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Palvelun sisältö 
Suomen Koodikoulu Oy:n  (jäljempänä "Palveluntarjoaja") ylläpitämä Ohjelmoinnin 
oppimisen kirjasto LMaaS  (jäljempänä “Palvelu”) on keskitetysti ylläpidetty materiaalipankki, 
jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensisijassa oppilaitosten sekä 
yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat käyttää myös yhdistykset 
ja yritykset.  
 
Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin käyttäjän 
tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan 
Palvelun käyttöön. Käyttöehdoissa säädellään Palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjien 
(jäljempänä myös ”Käyttäjä”) välistä suhdetta.  
 
Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin 
voimassa olevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy 
Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä. Edelleen Käyttäjän tulee noudattaa Palvelua käyttäessään 
Suomen lakia, muita soveltuvia säännöksiä ja hyvää tapaa. 

Palvelun käyttöoikeus 
Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen 
sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata 
Palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa, henkilökohtaista ja 
ei-kaupallista opetuskäyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus 
aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. 
 
Käyttäjä ei saa purkaa tai ohittaa Palveluntarjoajan Palvelun luvattoman käytön 
ehkäisemiseksi tekemiä suojauksia tai mittareita. Käyttäjä on korvausvelvollinen 
Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista omista sekä käyttäjätunnuksellaan 
tapahtuneista väärinkäytöksistä ja lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan. 
 
Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset: 

1. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää 
julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa 
tarkoituksessa. 
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2. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja 
kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin 
liittyvät ilmoitukset; 

3. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa 
ilmeneviä tuote- ja palvelukohtaisia lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle 
mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.  

Oikeudet 
Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten 
tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun 
omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon 
liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja 
rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä 
tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille 
oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä 
seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. 
 
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. 
Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään 
immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, 
julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, 
lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista opetuskäyttöä 
varten.  
 
Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää 
kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Palveluun tai sen sisältöön sisältyvää 
tietokantaa tai tietokoneohjelmia, paitsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei 
myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai 
aineistokokonaisuutta. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain 
sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty. 
 
Tekijänoikeuden suojaamaan teoksen luvattomasta käytöstä käyttäjä on vastuussa 
suhteessa Palveluntarjoajaan ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57 §:n ja 
muiden tekijänoikeuden luvatonta käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja 
määräysten mukaisesti. Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat 
Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä 
Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin 
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lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen 
osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin 
Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin 
Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. 
Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä 
Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai 
tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn 
Internet-sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. 
 
Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole 
osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä 
Internet-sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä Internet-sivustoilla olevan materiaalin, tai että 
Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia 
tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn 
sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla 
suojattuja aineistoja. 

Palvelun ylläpito 
Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Palvelun ja Palvelu onkin 
lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan anna 
takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. 
 
Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelua jatkuvasti ja tämän vuoksi Palveluun voidaan 
tehdä muutoksia. Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluntarjoajalla on oikeus 
lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, muuttaa Palvelun käyttörajoituksia sekä muuttaa 
Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen joko osittain 
tai kokonaan.  
 
Palvelu ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palvelua ja siihen sisältyviä 
tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, 
mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, 
sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta 
Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, 
esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja 
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oikeellisuudesta tai yhteistyökumppaneiden, käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten 
tuottamista sisällöistä. 

Käyttäjän antamat sitoumukset 
Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä 
käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden 
sopimusehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. 
 
Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja 
lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja 
kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. 
 
Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua: 

1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää 
Palvelua, 

2. Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta; 
3. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään 

peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; 
4. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, 

siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja 
oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen; 

5. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten 
käyttäjien nimenomaista lupaa; tai 

6. lainvastaisiin toimiin. 
 
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin 
laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua 
käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen 
vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän 
henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä 
tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta 
täyttää rikoksen tunnusmerkistön.  
 
Jokaisen Palvelun käyttäjän, joka huomaa Palveluun lisätyn näiden käyttöehtojen vastaista 
materiaalia tai huomaa Palvelua käytetyn muutoin näiden käyttöehtojen vastaisesti, tulee 
ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle. 
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Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot 
Palvelun käyttäjä on itse vastuussa kaikesta materiaalista, jonka hän tallentaa Palveluun 
ja/tai saattaa Palvelua hyväksi käyttäen muiden saataville (mm. lataamalla materiaali 
Palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla).  
 
Palveluntarjoaja ei aktiivisesti tarkasta käyttäjien Palveluun toimittamaa materiaalia, eikä 
siksi ota vastuuta materiaalin sisällöstä. Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palveluntarjoajan 
palvelimelle saa tallentaa materiaalia: 
- joka loukkaa ulkopuolisten (ns. kolmansien tahojen) tekijän- tai muita oikeuksia  
- jolla loukataan, halvennetaan, häiritään tai uhkaillaan jotakuta  
- joka haittaa palvelun toimivuutta  
- joka on muuten Suomessa voimassa olevan oikeuden tai hyvän tavan vastaista. 
 
Mikäli käyttäjä välittää Palvelun kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee 
antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään 
luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen 
puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai 
aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Palveluntarjoajalla on oikeus, 
mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta käyttäjän Palvelussa 
julkaistavaksi lähettämää aineistoa. 
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa 
sisältöä oman harkintansa mukaan. Käyttäjä hyväksyy, että hänen Palvelun kautta 
antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteriselosteen, Suomen Koodikoulu Oy:n 
tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita.  Käyttäjä myöntää 
Palveluntarjoajalle oikeuden korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa 
yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Palvelussa Palveluntarjoajan ja/tai 
muiden käyttäjien saataville. 

Tietoturva 
Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa 
noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. 
Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai 
ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi tai häiritä tai 
käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa 
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viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen 
vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun. 

Muutokset ja muokkaukset 
Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia, korjata 
Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, aineistoon ja 
Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä 
Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus 
rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Palvelun osien tai koko sivuston käyttöä 
ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. 
 
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa 
sisältöä oman harkintansa mukaan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata 
Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun 
niistä on ilmoitettu Palvelussa. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on 
osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. 

Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet 
Palvelun käyttö edellyttää selainta ja/tai iPad- tai Android-sovellusta, verkkoyhteyden 
muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, 
joiden hankkimisesta vastaa ja joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä. Palvelun 
käyttö edellyttää myös voimassa olevaa tilausta.  
 
Palveluntarjoaja ei takaa ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta. 
Palveluntarjoaja tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista 
vahingoista, joita saattaa aiheutua käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville 
tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.). 
 
Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, 
päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen 
aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista. 

Käyttöehtojen muuttaminen 
Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. 
Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Käyttäjä 

Suomen Koodikoulu Oy 
19.6.2018 



 

 
 
 
 
 

hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu 
muuttuneista käyttöehdoista. 

Sovellettava lainsäädäntö 
Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintasäännöksiä. 
Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan 
oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen 
mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 
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