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1. Bisnes+ - palvelualustan käyttöoikeuden sisältö ja ehdot 

Bisnes+ on maatilayrittäjän sähköinen palvelualusta, jonka käyttö on asiakkaalle pysyvästi 

maksutonta. Bisnes+ -palvelut ovat käytettävissä MinunMaatilani – ohjelmiston etusivulta.  

Käyttöehdoilla tarkoitetaan tämän sopimuksen ehtoja (Käyttöehdot). 

Bisnes+ Oy:n asiakas (Asiakas) on yritys tai yrittäjä, jolla on y-tunnus.  Asiakkaan pitää hyväksyä 

Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimuksen ehdot ja käyttää kirjautuessaan Bisnes+-

palvelujen MinunMaatilani – ohjelmistojen käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Asiakkaalla on oikeus käyttää Bisnes+:n palvelualustan palveluita edellyttäen, että Asiakas hyväksyy 

ja noudattaa kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja.  

Palvelualustalle tuottavat palveluita Bisnes+ Oy, ProAgria Keskusten liitto ry, Faba osk ja Mtech 

Digital Solutions Oy (jatkossa Palveluntuottajat). Palvelualustalle tuottavat palveluita myös 

kolmannet osapuolet.  

Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että kolmannen osapuolten tarjoamilla 

palveluilla ovat erilliset käyttöehdot, joihin Asiakkaan tulee tutustua 

käyttäessään näitä palveluita. Kolmansien osapuolten tarjoamiin omiin 

palveluihin sovelletaan kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja ja kyseisiä 

palveluita koskevissa asioissa Asiakkaan tulee olla suoraan yhteydessä 

kolmanteen osapuoleen. Bisnes+ Oy ei vastaa näiden palveluiden sisällöstä 

miltään osin. 

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Asiakas on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen 

huolellisesti. Käyttäjätunnusta ei voi luovuttaa toiselle. 

Bisnes+ Oy:llä on oikeus jakaa Tietosuojaselosteen mukaisesti yksilöityjä Asiakkaan asiakkuudesta 

ja Asiakkaan yritystoiminnasta kerättyjä tietoja Palveluntuottajille ja kolmansille osapuolelle, jos 

Asiakas on erikseen antanut palvelukohtaisesti tähän luvan ja valtuutuksen hyväksymällä palvelun 

omat, erilliset käyttö- ja valtuutusehdot.  

Bisnes+-palvelualusta on käytettävissä 24/7 periaatteella lukuun ottamatta huoltokatkoja, joista 

ilmoitetaan etukäteen. Asiakkaalla on käytettävissään puhelintuki tämän sopimuksen 

palveluiden käytön neuvontaan. Puhelintukea tarjotaan arkisin kello 08:15 – 16:00 välisenä 

aikana 

Bisnes+ palveluja kehitetään jatkuvasti ja Bisnes+ Oy pidättää oikeuden muuttaa sivustoa ilman, 

että siitä erikseen ilmoitetaan Asiakkaalle.  

Sivusto on suunnattu ensisijaisesti käytettäväksi Suomessa. Sivuston käyttö on sallittu Euroopan 

Unioniin kuuluvista maista. 

2. Yritys ja yhteystiedot, tietojen suojaus 

Bisnes+ palvelualustan omistaa Bisnes+ Oy (y-tunnus 2884762–5, osoite: Urheilutie 6, 01300 

Vantaa, info@bisnesplus.fi).  
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Bisnes+ Oy on ProAgria Keskusten Liitto Ry:n, Y-tunnus 0201666-3 (myöhemmin ProAgria) ja Faba-

osuuskunnan Y-tunnus 2122611-3 (myöhemmin Faba) yhteisesti omistama yhtiö. Bisnes+ -

palvelualustan teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Mtech Digital Solutions Oy y-tunnus 

0625796-6 (myöhemmin Mtech).  

Yhteys Asiakkaan ja Bisnes+:n välillä on salattu. Asiakastietojen käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin 

tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla asiakastietorekisteri 

sijaitsee, on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja pääsy konesaliin on asiattomilta 

estetty. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. 

Bisnes+ Oy pyrkii käytettävissään olevin keinoin varmistamaan palvelun tietoturvan, mutta 

ulkopuolisen luvatonta pääsyä tietoihin ei voida kaikissa tilanteissa täysin poissulkea. 

Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä ja tietojen tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 

Asiakas vastaa myös Bisnes+:n käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen 

hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Bisnes+ 

Oy:lle tai muille.  

3. Käyttöoikeuden saaminen Bisnes+ -palveluihin 

Kirjautumalla Bisnes+: palveluihin ja käyttämällä palveluita Asiakkaan katsotaan lukeneen ja 

hyväksyneen nämä Käyttöehdot.  

Asiakas voi kuitenkin käyttää MinunMaatilani-ohjelmistoa MinunMaatilani – 

palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti, vaikka Asiakas ei hyväksyisikään 

Bisnes+:an Käyttöehtoja. 

Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Käyttöoikeus edellyttää kulloinkin voimassa olevien 

käyttöehtojen ja muiden ehtojen noudattamista. 

4. Sisällön paikkansapitävyys ja Bisnes+ palvelun toimivuus ja 

vastuunrajoitukset 

Bisnes+ Oy pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että palvelun sisältö on paikkansapitävää ja 

ajan tasalla mutta asiakkaalla on vastuu varmistaa tiedon oikeellisuus ja sopivuus ennen sen 

käyttöä.  

Bisnes+ Oy ei vastaa mistään vahingosta (välittömästä tai välillisestä) Asiakkaalle, mukaan lukien 

vahinko, joka aiheutuu viivästyksestä, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta, 

tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muustakaan taloudellisesta 

menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu esimerkiksi: 

a) Bisnes+:n käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää;  

b) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta,  

c) Bisnes+:n kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä, joka on vastaanotettu 

Bisnes+:n kautta tai tällaisen tiedon tai informaation minkäänlaisesta käyttämisestä tai 

hyödyntämisestä;  

d) oikeudettomasta pääsystä tietoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai 

e) mistään muustakaan Bisnes+:aan millään tavalla liittyvästä tai siitä välittömästi tai 

välillisesti johtuvista vahingoista. 
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5. Palveluiden hinnat ja vastikkeellisuus, hintaehtojen muutosoikeus 

Bisnes+:n tarjoamat peruspalvelut ovat pysyvästi asiakkaalle maksuttomia. Peruspalvelut ovat 

Bisnes+:n, ProAgrian, Faban ja Mtechin järjestämiä maksuttomia palveluita asiakkailleen. 

Bisnes+ Oy tarjoaa palvelualustan peruspalvelut Asiakkaalle pysyvästi maksutta, kun Asiakas antaa 

suostumuksensa sille, että hänen yrityksensä tai tilatunnuksensa tietoja voidaan käyttää Bisnes+ 

Oy:n, ProAgrian, Faban ja/tai Mtechin markkinoinnissa, myynnissä ja palvelutuotannossa. 

Suostumus annetaan samanaikaisesti, kun Bisnes+ otetaan käyttöön. 

Bisnes+ -palvelualustalla on tarjolla pysyvästi maksuttomien peruspalveluiden lisäksi erikseen 

tilattavia palveluita ja tuotteita, jotka voivat olla maksullisia. Bisnes+:n käyttö ei kuitenkaan edellytä 

näiden maksullisten palveluiden ostoa. Maksullisten, erikseen tilattavien palveluiden käyttöönotto 

voi edellyttää etukäteismaksua.  

Bisnes+ Oy voi muuttaa yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa 

maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Mikäli erikseen tilattu maksuton palvelu 

muuttuu maksulliseksi, tullaan asiasta tiedottamaan Asiakasta hyvissä ajoin etukäteen. Asiakkaan 

pääsy aikaisemmin maksuttomaan palveluun päättyy ilmoitetun määräajan kuluttua. 

6. Immateriaalioikeudet, Asiakkaan käyttöoikeuden rajoitukset ja 

Asiakkaan velvollisuudet immateriaalioikeuksiin liittyen 

Kaikki aineisto on tekijänoikeudella suojattu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkoasua, kirjoituksia, 

tavaramerkkejä, logoja, merkkejä, sanontoja, ohjelmistoja tai sen osia. Asiakkaalla ei ole 

kopiointioikeutta eikä oikeutta käyttää sisältöä muuhun tarkoitukseen kuin oman maatilatalouden 

harjoittamiseen. Käyttöoikeuksia ei voi siirtää ilman erillistä suostumusta. 

7. Käyttöehtojen ja Bisnes+ -palvelun muutokset 

Bisnes+ Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista muutoksista tiedotetaan 

Asiakasta. Bisnes+ palvelun käyttö muutosten jälkeen osoittaa, että Asiakas on hyväksynyt 

muuttuneet Käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy jotain Käyttöehtoihin tehtyä muutosta, hänen 

tulee välittömästi lopettaa Bisnes+:n käyttäminen. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat 

nähtävillä Bisnes+:n yrityssivuilla. 

Bisnes+ Oy kehittää Bisnes+ palvelua koko ajan vastaamaan paremmin Asiakkaan tarpeita. Tämän 

johdosta aineisto, jota Bisnes+:ssa on esillä voi muuttua. Bisnes+ Oy:llä on oikeus muuttaa, tarkistaa 

ja poistaa Bisnes+:ssa esillä olevia palveluita, tietoja ja muita aineistoja oman harkintansa mukaan 

ja siitä etukäteen ilmoittamatta.  

Bisnes+ Oy:llä on oikeus keskeyttää Bisnes+:n tai sen osien tarjoaminen, mikäli mikä tahansa 

muutos tai uudistus tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huolto tai muu sen kaltainen 

syy sitä edellyttää. Keskeytyksestä tiedotetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista ja Bisnes+ Oy 

pyrkii pitämään keskeytyksen mahdollisimman lyhyenä. 
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8. Käyttöoikeuden päättyminen 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Bisnes+ käyttöoikeus ja Käyttöehdot ottamalla yhteys 

asiakaspalveluun.  

Bisnes+ palvelujen käytön lopettaminen ei muuta MinunMaatilani-palveluja koskevia sopimuksia ja 

ehtoja.  

Asiakkaan tulee irtisanoa erikseen kolmansien osapuolien kanssa sopimansa käyttöehdot. Osa 

kolmannen osapuolen tuottamista palveluista on kuitenkin saatavilla vain Bisnes+ palvelun kautta, 

jolloin myös nämä palvelut päättyvät, mikäli Bisnes+ palvelu päätetään. 

Käyttöehtojen rikkominen antaa Bisnes+ Oy:lle oikeuden keskeyttää Asiakkaalle tarjottava palvelu 

välittömästi ilman etukäteisilmoitusta.  

9. Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuus 

Asiakas on velvollinen korvaamaan Bisnes+ Oy:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten 

palvelukohtaisten ehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot täysimääräisesti. 

Vahingonkorvausvelvollisuus on rajoittamaton ja koskee myös aineettomia vahinkoja. 

10. Sovellettava laki 

Bisnes+:aan ja kaikkiin sen sisältämien palveluihin ja niiden käyttöehtoihin sovelletaan Suomen 

lakia. Oikeuspaikka on Vantaan käräjäoikeus.  

 

 


