaamisiin reititystarkoituksiin. StreetMap USA -aineistoa ei esimerkiksi saa käyttää varoittamaan käyttäjää 

tulevista liikkeistä (esimerkiksi varoitus tulevasta käännöksestä) eikä laskemaan vaihtoehtoista reittiä, jos 

käännös jää tekemättä. 
 

7.Rajoitettu 250 000 000 geokoodiin tilauksen voimassaoloaikana. 

8. Varattu. 

9.MapStudio-aineisto: Tämän aineiston käyttöä koskevat seuraavat ehdot: 
 

a. HERE-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. 

b. Tele Atlas/TomTom -aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-

teleatlas_use_data.pdf olevat käyttöehdot. 

c. i-cubed-aineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf 

olevat käyttöehdot. 

d. D&B-aineisto: Ei saa käyttää suorapostitus- eikä suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 

10. Lisenssinhaltija saa sisällyttää aineistoa paperimuodossa tai vain luettavassa muodossa ("tulosteina") esityspaketteihin, 

markkinointitutkimuksiin tai muihin kolmansia osapuolia varten laadittuihin raportteihin tai dokumentteihin. 

Lisenssinhaltija ei saa jälleenmyydä eikä muutoin ulkoisesti jaella tulosteita irrallisessa muodossa. 

11. ArcGIS for Transportation Analytics – HERE-liikennedataoptio: Tämä online-aineistopalvelu on saatavana optiona 

käytettäväksi yksinomaan ArcGIS for Transportation Analytics -tuotteen kanssa. Tämän aineiston käyttöä koskevat 

seuraavat ehdot: 
 

a. HERE-liikenneaineistoa koskevat osoitteessa http://www.esri.com/supplierterms-HERE olevat käyttöehdot. 

b. Automaattinen reititys tai liikennetilanteeseen perustuva uudelleenreititys ei ole sallittua ilman Navigation-

lisäosaa. 

c. HERE-liikenneaineistoa ei saa arkistoida, ja sitä saa toimittaa vain loppukäyttäjän henkilökohtaiseen lähiajan 

käyttöön korkeintaan yhdeksi (1) kahdenkymmenenneljän (24) tunnin ajanjaksoksi. 

d. HERE-liikenneaineistoa ei saa esittää eikä lähettää missään FM/AM/HD-radiolähetyksessä eikä 

televisiolähetyksessä eikä minkään RDS-toimitustavan kautta. 

e. HERE-liikenneaineistoa ei saa käyttää minkään sellaisen liikennejärjestelmän yhteydessä eikä liittää osaksi 

mitään sellaista järjestelmää, joka tarjoaa soittajille puhuttuja liikenneraportteja. 

f. HERE-liikenneaineistoa ei saa käyttää tekstistä-puheeksi-sovelluksen, sähköposti-ilmoitussovelluksen tai 

puhepostisovelluksen kehittämiseen eikä kaupallisesti saataville asettamiseen, jos sovellus käyttää mitään osaa 

HERE-liikenneaineistosta. 

http://www.esri.com/supplierterms-HERE
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9792-teleatlas_use_data.pdf
http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/j9946-icubed.pdf
http://www.esri.com/supplierterms-HERE
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LIITE 3 

ONLINE SERVICES -PALVELUITA KOSKEVA LIITE 

(E300-3) 

 

Tämä Online Services -palveluita koskeva liite ("liite 3") määrittelee ehdot lisenssinhaltijan Online Services -palveluiden 

käytölle ja sisältää lisenssinhaltijan olemassa olevan päälisenssisopimuksen, jos sellainen on, tai osoitteessa 

http://www.esri.com/legal/software-license olevan lisenssisopimuksen (jäljempänä "lisenssisopimus"), joka sisällytetään 

tähän viittauksen kautta. Tämä liite 3 on etusijalla lisenssisopimuksen mahdollisesti ristiriitaisiin yleisiin lisenssiehtoihin 

nähden. Esri pidättää oikeuden päivittää ehtoja ajoittain.Tämän liitteen 3 osa 1 sisältää kaikkia Online Services -palveluita 

koskevat ehdot, ja osa 2 sisältää tiettyjä Online Services -palveluita koskevat yleiset ehdot. 

 

OSA 1 – ONLINE SERVICES -PALVELUIDEN KÄYTÖN YLEISET EHDOT 

 

ARTIKLA 1 – MÄÄRITELMÄT 

 

Lisenssisopimuksessa olevien määritelmien lisäksi tätä liitettä 3 koskevat seuraavat määritelmät: 

 

a. "Anonyymi käyttäjä" tarkoittaa ketä tahansa, jolla on julkinen pääsy mihin tahansa lisenssinhaltijan sisällön osaan 

tai lisäarvosovelluksiin, jotka lisenssinhaltija on julkaissut jakamistyökalujen kautta osana lisensoitua ohjelmiston 

tai Online Services -palveluiden käyttöä siten kuin tämän liitteen osassa 2 on tarkemmin kuvattu. 

b. "API" tarkoittaa sovellusohjelmointiliittymää (Application Programming Interface). 

c. "Sovelluksen kirjautumistunnus" tarkoittaa järjestelmän muodostamaa sovelluksen käyttäjätunnusta ja siihen 

liittyvää salasanaa, jotka toimitetaan rekisteröimällä lisäarvosovellus ArcGIS Online -tuotteeseen. 

Kirjautumistunnus voidaan upottaa lisäarvosovellukseen, jotta lisäarvosovellus voi käyttää Online Services -

palveluita. 

d. "ArcGIS-Web-sivusto" tarkoittaa osoitetta http://www.arcgis.com sekä siihen liittyviä tai sen tilalle tulevia Web-

sivustoja. 

e. "Sisältö” tarkoittaa aineistoa, kuvia, valokuvia, animaatioita, videota, audiota, tekstiä, karttoja, tietokantoja, 

tietomalleja, laskentataulukoita, käyttöliittymiä, ohjelmistosovelluksia ja kehitystyökaluja. 

f. "Kehitystyökalut" tarkoittavat ohjelmiston kehitystyökaluja (SDK), API-liittymiä, ohjelmakirjastoja, 

koodiesimerkkejä ja muita resursseja. 

g. "Lisenssinhaltijan sisältö" tarkoittaa kaikkea sisältöä, jonka lisenssinhaltija, lisenssinhaltijan nimetty käyttäjä tai 

kuka tahansa muu käyttäjä toimittaa Esrille lisenssinhaltijan Online Services -palveluiden käytön yhteydessä, 

kaikkia lisenssinhaltijan sisällön käyttämisestä Online Services -palveluissa syntyviä tuloksia sekä kaikkia 

lisäarvosovelluksia, jotka lisenssinhaltija rakentaa kehitystyökaluilla ja levittää Online Services -palveluiden kautta. 

Lisenssinhaltijan sisältö ei sisällä lisenssinhaltijan Esrille antamaa palautetta, ehdotuksia ja pyyntöjä tuotteiden 

parantamiseksi. 

h. "Nimetty käyttäjä" (Named User) tarkoittaa lisenssinhaltijan työntekijää, edustajaa, konsulttia tai alihankkijaa, jolle 

lisenssinhaltija on osoittanut ainutkertaisen suojatun kirjautumistunnuksen, joka mahdollistaa kyseistä tunnusta 

edellyttävän tuotteen ja sen kirjautumista edellyttävien ominaisuuksien käytön lisenssinhaltijan yksinomaiseksi 

hyödyksi. Opetuskäytössä nimetyt käyttäjät voivat sisältää rekisteröityjä opiskelijoita. 

i. "Online-sisältö" tarkoittaa Esrin osana Online Services -palveluita ylläpitämää tai tarjoamaa sisältöä, mukaan 

luettuina karttapalvelut, tehtäväpalvelut, kuvapalvelut ja kehitystyökalut sekä pois luettuna kolmansien osapuolten 

tarjoama sisältö, jota lisenssinhaltija käyttää Online Services -palveluiden kautta. 

j. "Palvelukomponentit" tarkoittavat kaikkea seuraavaa: Online Services -palvelut, online-sisältö, ArcGIS-Web-

sivusto, kehitystyökalut, dokumentaatio ja niihin liittyvät materiaalit. 

k. "Jakamistyökalut" tarkoittavat Online Services -palveluihin ja ArcGIS-Web-sivustoon sisältyviä 

julkaisuominaisuuksia, joiden avulla lisenssinhaltija voi tuoda lisenssinhaltijan sisällön ja lisäarvosovellukset 

kolmansien osapuolten ja/tai anonyymien käyttäjien saataville. 

l. "Lisäarvosovellus" tarkoittaa lisenssinhaltijan kehittämää sovellusta, jota käytetään minkä tahansa tässä tarkoitetun 

ohjelmiston, aineiston tai Online Services -palveluiden valtuutetun käytön yhteydessä. 

m. "Web Services -palvelut", siten kuin termiä käytetään lisenssinhaltijan olemassa olevassa allekirjoitetussa 

lisenssisopimuksessa, jos sellainen on, tarkoittavat Online Services -palveluita ja tällaisten palveluiden toimittamaa 

sisältöä. 

 

http://www.esri.com/legal/software-license
http://www.arcgis.com/
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ARTIKLA 2 – ONLINE SERVICES -PALVELUIDEN KÄYTTÖ 
 

2.1 Lisenssi Online Services -palveluihin. Esri myöntää lisenssinhaltijalle henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen, 

siirtokelvottoman ja maailmanlaajuisen lisenssin niiden asianmukaisissa tilausasiakirjoissa mainittujen Online Services -

palveluiden käyttämiseen, (i) joista on maksettu asianmukaiset lisenssimaksut (jos niitä vaaditaan), (ii) lisenssinhaltijan 

itsensä, nimettyjen käyttäjien tai anonyymien käyttäjien (jos sellaisia on) lisenssinhaltijan sisäiseen käyttöön sekä (iii) tämän 

sopimuksen mukaisesti ja Esrin valtuuttamassa ja arkistoimassa kokoonpanossa. 
 

2.2 2.2 Tilauspohjaisten Online Services -palveluiden tarjoaminen. Tilauspohjaisten Online Services -palveluiden osalta 

Esri 
 

a. tarjoaa lisenssinhaltijalle Online Services -palveluita dokumentaation mukaisesti 

b. tarjoaa asiakastukea Esrin vakiomuotoisten asiakastukimenettelyiden mukaisesti sekä lisenssinhaltijan mahdollisesti 

ostamaa lisätukea sekä 

c. varmistaa kaupallisesti kohtuullisin keinoin, etteivät Online Services -palvelut lähetä lisenssinhaltijalle mitään 

haitallista koodia edellyttäen, että Esri ei ole vastuussa haitallisesta koodista, joka on syötetty Online Services -

palveluihin lisenssinhaltijan tilin tai kolmannen osapuolen sisällön kautta. 
 

2.3 Lisenssinhaltijan vastuut. 
 

a. Lisenssinhaltija on vastuussa siitä, että nimetyt käyttäjät noudattavat tätä sopimusta. Lisenssinhaltija sekä 

lisenssinhaltijan nimetyt käyttäjät tai anonyymit käyttäjät (jos niitä on) ovat ainoat henkilöt, joilla on oikeus käyttää 

Online Services -palveluita lisenssinhaltijan tilien kautta. Nimettyjen käyttäjien kirjautumistunnukset ovat vain 

kyseisiä nimettyjä käyttäjiä varten, eikä niitä saa jakaa usean henkilön kesken. Nimettyjen käyttäjien 

kirjautumistunnukset voidaan siirtää uusille nimetyille käyttäjille, jos aiemmat käyttäjät eivät enää tarvitse pääsyä 

Online Services -palveluihin. 

b. Lisenssinhaltija ja lisenssinhaltijan nimetyt käyttäjät vastaavat siitä, että valtuutuskoodit, käyttöoikeuskoodit, 

nimettyjen käyttäjien kirjautumistunnukset ja muut tarjotut menetelmät, jotka mahdollistavat pääsyn Online Services 

-palveluihin, pysyvät luottamuksellisina sekä varmistavat, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet käytä 

lisenssinhaltijan tiliä. Lisenssinhaltija ilmoittaa Esrille välittömästi, jos sen tietoon tulee lisenssinhaltijan tilin 

luvatonta käyttöä tai muita turvallisuusrikkomuksia. 

c. Lisenssinhaltija on yksinomaisessa vastuussa lisenssinhaltijan sisällön sekä lisäarvosovellusten kehittämisestä ja 

käytöstä sekä siitä tavasta, jolla se päättää sallia tai tarjota muille tahoille mahdollisuuden käyttöön, siirtoon, 

lähettämiseen, ylläpitoon tai käsittelyyn, mukaan luettuna mahdollinen tämän sopimuksen tarkoittamien tuotteiden 

käyttö, sekä kaikista tästä aiheutuvista Yhdysvaltain ja muiden valtioiden säätämistä loppukäyttäjiä, loppukäyttöä ja 

kohdetta koskevista rajoituksista. 
 

2.4 Online Services -palveluiden kielletty käyttö. Kiellettyjen käyttötapojen lisäksi, ellei lisenssisopimuksessa muuta 

sallita, lisenssinhaltija ei saa (i) yrittää luvatonta pääsyä Online Services -palveluihin eikä auttaa muita tällaisessa yrityksessä, 

(ii) käyttää Online Services -palveluita roskapostin tai loukkaavan tai halventavan materiaalin lähettämiseen, vainoamiseen 

tai fyysistä koskemattomuutta uhkaaviin loukkauksiin, (iii) käyttää Online Services -palveluita ohjelmistovirusten, matojen, 

aikapommien, Troijan hevosten tai muiden sellaisten tietokonekoodien, tiedostojen tai ohjelmien tallentamiseen tai 

lähettämiseen, joiden tarkoituksena on keskeyttää, estää tai rajoittaa jonkin tietokoneohjelmiston tai -laitteiston tai 

tietoliikennejärjestelmän toimintaa ("haitallinen koodi"), (iv) kopioida, uudelleenmuotoilla tai esittää Online Services -

palveluita tarkoituksena kopioida ja/tai hyödyntää Online Services -palveluita kaupallisesti muutoin kuin siinä laajuudessa, 

jossa Online Services -palvelut suoraan mahdollistavat tällaiset toiminnot, (v) jakaa online-sisällöstä muodostunutta 

asiakaspuolen välimuistia muiden lisensoitujen käyttäjien tai kolmansien osapuolten kanssa, (vi) jakaa Online Services -

palveluista muodostunutta asiakaspuolen välimuistia kolmansille osapuolille, (vii) manuaalisesti tai järjestelmällisesti kerätä 

tai haalia (ruudulta tai Webistä) Online Services -palveluiden sisältöä, (viii) käyttää ArcGIS Online Map-, Geocoding- tai 

Routing-palveluita tietoliikenneyhteydessä ajoneuvoon asennetun navigointijärjestelmän kanssa (tämä ei sisällä kannettavia 

navigointilaitteita) tai sellaisen järjestelmän kanssa, joka tarjoaa reaaliaikaista dynaamista reititystä mille tahansa laitteelle 

(näitä palveluita ei esimerkiksi saa käyttää varoittamaan käyttäjää tulevista liikkeistä, kuten tulevasta käännöksestä, eikä 

laskemaan vaihtoehtoista reittiä, jos käännös jää tekemättä) eikä (ix) sisällyttää mitään osaa Online Services -palveluista 

kaupalliseen tuotteeseen tai palveluun, ellei kaupallinen tuote lisää olennaista toiminnallisuutta Online Services -palveluihin. 

Lisenssinhaltija ei saa käyttää Online Services -palveluita (a) kolmannen osapuolen oikeuksien tai yksityisyyden suojan 

loukkaamiseen eikä anastamiseen, (b) minkään sellaisen informaation, aineiston tai teknologian käsittelyyn, säilyttämiseen, 

lähettämiseen tai käytön sallimiseen, jonka vienti on Yhdysvaltain kansainvälisten asevientisäännösten (ITAR) alaista, (c) 

minkään vientilainsäädännön rikkomiseen eikä (d) lisenssinhaltijan sellaisen sisällön tallennukseen tai käsittelyyn, joka on 



   

 
 

E300 (Finnish) 

      

Sivu 12 (18) 11.04.2016 

      
 

DFARS 204.73 -säädöksen mukaisesti suojattua puolustustietoa (CDI) tai HIPAA-sairausvakuutuslain mukaisesti suojattua 

terveystietoa (PHI). Lisenssinhaltija ei saa yrittää (a) koetella, skannata eikä testata Online Services -palveluiden 

haavoittuvuutta eikä rikkoa mitään Online Services -palveluiden käyttämiä turvallisuus- tai todennuskeinoja eikä (b) testata 

Online Services -palveluiden saatavuutta, suorituskykyä tai toimivuutta kilpaileviin tarkoituksiin. Lisenssinhaltija vastaa 

kaikista Esriä vastaan asetetuista sakoista, rangaistuksista tai vaateista, kohtuulliset asianajokulut mukaan luettuina, jotka 

johtuvat lisenssinhaltijan rikkomuksesta jotakin edellä esitettyä kieltoa vastaan. 
 

2.5 Evaluoinnit. Esri voi tarjota lisenssejä tiettyjen palveluiden käyttämiseksi lisenssinhaltijan sisäisiin 

evaluointitarkoituksiin. Tällaiset lisenssit ovat voimassa siihen asti, kun mainittu evaluointijakso päättyy tai kun 

lisenssinhaltija sitä ennen ostaa tilauksen. JOS LISENSSINHALTIJA EI MUUTA EVALUOINTILISENSSIÄÄN 

TILAUKSEKSI ENNEN EVALUOINTIJAKSON PÄÄTTYMISTÄ, KAIKKI LISENSSINHALTIJAN 

EVALUOINTIAIKANA PALVELUUN LATAAMA TAI LAATIMA SISÄLTÖ JA MUKAUTUKSET MENETETÄÄN 

LOPULLISESTI. JOS LISENSSINHALTIJA EI HALUA SUORITTAA TILAUSTA, LISENSSINHALTIJAN ON 

TALLENNETTAVA KYSEINEN SISÄLTÖ MUUALLE ENNEN LISENSSINHALTIJAN EVALUOINTIJAKSON 

PÄÄTTYMISTÄ. 

 

2.6 Online Services -palveluiden muutokset. Esri pidättää oikeuden muuttaa Online Services -palveluita ja niihin liittyviä 

API-liittymiä milloin tahansa. Mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista, Esri ilmoittaa olennaisista muutoksista 

kolmekymmentä (30) päivää ennakkoon. 

 

2.7 Online Services -palveluiden lopettaminen tai käytöstä poistaminen. Esri pidättää oikeuden lopettaa Online Services -

palveluita ja niihin liittyviä API-liittymiä tai poistaa niitä käytöstä milloin tahansa. Mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen 

kohtuullista, Esri ilmoittaa olennaisista Online Services -palveluiden lopettamisista ja käytöstä poistamisista 

yhdeksänkymmentä (90) päivää ennakkoon. Esri pyrkii tukemaan käytöstä poistettuja API-liittymiä korkeintaan kuuden (6) 

kuukauden ajan, elleivät juridiset, taloudelliset tai tekniset syyt tätä estä. 

 

2.8 Jos Online Services -palveluiden muutos, lopettaminen tai käytöstä poistaminen aiheuttaa lisenssinhaltijan toiminnoille 

oleellisen haitan, Esri voi yksinomaisen harkintansa mukaan pyrkiä korjaamaan tai oikaisemaan Online Services -palveluita 

tai tarjoamaan ongelman kiertävän toimenpiteen. Jos toteuttamiskelpoinen ratkaisu ei ole kaupallisesti kohtuullinen, 

lisenssinhaltija voi peruuttaa Online Services -palveluiden tilauksensa ja Esri antaa suhteellisesti jaetun hyvityksen. 

 

2.9 Tekijämaininnat. Lisenssinhaltija ei ilman kirjallista lupaa saa poistaa eikä peittää mitään tavaramerkkejä tai logoja, 

jotka normaalisti näkyisivät Online Services -palveluiden käytön yhteydessä. Lisenssinhaltijan on sisällytettävä 

sovellukseensa maininta siitä, että lisenssinhaltijan sovellus käyttää Esrin toimittamia Online Services -palveluita, jos tätä 

mainintaa ei näytetä automaattisesti Online Services -palvelujen käyttämisen myötä. Ohjeet ovat dokumentaatiossa. 

 

ARTIKLA 3 – SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN 

 

Seuraavat kohdat täydentävät lisenssisopimuksenartiklaa 5 – Sopimuskausi ja irtisanominen: 

 

3.1 Tilauskausi. Tilauksen voimassaolokausi mainitaan tilausasiakirjassa, jolla tilaus on ostettu, tai siinä viitatussa Online 

Services -palveluiden kuvauksessa. 

 

3.2 Tilaushintojen muutokset. Kuukausitilausten hintoja voidaan nostaa kolmenkymmenen (30) päivän 

etukäteisilmoituksella. Esri voi nostaa yhtä (1) kuukautta pidempien tilausten hintoja ilmoittamalla tästä lisenssinhaltijalle 

vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen meneillään olevan tilausjakson päättymistä. 

 

3.3 Palvelukatkot Pääsy Online Services -palveluihin voi olla väliaikaisesti estynyt ilman etukäteisilmoitusta, jos syynä on 

odottamaton tai suunnittelematon kaikkien Online Services -palveluiden tai jonkin niiden osan seisokkiaika tai 

käyttökeskeytys, mukaan luettuina järjestelmän vikaantuminen tai muut Esrin kohtuullisen määräysvallan ulkopuolella olevat 

tapahtumat. 

 

3.4 Palvelun keskeyttäminen. Esrillä on oikeus ilman lisenssinhaltijaa kohtaan koituvaa vastuuta keskeyttää pääsy kaikkiin 

Online Services -palveluihin tai johonkin niiden osaan milloin tahansa palvelunlaajuisesti, (a) jos lisenssinhaltija rikkoo 

lisenssisopimusta, (b) jos lisenssinhaltija ylittää käyttörajat eikä osta riittävästi lisää lisenssikapasiteettia lisenssinhaltijan 

Online Services -palveluiden käytön jatkamiseksi tämän liitteen artiklan 5 mukaisesti, (c) jos on syytä olettaa, että 
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lisenssinhaltijan Online Services -palveluiden käyttö vaikuttaa haitallisesti Online Services -palveluiden eheyteen, 

toimivuuteen tai käytettävyyteen, (d) jos Esri ja sen lisenssinantajat voivat joutua vastuuseen, elleivät ne sulje 

lisenssinhaltijan tiliä, (e) suunnitellun seisokkiajan ajaksi huoltoa tai Online Services -palveluiden muutostöitä varten, (f) 

tapauksessa, jossa Online Services -palveluita kohtaa uhka tai hyökkäys (palvelunestohyökkäykset mukaan luettuina) tai muu 

tapahtuma, joka voi aiheuttaa Online Services -palveluiden asianmukaiselle osalle riskin, tai (g) tapauksessa, jossa Esri 

toteaa, että Online Services -palvelut (tai niiden osat) ovat lailla kiellettyjä, tai muutoin toteaa, että keskeytys on tarpeellista 

tai järkevää laista tai määräyksistä johtuvista syistä. Jos se on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista, lisenssinhaltijalle 

ilmoitetaan palvelun keskeyttämisestä etukäteen ja annetaan kohtuullinen mahdollisuus korjaaviin toimiin. 
 

3.5 Esri ei vastaa mistään lisenssinhaltijan tai jonkin lisenssinhaltijan asiakkaan mahdollisesti palvelukatkon tai palvelun 

keskeyttämisen johdosta kärsimästä vahingosta, vastuusta, menetyksestä (aineiston tai tuottojen menetykset mukaan 

luettuina) tai muista seurauksista. 
 

ARTIKLA 4 – LISENSSINHALTIJAN SISÄLTÖ, PALAUTE 
 

4.1 Lisenssinhaltijan sisältö. Kaikki oikeudet, omistusoikeus ja intressit lisenssinhaltijan sisältöön pysyvät 

lisenssinhaltijalla. Lisenssinhaltija myöntää täten Esrille ja Esrin lisenssinantajille ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja 

maailmanlaajuisen oikeuden ylläpitää, suorittaa ja kopioida lisenssinhaltijan sisältöä yksinomaisena tarkoituksena 

mahdollistaa lisenssinhaltijan Online Services -palveluiden käyttö. Ilman lisenssinhaltijan lupaa Esri ei käytä eikä ilmaise 

lisenssinhaltijan sisältöä muutoin kuin siltä osin, kuin on kohtuudella tarpeen lisenssinhaltijan Online Services -palveluiden 

käytön tukemiseksi, lisenssinhaltijan asiakastukipyyntöihin vastaamiseksi tai lisenssinhaltijan tilin ongelmien selvittämiseksi, 

tai johonkin muuhun lisenssinhaltijan kirjallisesti valtuuttamaan tarkoitukseen. Jos lisenssinhaltija käyttää Online Services -

palveluita kolmannen osapuolen toimittaman sovelluksen avulla, Esri voi ilmaista lisenssinhaltijan sisältöä tällaiselle 

kolmannelle osapuolelle siltä osin kuin tämä on tarpeen sovelluksen, Online Services -palveluiden ja lisenssinhaltijan sisällön 

yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi. Esri voi ilmaista lisenssinhaltijan sisältöä, jos laki tai oikeusistuimen tai muun 

julkisen tahon määräys tätä edellyttää. Tässä tapauksessa Esri pyrkii kohtuudella rajoittamaan sisällön ilmaisemisen laajuutta. 

Lisenssinhaltija on yksinomaisessa vastuussa sen varmistamisesta, että lisenssinhaltijan sisältö soveltuu käytettäväksi Online 

Services -palveluiden kanssa sekä säännöllisten offline-varmistuskopioiden ylläpitämisestä Online Services -palveluiden 

vienti- ja latausominaisuuksien avulla. 
 

4.2 Lisenssinhaltijan sisällön poistaminen. Lisenssinhaltija toimittaa Esrin kohtuullisen pyynnön mukaisia lisenssinhaltijan 

sisältöä koskevia tietoja ja/tai muita materiaaleja sen varmistamiseksi, että lisenssinhaltija noudattaa tätä lisenssisopimusta. 

Esri voi poistaa tai tuhota mitä tahansa lisenssinhaltijan sisällön osia, jos on syytä uskoa, että sen lataaminen Online Services 

-palveluihin tai käyttäminen niiden kanssa rikkoo tätä lisenssisopimusta. Mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen 

kohtuullista, Esri ilmoittaa lisenssinhaltijalle ennen lisenssinhaltijan sisällön poistamista. Esri reagoi mahdollisiin Digital 

Millennium Copyright Act -lain mukaisiin poistopyyntöihin Esrin tekijänoikeuspolitiikan mukaisesti, joka on saatavilla 

osoitteessa http://www.esri.com/legal/dmca_policy. 
 

4.3 Lisenssinhaltijan sisällön jakaminen. Jos lisenssinhaltija päättää jakaa lisenssinhaltijan sisältöä jakamistyökalujen 

avulla, lisenssinhaltija hyväksyy sen, että se antaa kolmansien osapuolten käyttää, säilyttää, tallentaa välimuistiin, kopioida, 

toisintaa, (edelleen)jaella ja (edelleen)lähettää lisenssinhaltijan sisältöä Online Services -palveluiden kautta.ESRI EI 

VASTAA MISTÄÄN LISENSSINHALTIJAN SISÄLLÖN MENETYKSESTÄ, TUHOAMISESTA, MUUTOKSESTA TAI 

ILMAISEMISESTA, JOKA JOHTUU JAKAMISTYÖKALUJEN TAI MUIDEN PALVELUKOMPONENTTIEN 

KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. LISENSSINHALTIJA KÄYTTÄÄ JAKAMISTYÖKALUJA OMALLA 

YKSINOMAISELLA RISKILLÄÄN. 
 

4.4 Lisenssinhaltijan sisällön noutaminen sopimuksen päättyessä. Lisenssisopimuksen tai minkä tahansa kokeilun, 

evaluoinnin tai tilauksen päättyessä Esri antaa lisenssinhaltijan sisällön lisenssinhaltijan ladattavaksi kolmenkymmenen (30) 

päivän ajaksi, ellei lisenssinhaltija pyydä lyhyempää saatavuusaikaa tai ellei laki kiellä Esriä toimimasta näin. Tämän jälkeen 

lisenssinhaltijan oikeus käyttää lisenssinhaltijan sisältöä Online Services -palveluissa päättyy, eikä Esrillä ole muita 

velvollisuuksia säilyttää tai palauttaa lisenssinhaltijan sisältöä. 
 

ARTIKLA 5 – ONLINE SERVICES -PALVELUIDEN KÄYTTÖRAJAT, PALVELUKREDIITIT 
 

Esri voi määrätä rajoja lisenssinhaltijan saatavilla oleville Online Services -palveluille. Rajoja voidaan valvoa 

palvelukrediittien avulla. Palvelukrediiteillä mitataan lisenssinhaltijan tilin kautta saataville asetettujen ArcGIS Online -

palveluiden kulutusta. Lisenssinhaltijan ArcGIS Online -tilin yhteydessä toimitettavien palvelukrediittien enimmäismäärä on 

http://www.esri.com/legal/dmca_policy
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mainittu asianmukaisessa tilausasiakirjassa. Esri ilmoittaa lisenssinhaltijan tilin ylläpitäjälle, kun lisenssinhaltijan 

palvelukrediittien kulutus saavuttaa noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia (75 %) lisenssinhaltijalle tilauksen kautta 

osoitetuista palvelukrediiteistä. Esri ilmoittaa lisenssinhaltijan tilin ylläpitäjälle, jos lisenssinhaltijan palvelukrediittien 

kulutus saavuttaa tai ylittää sata prosenttia (100 %). Jos lisenssinhaltijan tili ylittää sata prosenttia (100 %) käytettävissä 

olevista palvelukrediiteistä, lisenssinhaltija voi jatkaa tilinsä käyttöä. Lisenssinhaltijan pääsy palvelukrediittejä käyttäviin 

palveluihin kuitenkin estetään. Lisenssinhaltijan pääsy palvelukrediittejä kuluttaviin palveluihin palautetaan välittömästi, kun 

lisenssinhaltija on ostanut lisää palvelukrediittejä. 
 

ARTIKLA 6 – ONLINE-SISÄLTÖ, KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA WEB-SIVUSTOT 
 

6.1 Online-sisältö. ArcGIS Online -aineisto sisältyy osana Online Services -palveluihin ja se lisensoidaan 

lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti. 
 

6.2 Kolmannen osapuolen sisältö ja Web-sivustot. Online Services -palvelut ja ArcGIS-Web-sivusto voivat viitata tai 

linkittää kolmannen osapuolen Web-sivustoille tai mahdollistaa lisenssinhaltijalle kolmannen osapuolen sisällön käytön, 

tarkastelun ja lataamisen. Tämä sopimus ei koske lisenssinhaltijan kolmannen osapuolen sisällön käyttöä, ja lisenssinhaltija 

saattaa joutua hyväksymään erilaiset tai tämän sopimuksen lisäksi tulevat ehdot käyttääkseen kolmannen osapuolen sisältöä. 

Nämä Web-sivustot eivät ole Esrin määräysvallassa eikä Esri vastaa niiden toiminnasta, sisällöstä eikä käytettävyydestä. 

Kolmannen osapuolen Web-sivustojen ja kolmannen osapuolen sisällön käyttö lisenssinhaltijan toimesta tapahtuu 

sellaisenaan-periaatteella, ilman takuuta ja lisenssinhaltijan yksinomaisella riskillä. Online Services -palveluissa olevat linkit 

tai viittaukset kolmannen osapuolen Web-sivustoihin ja resursseihin eivät tarkoita minkäänlaista kannatusta, kytköstä tai 

sponsorointia. 
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OSA 2 – TIETTYJÄ ONLINE SERVICES -PALVELUITA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 

 

Seuraavassa taulukossa on luettelo Esrin tuotteista, joilla on erityisiä käyttöehtoja lisenssisopimuksessa olevien yleisten 

lisenssiehtojen määrittelemien yleisten käyttöehtojen lisäksi. Lisätyt käyttöehdot on lueteltu heti tämän taulukon jälkeen ja 

niihin viitataan sulkeissa olevilla numeroilla jokaisen taulukossa olevan tuotteen nimen jälkeen (joissakin tapauksissa lisätyt 

käyttöehdot voivat olla erillisessä liitteessä, mikä on mainittu huomautuksena): 

 

▪ArcGIS Online (1; 2; liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 6) 

▪ Esri Business Analyst Online (3; liite 2, huomautus 1) 

▪Esri Business Analyst Online Mobile (3; liite 2, 

huomautus 1) 

▪Esri Community Analyst (3; liite 2, huomautus 1) 

▪ Esri Redistricting Online (liite 2, huomautus 1) 

▪ Esri MapStudio (4; liite 2, huomautus 1; liite 2, 

huomautus 9) 

▪ Navigator for ArcGIS (liite 1, huomautus 14) 

 

Huomautukset: 

 

▪ Jos et lisensoi mitään edellä olevassa taulukossa lueteltuja tuotteita, nämä lisätyt käyttöehdot eivät koske sinua. 

▪ Tuotteiden lisätyt käyttöehdot KOSKEVAT AINOASTAAN niitä tuotteita, joihin viitataan numerolla edellä olevassa 

taulukossa. 

 

Lisätyt käyttöehdot edellä luetelluille tuotteille: 

 

1. Online Services -palveluiden yleisten käyttöehtojen lisäksi: 

 

a. Lisenssinhaltija voi käyttää Esrin Online Services -palveluiden käyttäjätiliään rakentaakseen lisäarvosovelluksia 

lisenssinhaltijan sisäiseen käyttöön. 

 

b. Lisenssinhaltija voi myös tarjota kolmansille osapuolille pääsyn lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin seuraavilla 

ehdoilla: 

 

i. Lisenssinhaltija voi sallia anonyymien käyttäjien käyttää lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksia. 

ii. Lisenssinhaltija ei saa lisätä kolmansia osapuolia nimetyiksi käyttäjiksi lisenssinhaltijan ArcGIS Online -tilille 

tarkoituksenaan sallia kolmansien osapuolten pääsy lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin. Tämä rajoitus ei 

koske niitä kolmansia osapuolia, jotka sisältyvät nimettyjen käyttäjien määritelmään. 

iii. Lisenssinhaltija ei saa tarjota kolmannelle osapuolelle pääsyä lisenssinhaltijan ArcGIS Online -tilin kautta 

käytössä oleviin ArcGIS Online -palveluihin muutoin kuin lisenssinhaltijan lisäarvosovellusten kautta. Tämä 

rajoitus ei koske niitä kolmansia osapuolia, jotka sisältyvät nimettyjen käyttäjien määritelmään. 

iv. Lisenssinhaltija vastaa kaikista maksuista, jotka aiheutuvat siitä, että lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksia 

käyttävät kolmannet osapuolet käyttävät lisenssinhaltijan ArcGIS Online -tiliä. Tähän sisältyvät kolmansien 

osapuolten Online Services -palveluiden käytön tukemiseen tarvittavat palvelukrediitit ja mahdolliset muut 

tarvittavat Online Services -palveluiden tilausmaksut. 

v. Lisenssinhaltija on yksinomaisessa vastuussa teknisen tuen tarjoamisesta lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksille. 

vi. Lisenssinhaltija rajoittaa kolmansien osapuolten Online Services -palveluiden käyttöä tämän sopimuksen 

ehtojen edellyttämällä tavalla. 

vii. Lisenssinhaltija ei saa upottaa nimetyn käyttäjän kirjautumistunnusta lisäarvosovellukseen. ArcGIS Online for 

Organizations, Education, and Nongovernmental Organization/Nonprofit Organization (NGO/NPO) Plan -tilien 

yhteydessä sovelluksen kirjautumistunnuksen saa upottaa ainoastaan lisäarvosovelluksiin, joita käytetään 

julkisen anonyymin ArcGIS Online -palvelun käyttöoikeuden tarjoamiseen. Lisenssinhaltija ei saa upottaa eikä 

käyttää ArcGIS Online -sovelluksen kirjautumistunnusta sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa lisäarvosovelluksissa. 

Sisäisesti käytetyt lisäarvosovellukset edellyttävät nimetyn käyttäjän kirjautumistunnuksia. 
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c. ArcGIS Online ELA-, ArcGIS Online for Organizations- ja maksullisten Developer Plan -tilien osalta: 

 

i. Lisenssinhaltija saa myös 

 

(1) veloittaa kolmansilta osapuolilta lisämaksun pääsystä lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin tämän 

lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti sekä 

(2) siirtää lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksia kolmannen osapuolen ArcGIS Online -tilille seuraavilla 

ehdoilla: 

 

(a) Lisenssinhaltija voi veloittaa kolmansilta osapuolilta maksun lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksista. 

(b) Lisenssinhaltija ei ole velvollinen tarjoamaan teknistä tukea kolmannen osapuolen yleistä ArcGIS 

Online -tilin käyttöä varten, joka ei liity lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin. 

(c) Lisenssinhaltija ei vastaa maksuista, jotka aiheutuvat siitä, että kolmas osapuoli käyttää 

lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksia, jotka on siirretty kolmannen osapuolen ArcGIS Online -tilille tai 

toteutettu sillä. 

(d) Lisenssinhaltija ei saa kutsua ArcGIS Online Public Plan -lisenssinhaltijoita osallistumaan yksityisiin 

ryhmiin. Tämä rajoitus koskee myös Education Plan -tilejä sekä NGO/NPO Plan -tilejä. 

 

d. ArcGIS Online Public Plan -tilien, Development and Testing Plan -tilien, Education Plan -tilien sekä ArcGIS Online 

for Organizations -tilien NGO/NPO-käytön osalta: lisenssinhaltija ei saa veloittaa kolmansilta osapuolilta 

lisämaksua pääsystä lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin eikä tuottaa muita kuin satunnaisia mainostuloja 

lisäarvosovellusten levittämisen tai käytön seurauksena. Maksun periminen pääsystä lisenssinhaltijan 

lisäarvosovelluksiin tai muiden kuin satunnaisten mainostulojen tuottaminen edellyttää ArcGIS Online ELA-, 

ArcGIS Online for Organizations- tai maksullista Developer Plan -tiliä. 

 

e. ArcGIS Online Public Plan -tilien osalta: 

 

i. Public Plan -tilit lisensoidaan yksityishenkilön henkilökohtaiseen käyttöön. Yksityishenkilö ei saa millään 

tavoin käyttää Public Plan -tiliä voittoa tavoittelevan liikeyrityksen tai julkishallinnon laitoksen hyväksi. 

 

▪ Tämä rajoitus ei koske oppilaitoksia, jos käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksyttyjä NGO/NPO-

yhteisöjä eikä lehdistön ja median organisaatioita. Tämän tyyppisiin organisaatioihin kuuluvat henkilöt 

saavat käyttää ArcGIS Online Public Plan -tilejä omien organisaatioidensa hyväksi. 

 

ii. Public Plan -tilien lisenssinhaltijat eivät saa luoda yksityisiä ryhmiä eivätkä osallistua yksityisiin ryhmiin, joita 

ovat luoneet ArcGIS Online for Organizations-, Education-, NGO/NPO- tai ELA-lisenssinhaltijat. 

 

f. ArcGIS Online Development and Testing Plan -tilien osalta: 

 

i. Tämän lisenssisopimuksen ehtojen puitteissa lisenssinhaltija saa 

 

(1) sallia kolmansille osapuolille pääsyn lisenssinhaltijan Development and Testing Plan -tiliin kuuluviin 

lisenssinhaltijan lisäarvosovelluksiin, mutta vain, jos lisäarvosovellukset on julkistettu yleistä käyttöä 

varten eikä niitä käytetä voittoa tavoittelevan liikeyrityksen eikä julkishallinnon laitoksen hyväksi. 

 

▪ Tämä rajoitus ei koske oppilaitoksia, jos käyttö on pelkkää opetuskäyttöä, hyväksyttyjä NGO/NPO-

yhteisöjä eikä lehdistön ja median organisaatioita. Tämän tyyppisiin organisaatioihin kuuluvat henkilöt 

saavat käyttää ArcGIS Online Development and Testing Plan -tilejä omien organisaatioidensa hyväksi. 

 

ii. Development and Testing Plan -tilien lisenssinhaltijat eivät saa luoda yksityisiä ryhmiä eivätkä osallistua 

yksityisiin ryhmiin, joita ovat luoneet ArcGIS Online for Organizations-, Education-, NGO/NPO- tai ELA-

lisenssinhaltijat. 
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g. Maksullisten ArcGIS Online Developer Plan- ja Development and Testing Plan -tilien osalta: 

 

i.Lisenssinhaltijan tilin käyttö on rajoitettu miljoonaan (1 000 000) taustakartan transaktioon ja miljoonaan 

(1 000 000) geohakutransaktioon kuukaudessa. "Transaktio" on määritelty ArcGIS Resources -

dokumentaatiossa osoitteessa http://links.esri.com/agol/transactiondef. 

 

h. Lisenssinhaltija ei saa olla ArcGIS Online -tilin lisenssinhaltija kolmannen osapuolen puolesta tai hyväksi. 

 

▪ Tämä rajoitus ei koske oppilaitoksia, jotka saavat olla ArcGIS Online Public Plan -tilien lisenssinhaltijoita 

oppilaitoksen rekisteröityjen opiskelijoiden puolesta ainoastaan opetuskäyttöön. Oppilaitokset saavat myös 

tarjota pääsyn yksittäiselle ArcGIS Online Public Plan -tilille useammalle kuin yhdelle (1) rekisteröidylle 

opiskelijalle, kun käyttö on pelkkää opetuskäyttöä. 

 

i. Termit "Online ELA -tili", "Organizations Plan -tili", "Developer Plan -tili", "Public Plan -tili", "Development and 

Testing Plan -tili" ja "Education Plan -tili" tarkoittavat eri tyyppisiä ArcGIS Online -tilejä. 
 

2. ArcGIS Online -palveluiden käyttöehdot: 
 

a. World Geocoding Service: Lisenssinhaltija ei saa tallentaa palvelun muodostamia geokoodattuja tuloksia ilman 

ArcGIS Online -tiliä. 

b. Infographics Service: Lisenssinhaltija saa käyttää tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa ainoastaan 

näyttötarkoituksiin. Lisenssinhaltija ei saa tallentaa mitään tämän palvelun kautta saatavaa aineistoa. 

 

3. Lisenssinhaltija ei saa esittää eikä julkistaa enempää kuin sata (100) Esri Business Analyst Online- tai Esri Community 

Analyst -raporttia ja karttaa lisenssinhaltijan ulkoisilla Web-sivustoilla. 

4.Lisenssinhaltija voi luoda, julkisesti esittää ja jaella karttoja paperimuodossa ja staattisessa sähköisessä muodossa 

uutisraportointitarkoituksessa noudattaen ArcGIS Online -dataa koskevia liitteessä 2, huomautuksessa 1 määriteltyjä 

rajoituksia. 

http://links.esri.com/agol/transactiondef
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LIITE 4 

RAJOITETUN KÄYTÖN OHJELMAT 

(E300-4) 

 

Tämä rajoitetun käytön ohjelmia koskeva liite ("liite 4") koskee kaikkia lisenssinhaltijoita, jotka Esri tai sen valtuutettu 

jakelija on hyväksynyt osallistumaan johonkin tässä kuvattuun ohjelmaan. This Addendum 4 sisältää lisenssinhaltijan 

olemassa olevan päälisenssisopimuksen, jos sellainen on, tai osoitteessa http://www.esri.com/legal/software-license olevan 

lisenssisopimuksen (jäljempänä "lisenssisopimus"), joka sisällytetään tähän viittauksen kautta. Tämä liite 4 on etusijalla 

lisenssisopimuksen mahdollisesti ristiriitaisiin ehtoihin nähden. Esri pidättää oikeuden päivittää ehtoja ajoittain. 

 

▪ Ohjelmat opetustarkoituksiin (1) 

▪ Lahjoitusohjelmat (2) 

▪ Muut Esrin rajoitetun käytön ohjelmat (4) 

 

Huomautukset 

 

1.Ohjelmat opetustarkoituksiin: Lisenssinhaltija sitoutuu käyttämään tuotteita ainoastaan opetustarkoituksiin opetuskäytön 

sopimuskauden ajan. Lisenssinhaltija ei saa käyttää tuotteita mihinkään hallinnolliseen käyttöön, ellei lisenssinhaltija ole 

hankkinut määräaikaista lisenssiä hallinnolliseen käyttöön. "Hallinnollinen käyttö" tarkoittaa hallinnollisia toimia, 

jotka eivät liity suoraan ohjeeseen tai koulutukseen, esim. omaisuuden selvitystä, toimitilojen hallintaa, väestöllistä 

analysointia, reititystä, kampusalueen turvallisuutta ja käytettävyysanalyysiä. Lisenssinhaltija ei saa käyttää tuotteita 

tuloja tuottaviin tai voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin. 

2.Lahjoitusohjelmat: Lisenssinhaltija saa käyttää tuotteita vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuun ottamatta tuotteiden 

käyttökustannusten kattamista, lisenssinhaltija ei saa käyttää tuotteita tuloja tuottaviin tai voittoa tavoitteleviin 

tarkoituksiin. 

3.Muut Esrin rajoitetun käytön ohjelmat: Jos lisenssinhaltija hankkii tuotteita jonkin sellaisen rajoitetun käytön ohjelman 

puitteissa, jota ei ole lueteltu yllä, lisenssinhaltijan tuotteiden käyttöä voivat koskea asianmukaisella aloitussivulla tai 

ilmoittautumislomakkeella määritellyt ehdot tai Esrin Web-sivustolla kuvatut ehdot niiden tämän liitteen 4 ehtojen 

lisäksi, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen kanssa. Kaikki tällaiset ohjelmien ehdot sisällytetään tähän 

viittauksen kautta. Kaikki tällaiset ohjelmien ehdot sisällytetään tähän viittauksen kautta. 

 

 

http://www.esri.com/legal/software-license

