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YPi-MMM-ylläpitopalvelu on tehopaketti verkkosivuston aktiivisen ja monipuolisen käytön tueksi. 
YPi-MMM sisältää 10 Gt:n palvelintilan ja jopa 50 sähköpostitilin lisäksi sivuston tekniset 
päivitykset ja automatisoidun varmuuskopioinnin vuodeksi. Ylläpitopakettiin voidaan liittää jopa 21 
domainia, mikä mahdollistaa tehokkaan brändinhallinnan. 

Verkkosivustojen julkaisujärjestelmiä ja laajennusosia kehitetään jatkuvasti. Uusia päivityksiä tulee
kuukausittain ja monet niistä sisältävät tärkeitä tietoturvaparannuksia, siksi ne on tärkeää tehdä 
nopeasti. Tilaamalla YPi-MMM:n pidämme sivustonne tekniikan ja varmuuskopiot ajan tasalla ja 
sivustonne toimii kuten pitää. Ajastamalla varmuuskopioinnin tehtäväksi tarpeeksi usein 
varmistatte tärkeiden tietojenne säilymisen myös ongelmatilanteissa. 

Ylläpitopalvelumme on saaatavilla Joomla!-julkaisujärjetelmällä tehdyille sivustoille. ALV 24% 
sisältyy hintaan.

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Palvelun sisältö
✔ Sopimuskausi 12 kk, jatkuva
✔ Yhden MMM-Extra-laajuisen sivuston tekninen ylläpito:

◦ Julkaisujärjestelmän versiopäivitykset sekä verkkosivupakettiin sisältyvien 
laajennusosien päivitykset kuukausittain.

◦ Tarvittavat päivitykset palvelimella, esim. PHP-version nosto
✔ 10 Gb SSD palvelintila
✔ Jopa 50 sähköpostitiliä
✔ Palveluun voidaan liittää jopa 21 domainia
✔ Sivuston varmuuskopiointi joko automatisoituna tai kuukausittain.
✔ Sivuston toiminnan säännöllinen monitorointi
✔ Palvelintilan tuottaa Suomen Hostingpalvelu Oy Suomessa sijaitsevilla 

pilvipalvelimilla. Yhteyden luvattu uptime on 99,9%

Maksu ja toimitus
Palvelu maksetaan etukäteen 12 kk:n sopimuskaudelle ja maksusuoritus on edellytys 
palvelintilan varaamiselle. Uusi asiakas saa maksuohjeet tilauksen yhteydessä. Sopimus
jatkuu vuosittain automaattisesti, ellei sitä ei irtisanota kirjallisesti viimeistään 30 päivää 
ennen uuden sopimuskauden alkua. 

Vanhoille asiakkaillemme lähetämme laskun jatkokaudesta noin viisi viikkoa ennen 
kauden päättymistä niin, että palvelu ehditään irtisanoa vielä laskun huomautusajan 
puitteissakin. Huomautusajan jälkeen uusi ylläpitosopimus tulee voimaan ja lasku tulee 
maksaa. 

Jos tarvitsette kesken sopimuskauden lisää levytilaa tai sähköpostitilejä, YPi-paketti 
voidaan päivitää suurempaan ja maksatte loppukauden osalta vain pakettien hintojen 
erotuksen. Jos palvelu irtisanotaan asiakkaan toimesta kesken sopimuskauden, 
hyvitystä loppukaudesta ei makseta.

Tärkeää: Maksakaa lasku viimeistään eräpäivänä. Palvelun tulee olla maksettu meille, 
ennen kuin varaamme palvelintilan seuraavalle kaudelle. Maksun viivästyminen 
aiheuttaa sivuston julkaisun ja sähköpostiliikenteen katkeamisen. Tilanteen 
palauttamisesta normaaliksi voi aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia, minimikorvaus 
palauttamisesta on 100 €. Ääritapauksessa sopimus palvelintilasta irtisanotaan 
kokonaan, jolloin menetetään kaikki palvelimella oleva data, verkkosivujen lisäksi siis 
myös kaikki sähköpostit. Tämä ei kuitenkaan vapauta maksamasta alkuperäistä laskua. 

Palvelu tilataan verkkokaupastamme tai sähköpostitse: info@mymarketingmill.com. YPi-
MMM sisältyy MMM-Extra-verkkosivupakettimme ensimmäisen vuoden osalta 
automaattisesti. joten  tarvitsette tätä palvelua todennäköisesti vasta toisena vuonna.  

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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Muut ehdot
✔ Domainien rekisteröinti- tai vuosimaksut eivät sisälly ylläpidon hintaan, vaan ne 

laskutetaan erikseen. Tältä osin seuraamme yhteistyökumppanimme Suomen 
Hostingpalvelu Oy:n hinnoittelua, emmekä peri välityspalkkiota YPi-asiakkaidemme 
domainien uusimisesta.

✔ Sivuston sisällön tulee olla lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaista. Emme 
hyväksy disinformaatioita levittäviä sivustoja palveluihimme. Voimme yksipuolisesti 
irtisanoa palvelun kuukauden irtisanomisajalla, mikäli tällaista ilmenee. Käyttämättä 
jääneestä loppukaudesta ei makseta hyvi tystä.

✔ Tärkeää: Julkaisujärjestelmän säännöllinen päivitys pitä tietoturvan hyvällä tasolla. 
Tietomurron mahdollisuutta ei kuitenkaan voi täysin sulkea pois millään sivustolla. 
Tietomurron aiheuttamien mahdollisten vahinkojen korjaaminen ei sisälly YPi-
pakettiemme hintaan, vaan korjaus tehdään lisätyönä. Emme myöskään korvaa 
tietomurron aiheuttamia muita mahdollisia vahinkoja esim. yrityksen liiketoiminnalle 
tai asiakkaille. Tietomurto on rikos kuten fyysinenkin murto ja siihen sovelletaan ao. 
lainsäädäntoä korvauskäytäntöineen. Myös vakuutuksia on saatavilla. Sivuston 
palauttaminen varmuuskopiosta kuitenkin kuuluu YPi-palvelun hintaan.

✔ Palvelun ehdot ovat voimassa asiakkaille, joille olemme toimittaneet verkkosivuston. 
Mikäli haluatte siirtää olemassaolevan Joomla!-sivustonne meidän ylläpidettäväksi, 
ehdoista sovitaan erikseen.

Lisäpalvelut
Seuraavat ominaisuudet ja palvelut voidaan ottaa käyttöön erikseen sovittavana ja 
laskutettavana lisätyönä:

✔ Pakettiin voidaan liittää tehostettu palomuuriratkaisu ja sivuston monitorointi 
hakkerointiyritysten torjumiseksi.

✔ Uusimme/rekisteröimme domaininne vuodeksi eteenpäin YPi-paketin tilauksen 
yhteydessä. Huomaa: Domainin voimassaoloaika voi poiketa tämän tilauksen 
voimassaoloajasta.

✔ Sähköpostitilien asennus käyttäjien puhelimiin tms. tehdään lisätyönä (tämä yleensä 
onnistuu helposti itsekin, selkeät asennusohjeet kuuluvat pakettiin)

✔ Rinnakkaisdomainien liittäminen päädomainiin ja uudelleenohajukset tehdään 
lisätyönä

✔ Erillisten sivustojen lisääminen ja ylläpito sovitaan lisätyönä 

Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Päivitetty viimeksi 1.1.2021
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