
SFOuWordListTool 1.4 // Software licence
Copyright (c) 2016 Finno-Ugrian Society – Société Finno-Ougrienne
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “software”), to use, copy, publish, distribute the software, and to permit persons to 
whom the software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of the software.
The software is meant to promote research in linguistics and language technology.
The software is provided free of charge.

Disclaimer of Warranty
There is no warranty for the software, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise 
stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the software “as is” without warranty of 
any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose. The entire risk concerning the quality and performance of the software is 
with the user. Should the software prove defective, the user assumes the cost of all necessary servicing, repair 
or correction.

Limitation of Liability
In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will the copyright holder, or any other 
party, be liable for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising 
from the use or inability to use the software (including but not limited to loss of data or data being rendered 
inaccurate or losses sustained by the user or third parties or a failure of the software to operate with any other 
software), even if that holder or other party has been advised of the possibility of such damages.

Interpretation the Disclaimer of Warranty and Limitation of Liability
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect 
according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute 
waiver of all civil liability in connection with the software.

SFOuWordListTool 1.4 // Ohjelmistolisenssi
Copyright (c) 2016 Suomalais-Ugrilainen Seura – Société Finno-Ougrienne
Kenellä tahansa, jolla on kopio tästä ohjelmistosta ja sen dokumentaatiosta (myöhemmin tekstissä 
”ohjelma”) on oikeus maksutta käyttää, kopioida, julkaista ja levittää tätä ohjelmaa edelleen seuraavin 
ehdoin: 
Tämä lisenssidokumentti on sisällytettävä kaikkiin ohjelman kopioihin.
Ohjelma on tarkoitettu edistämään tutkimusta kielitieteen ja kieliteknologian aloilla.
Ohjelmasta ei peritä maksua.

Ei takuuta
Ohjelmalle ei anneta takuuta lain sallimissa rajoissa. Ellei kirjallisesti muuta osoiteta, tekijänoikeudenhaltija 
tai muut osapuolet tarjoavat ohjelman ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaista takuuta, ilmaistua 



tai hiljaista, sisältäen, muttei tyhjentävästi, hiljaisen takuun kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta ja 
soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Riski ohjelman laadusta ja suorituskyvystä on lisenssinsaajalla. Jos 
ohjelma osoittautuu virheelliseksi, kaikki huolto- ja korjauskustannukset ovat lisenssinsaajan vastuulla.

Vastuunrajoitus
Ellei laista tai kirjallisesta sopimuksesta muuta johdu, tekijäoikeuden haltija tai kuka tahansa kolmas 
osapuoli ei missään tilanteessa ole vastuussa lisenssinsaajalle yleisistä, erityisistä, satunnaisista tai 
seurauksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelman käytöstä tai siitä, että ohjelmaa ei voi käyttää. 
Tämä rajoitus koskee esimerkiksi tiedon katoamista, tiedon vääristymistä, lisenssinsaajan tai kolmansien 
osapuolten menetyksiä ja ohjelman puutetta toimia minkä tahansa ohjelman kanssa kuitenkaan rajoittumatta 
näihin. Rajoitus on voimassa siinäkin tapauksessa, että tekijänoikeuden haltija tai kolmas osapuoli olisi 
saanut tietoonsa kyseisten vahinkojen mahdollisuuden.

Takuun kieltämisen ja vastuunrajoituksen tulkinta
Jos yllä esitetyt takuun kieltäminen ja vastuun rajoittaminen eivät ole sovellettavan oikeuden mukaisesti 
päteviä, tuomioistuimen tulee soveltaa paikallista oikeutta siten, että tulkinta vastaa mahdollisimman hyvin 
ohjelmistoon liittyvää täydellistä siviilioikeudellista vastuun rajoittamista.


