Ohjelmiston lisäehdot
Viimeisin päivitys 1. lokakuuta 2018. Korvaa kaikki aiemmat versiot.
Nämä lisäehdot määrittävät käyttäjän Ohjelmiston käyttöä, ja ne sisällytetään viittauksena Adoben yleisiin
käyttöehtoihin (”Yleiset ehdot”), jotka ovat osoitteessa www.adobe.com/go/terms (näitä lisäehtoja ja Yleisiä ehtoja
kutsutaan yhteisesti nimellä ”Ehdot”). Niillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita tässä ei ole määritelty,
on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa.
1.

Ohjelmiston käyttö.

1.1. Tilausperusteinen Ohjelmiston käyttöoikeus.
Jos Adobe toimittaa Ohjelmiston käyttäjälle osana tilausta Palvelujen käyttöä varten, Adobe antaa käyttäjälle sillä
ehdolla, että käyttäjä noudattaa Ehtoja, ei-yksinomaisen oikeuden asentaa Ohjelmisto ja käyttää sitä sillä ehdolla,
että (a) käyttäjän tilaus on voimassa, (b) hankittujen käyttöoikeuksien sallima käytössä olevien ohjelmistojen ja
sovellusten kokonaismäärä ei ylity Ohjelmiston käyttöönoton myötä ja (c) Ohjelmistoa käytetään näiden Ehtojen ja
niihin liittyvän dokumentaation mukaisesti. Käyttäjä voi tilauksensa avulla aktivoida Ohjelmiston enintään kahdella
laitteella (tai virtuaalikoneella) kerrallaan, mutta käyttäjä ei kuitenkaan saa käyttää Ohjelmistoa kyseisillä kahdella
laitteella samanaikaisesti.
1.2. Laiteperusteinen ohjelmiston käyttöoikeus. Jos käyttäjä on ostanut ohjelmistolisenssin laitteiden tai
virtuaalikoneiden lukumäärän perusteella, niin:
(a) Käyttöoikeus. Adobe myöntää käyttäjälle – sillä edellytyksellä, että käyttäjä noudattaa Ehtoja –
yksinoikeudettoman oikeuden asentaa Ohjelmisto ja käyttää sitä (i) käyttöoikeuden keston ajan; (ii) käyttöoikeuden
salliman käyttölaajuuden mukaisesti sekä (iii) Ehtojen sekä Ohjelmiston dokumentaation vaatimusten mukaisesti.
Lisenssien asennusten määrä ei saa ylittää Ohjelmistoa varten hankittujen lisenssien määrää.
(b) Jakelu palvelimelta. Jos käyttäjän ja Adoben välinen käyttöoikeutta koskeva asiakirja sen erikseen sallii, käyttäjä
voi kopioida Ohjelmiston levykuvan käyttäjän Intranetissä olevalle tietokoneelle helpompaa Ohjelmiston saman
Intranetin tietokoneisiin tapahtuvaa lataamista ja asentamista varten. Lisenssien asennusten määrä ei saa
kuitenkaan ylittää Ohjelmistoa varten hankittujen lisenssien määrää. ”Intranetillä” tarkoitetaan yksityistä
tietokoneverkkoa, johon käyttäjillä ja käyttäjän valtuutetuilla työntekijöillä ja sopimuskumppaneilla on pääsy.
Intranet ei käsitä Internetin osia, toimittajille, myyjille tai palveluntarjoajille avoimia verkkoyhteisöjä tai yleisölle
avoimia verkkoyhteisöjä (kuten jäsenyyteen tai tilaukseen perustuvat ryhmät, yhdistykset ja vastaavat organisaatiot).

1.3. Rajoitukset ja vaatimukset.
(a) Omistusoikeutta koskevat ilmoitukset. Käyttäjän on varmistettava, että kaikki käyttäjän Ohjelmistosta tekemät
sallitut kopiot sisältävät samat Ohjelmistosta ilmenevät tekijänoikeusilmoitukset ja muut omistusoikeutta kuvaavat
ilmoitukset.
(b) Rajoitukset. Ellei näissä ehdoissa nimenomaan sallita, käyttäjä ei saa:
(i) käyttää tai tarjota Ohjelmistoa palvelukeskusperusteisesti;
(ii) isännöidä tai suoratoistaa Ohjelmistoa;
(iii) sallia kolmansien osapuolten käyttää Ohjelmistoa etäkohteesta;
(iv) kiertää teknisiä toimenpiteitä, joilla pyritään valvomaan Ohjelmiston käyttöoikeutta;
(v) kehittää, jakaa tai käyttää Ohjelmistoa, tuotteita, joilla kierretään teknisiä toimenpiteitä; ja
(vi) vuokrata, luovuttaa, myydä, osoittaa tai siirtää käyttäjän omia oikeuksia Ohjelmistoon tai valtuuttaa Ohjelmiston
minkään osan kopioimista toiselle laitteelle, paitsi jos käyttäjä ostaa Creative Cloudin tiimille tai koulutuskäyttöön
(nimetylle käyttäjälle), hän voi nimetä paikkoja sovellettavan asiakirja-aineiston mukaisesti.
1.4. Alueelliset lisenssivaatimukset.Jos käyttäjä hankkii useampia kuin yhden lisenssin Ohjelmistoa varten,
Ohjelmistoa ei saa asentaa tai hyödyntää muualla kuin maassa, jossa ohjelmistolisenssi on hankittu, ellei Adoben
kanssa sovitun määrälisenssiohjelman ehdoissa toisin määrätä. Jos käyttäjä asuu Euroopan talousalueella, sanalla
”maa” tarkoitetaan Euroopan talousaluetta. Adobe voi lakkauttaa tässä myönnetyn käyttöoikeuden, keskeyttää
käyttäjän tilauksen tai rajoittaa hänen pääsyään Palveluihin, jos Adobe katsoo, että käyttäjä käyttää Ohjelmistoa tai
Palveluja tämän kohdan määräysten vastaisesti.
1.5. Aktivointi ja vahvistaminen. Ohjelmiston aktivointi tai tilauksen vahvistaminen voi edellyttää käyttäjältä tiettyjä
toimia. Mikäli Ohjelmistoa ei aktivoida tai rekisteröidä, tilausta ei vahvisteta tai Adobe huomaa Ohjelmistoa
käytettävän vilpillisesti tai ilman valtuuksia, seurauksena voi olla Ohjelmiston joidenkin toimintojen estyminen,
Ohjelmiston toiminnan loppuminen tai tilauksen keskeyttäminen tai lopettaminen. Lisätietoja aktivoinnista on
seuraavassa osoitteessa: http://www.adobe.com/go/activation.
1.6. Päivitykset. Ohjelmisto saattaa ajoittain automaattisesti ladata ja asentaa päivityksiä Adobelta. Nämä
päivitykset voivat olla vikakorjauksia, uusia ominaisuuksia tai uusia versioita. Käyttäjä hyväksyy tällaiset päivitykset
Adobelta osana Ohjelmiston käyttöä.
2.

Tiettyjä ohjelmistoja koskevat ehdot.

Tämä kohta koskee tiettyjä ohjelmistoja ja komponentteja. Jos tämän kohdan ja muiden kohtien määräykset ovat
ristiriidassa, asianomaiseen ohjelmistoon tai komponentteihin sovelletaan tämän kohdan määräyksiä.
2.1. Fonttiohjelmisto. Jos Ohjelmisto sisältää kirjasinohjelmiston (lukuun ottamatta Typekit-palvelun kirjasimia, jota
koskevat lisäehdot):
(a) Käyttäjällä on oikeus tarjota omassa tiedostossa käyttämiään kirjasimia kaupalliselle tulostuspalvelulle tai
vastaavalle. Käyttäjälle palveluita tarjoavalla taholla on oikeus käyttää kirjasimia tiedoston käsittelyyn, kunhan
palveluita tarjoavalla taholla on voimassa oleva käyttöoikeus käyttää kyseistä kirjasinohjelmistoa;
(b) Käyttäjällä on oikeus sulauttaa kirjasinohjelmiston kopioita käyttäjän sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin
näiden asiakirjojen tulostamista ja käyttämistä varten. Mitään muita sulauttamisoikeuksia ei anneta tai sallita tämän
käyttöoikeuden perusteella.
(c) Poikkeuksena edellä olevaan kirjasimet, jotka on listattu osoitteessa http://www.adobe.com/go/restricted_fonts,
sisältyvät Ohjelmistoon ainoastaan Ohjelmiston käyttötarkoituksia varten. Lueteltuihin kirjasimiin ei myönnetä
käyttöoikeutta näiden lisäehtojen nojalla. Käyttäjä ei saa kopioida, siirtää, aktivoida, käyttää tai sallia minkään
kirjasinten hallintatyökalun kopioida, siirtää, aktivoida tai käyttää kyseisiä lueteltuja kirjasimia mihinkään tästä
Ohjelmistosta poikkeavaan ohjelmistosovellukseen, ohjelmaan tai tiedostoon, eikä hän saa sallia kirjasinten käyttöä
minkään tästä Ohjelmistosta poikkeavan ohjelmistosovelluksen, ohjelman tai tiedoston kanssa.

(d) Avoimen lähdekoodin kirjasimet. Jotkin Adoben Ohjelmiston mukana jaetut kirjasimet voivat olla avoimen
lähdekoodin kirjasimia. Näiden avoimen lähdekoodin kirjasinten käyttöä koskevat asianmukaiset lisenssiehdot, jotka
ovat luettavissa osoitteessa http://www.adobe.com/go/font_licensing.
2.2. After Effects Render Engine. Mikäli Ohjelmisto sisältää täyden version Adobe After Effects -ohjelmasta, käyttäjällä
on oikeus asentaa rajoittamaton määrä Render Engine -ohjelmia tietokoneisiin käyttäjän Intranetissä, mikäli kyseinen
Intranet sisältää vähintään yhden laitteen, johon on asennettu Adobe After Effects -ohjelman täydellinen versio.
Käsitteellä ”Render Engine” tarkoitetaan asennettavaa toiminnallista osaa Ohjelmistosta, jolla pystytään
hahmottamaan After Effects -projekteja, mutta joka ei sisällä täydellistä After Effects -käyttöliittymää.
2.3. Acrobat. Mikäli Ohjelmistoon kuuluu Acrobat Document Cloud tai joitakin kyseiseen ohjelmistoon kuuluvia
toimintoja, sovelletaan tätä kohtaa 2.3.
(a) Ohjelmisto voi sisältää tekniikkaa, jonka avulla käyttäjä voi aktivoida tietyillä ominaisuuksilla varustettuja PDFtiedostoja Ohjelmistoon sisältyvän digitaalisen tunnistetiedon avulla (tätä tunnistetietoa kutsutaan ”Avaimeksi”).
Käyttäjä ei saa ottaa yhteyttä tai yrittää ottaa yhteyttä eikä valvoa, tehdä toimintakyvyttömäksi, poistaa, käyttää tai
jakaa avainta mihinkään tarkoitukseen.
(b) Digitaaliset sertifikaatit. Digitaalisia sertifikaatteja saattavat myöntää ulkopuoliset sertifiointitahot (mukaan
lukien Adobe Certified Document Services (CDS)- ja Adobe Approved Trust List -palveluntarjoajat eli AATL)
(yhteiseltä nimeltään ”Sertifiointitahot”), tai ne voivat olla itse allekirjoitettuja. Käyttäjä ja Sertifiointitahot ovat
vastuussa digitaalisten sertifikaattien hankinnasta, käytöstä ja niihin luottamisesta. Käyttäjä on yksin vastuussa
sertifikaattiin luottamisesta. Ellei Sertifiointitaho anna käyttäjälle erillistä kirjallista takuuta, käytetään
digitaalisia sertifikaatteja täysin omalla vastuulla. Käyttäjän on suojattava Adobea kaikilta vastuuvelvollisuuksilta,
menetyksiltä, toimilta, vahingoilta tai vaatimuksilta (mukaan lukien kaikki kohtuulliset kustannukset, kulut ja
asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat digitaalisen sertifikaatin tai Sertifiointitahon käytöstä tai niihin luottamisesta.
2.4. Adobe Runtime. ”Adobe Runtime” on ohjelmisto, joka sisältää Adobe AIR:n, Adobe Flash Playerin tai
Shockwave Playerin sekä kehittäjän sovellukseen kuuluvan runtime-tiedoston.
(a) Adobe Runtimea koskevat rajoitukset. Käyttäjä ei saa käyttää Adobe Runtime -ohjelmia missään laitteessa, joka
ei ole PC, eikä käyttää Adobe Runtimea minkään laiteversiokäyttöjärjestelmän tai sisäänrakennetun
käyttöjärjestelmän kanssa. Epäselvyyksien välttämiseksi käyttäjä ei voi käyttää Adobe Runtimea esimerkiksi
(i) mobiililaitteissa, tv-sovittimissa, kämmentietokoneissa, puhelimissa, pelikonsoleissa, televisioissa, DVD-soittimissa,
mediakeskuksissa, sähköisissä ilmoitustauluissa tai muissa digitaalisissa ilmoituslaitteissa, verkkolaitteissa (Internet
appliance) tai muissa Internetiin kytketyissä laitteissa, kämmenmikroissa, terveydenhuollon laitteissa,
pankkiautomaateissa, telemaattisissa laitteissa, pelikoneissa, kotiautomaatiojärjestelmissä, kioskeissa,
kaukosäädinlaitteissa tai missä tahansa muussa kuluttajaelektroniikkalaitteessa, (ii) operaattoripohjaisissa mobiili-,
kaapeli- satelliitti- tai televisiojärjestelmissä tai (iii) muissa suljetun järjestelmän laitteissa. Lisätietoja Adobe
Runtimesin lisensoinnista on osoitteessa https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html .
(b) 16,9 Adobe Runtimen jakelu. Käyttäjä ei saa jakaa Adobe Runtime -ohjelmaa muuten kuin täysin integroituna
osana kehittäjän sovellusta, joka on luotu käyttäen Ohjelmistoa, mukaan lukien Ohjelmiston mukana toimitetut
apuohjelmat. Käyttäjä ei esimerkiksi saa jakaa Adobe Runtime -ohjelmaa osana sovellusohjelmaa, joka pakataan
toimimaan iOS- tai Android-käyttöjärjestelmissä. Tuloksena saatavan tulostustiedoston tai kehittäjän sovelluksen
jakaminen muussa kuin PC-laitteessa edellyttää, että käyttäjä hankkii lisenssit, joihin voi liittyä ylimääräisiä
tekijänoikeusmaksuja, ja tällaisten lisenssien hankkiminen muille kuin PC-laitteille ja asianmukaisten
tekijänoikeusmaksujen maksaminen on yksin käyttäjän vastuulla. Ehtojen mukaisesti Adobe ei anna mitään lisenssiä
kolmansien osapuolten valmistajien tekniikoille kehittäjäohjelmien tai tulostustiedostojen suorittamiseen muilla
kuin PC-laitteilla. Käyttäjällä ei ole oikeutta jaella Adobe Runtime -ohjelmistoa muuten kuin tässä kohdassa
nimenomaisesti mainitulla tavalla.
2.5. Adobe Presenter. Mikäli Ohjelmisto sisältää Adobe Presenter -ohjelman ja jos käyttäjä asentaa Adobe Acrobat
Connect Add-in -sovelluksen Ohjelmiston käytön yhteydessä tai käyttää sitä sen yhteydessä, käyttäjä saa asentaa
Adobe Acrobat Connect Add-in -sovelluksen vain tietokoneeseen tai käyttää sitä ainoastaan siinä, ei mihinkään
muuhun laitteeseen eikä muussa kuin PC-laitteessa, mukaan lukien rajoituksetta Internet-päätelaite, digisovitin,
kämmentietokone, puhelin tai kosketusnäyttölaite. Käyttäjä saa käyttää Ohjelmiston osaa, joka on sulautettu
Ohjelmistolla (Adobe Presenter Run-Time) luotuun esitykseen, tietoihin tai sisältöön, ainoastaan yhdessä esityksen,
tietojen tai sisällön kanssa, johon se on sulautettu. Käyttäjä ei saa käyttää ja käyttäjän on huolehdittava siitä, ettei
kukaan muukaan kyseiseen esitykseen, tietoihin tai sisältöön käyttöoikeuden hankkinut käytä Adobe Presenter Run-

Timea muutoin kuin kyseiseen esitykseen, tietoihin tai sisältöön sulautettuna. Käyttäjä ei saa myöskään muokata
Adobe Presenter Run-Time -ohjelmaa, takaisinmallintaa tai purkaa sitä osiin, ja käyttäjän on huolehdittava siitä, ettei
kukaan muu esitykseen, tietoihin tai sisältöön käyttöoikeuden hankkinut muokkaa Adobe Presenter Run-Time ohjelmaa, takaisinmallinna eikä pura sitä osiin.
2.6. Adobe Media Encoder. Käyttäjä voi asentaa Adobe Media Encoderin (”AME”) tietokoneeseen, joka on käyttäjän
Intranetissä, yksinomaan koodaus-, dekoodaus- tai transkoodausprojekteihin, jotka on luotu Ohjelmiston
lisensoiduilla instansseilla, jotka ovat käytössä muissa Intranetissä olevissa tietokoneissa, edellyttäen, että AMEasennusten määrä ei ylitä Ohjelmiston käyttöä varten hankittujen lisenssien määrää.Käyttäjä ei saa käyttää AME:n
Intranet-asennusta AME:n tarjoamiseen, käyttämiseen tai käytön sallimiseen (a) muulla ohjelmistolla kuin
Ohjelmistolla; (b) osana isännöityä palvelua; (c) kolmannen osapuolen puolesta; (d) palvelukeskusperusteisesti; tai
(e) muihin kuin yksittäisen käyttäjän aloittamiin toimiin, paitsi koodaus- dekoodaus- ja transkoodausprojektin
automatisoivan toiminnon käynnistämiseen käyttäjän Intranetissä AME:tä hyödyntäen.
3. Lainkäyttöaluekohtaiset ehdot. Tämä kohta koskee tiettyjä lainkäyttöalueita. Jos tämän kohdan ja muiden
kohtien määräykset ovat ristiriidassa, asianomaiseen lainkäyttöalueeseen sovelletaan tämän kohdan määräyksiä.
3.1. Uusi-Seelanti. Sellaisten Uudessa-Seelannissa asuvien kuluttajien osalta, jotka ovat hankkineet Ohjelmiston
henkilökohtaiseen käyttöön tai koti- tai kotitalouskäyttöön (ei yrityskäyttöön), tähän sopimukseen sovelletaan
Consumer Guarantees Act -lakia.
3.2. Euroopan talousalue.
(a) Vakuutus. Jos käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston Euroopan talousalueelta, hän myös luultavasti asuu Euroopan
talousalueella. Tässä tapauksessa käyttäjä katsotaan kuluttajaksi (eli hän käyttää Ohjelmistoa henkilökohtaiseen
käyttöön eikä liiketoimintatarkoituksiin), jolloin Ohjelmiston takuuajaksi katsotaan tilauksen kesto. Adoben
takuuvaatimukseen liittyvä vastuu kokonaisuudessaan sekä käyttäjän ainoa ja yksinomainen oikeus
vahingonkorvauksiin minkä tahansa takuun perusteella rajoittuvat Adoben valinnan mukaan vaihtoehtoisesti joko
Ohjelmiston tukeen takuuvaatimuksen perusteella, Ohjelmiston vaihtamiseen toiseen tai Adoben saaman,
Ohjelmistosta maksetun ja käyttämättömän käyttöoikeusmaksun palauttamiseen, jos tuki tai vaihtaminen ei ole
mahdollista. Vaikka Ehdot koskevat vahingonkorvausvaatimuksia käyttäjän Ohjelmiston käyttöön liittyen, Adobe on
velvollinen korvaamaan suorat, kohtuudella ennakoitavissa olevat menetykset, jos Adobe rikkoo Ehtoja. Käyttäjän
on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin välttääkseen ja vähentääkseen vahinkojen syntymistä, erityisesti
ottamalla Ohjelmistosta tai tietokoneen tiedoista varmuuskopioita.
4. Huomautus Yhdysvaltojen hallituksen palveluksessa oleville loppukäyttäjille. Yhdysvaltain valtionhallinnon
hankintojen yhteydessä Ohjelmisto on kaupallinen tuote FAR-säädöksen osan 12.212 määritysten mukaisesti, ja sitä
koskevat rajoitetut oikeudet soveltuvin osin FAR-säädöksen osan 52.227-19 ”Commercial Computer Software
License” ja DFARS-säädöksen osan 227.7202 ”Commercial computer software and commercial computer software
documentation” ja niitä seuraavien myöhempien säädösten määritysten mukaisesti. Yhdysvaltain valtionhallinnolla
on oikeus käyttää, muokata, julkaista uudelleen, suorittaa, esittää tai paljastaa Ohjelmistoa vain Ehtojen mukaisesti.
5.

Kolmansien osapuolten ilmoitukset.

5.1. Kolmansien osapuolten ohjelmistot. Ohjelmisto voi sisältää kolmansien osapuolten ohjelmistoja, joihin
sovelletaan osoitteessa http://www.adobe.com/go/thirdparty olevia kyseisten kolmansien osapuolten valmistajien
ohjelmistojen lisäehtoja.
5.2. AVC-JAKELU. Seuraava huomautus koskee Ohjelmistoa, johon sisältyy AVC-vienti- ja -tuontitoiminnallisuus:
TÄHÄN TUOTTEESEEN MYÖNNETÄÄN KÄYTTÖOIKEUS AVC PATENT PORTFOLIO -KÄYTTÖOIKEUDEN NOJALLA
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN (a) VIDEON AVC-STANDARDIN MUKAISEKSI
KOODAAMISEKSI (”AVC-VIDEO”) JA/TAI (b) SELLAISEN AVC-VIDEON KOODIN PURKAMISEKSI, JONKA ON
KOODANNUT HENKILÖKOHTAISTA EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTANUT KULUTTAJA JA/TAI JOKA ON
HANKITTU VIDEOTOIMITTAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUDEN MUKAINEN OIKEUS TOIMITTAA AVC-VIDEOITA.
MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA KÄYTTÖOIKEUTTA EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN
TARKOITUKSEEN. LISÄTIETOA SAA MPEG LA L.L.C:LTÄ OSOITTEESTA http://www.adobe.com/go/mpegla.

6.

Sovellusalustaa koskevat ehdot.

6.1. Apple. Jos Ohjelmisto on ladattu Apple iTunes Storesta, käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että Applella ei ole
minkäänlaista velvollisuutta tarjota Ohjelmistolle huolto- tai tukipalveluja. Jos Ohjelmisto ei noudata sovellettavaa
takuuta, käyttäjä voi ilmoittaa asiasta Applelle, jolloin Apple palauttaa Ohjelmistosta maksetun ostohinnan
käyttäjälle, ja soveltuvien lakien sallimassa määrin Applella ei ole mitään muuta Ohjelmistoa koskevaa
takuuvelvollisuutta.
6.2. Microsoft. Jos Ohjelmisto on ladattu Microsoft Storesta, käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy, että Microsoftilla,
Microsoftin laitevalmistajilla ja sen käyttämillä verkko-operaattoreilla ei ole minkäänlaista velvollisuutta tarjota
Ohjelmistolle huolto- tai tukipalveluja.
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