Liikenneturvan turvallisestiliikenteessä.fi ja työmatkalla.fi -verkkokurssien
käyttöehdot
Päivitetty: 8.9.2021

1. Näissä käyttöehdoissa käytetyt määritelmät
Palvelu: Liikenneturvan tuottamat verkkokurssit ja niiden sisältämät oppimateriaalit ja koulutus, jotka
sijaitsevat osoitteessa turvallisestiliikenteessä.fi ja työmatkalla.fi.
Käyttäjä: jokainen palveluun rekisteröitynyt, tai ilman rekisteröitymistä verkkokurssille siirtynyt, henkilö.
Järjestelmä: Vuolearning Oy:n Liikenneturvalle SaaS-palvelusopimuksena tarjoama verkko-oppimisalusta,
jota Liikenneturva hyödyntää tuottaessaan Palvelua.

2. Yleistä
Vuolearning Oy tarjoaa SaaS-palvelusopimuksena Liikenneturvalle Järjestelmän, jota hyödyntäen
Liikenneturva tuottaa ja ylläpitää verkkokursseja, jotka sisältävät digitaalisia oppimateriaaleja ja koulutusta.
Vuolearningin käyttöehdot Järjestelmän suhteen löytyvät täältä: https://www.vuolearning.com/fi/user-terms.
Liikenneturva ei vastaa mahdollisista Järjestelmän virheistä. Liikenneturva ei vastaa mistään vahingoista,
jotka johtuvat Järjestelmän mahdollisista toimintakatkoksista, toiminnasta tai toimimattomuudesta.
Nämä käyttöehdot koskevat Liikenneturvan Palvelua, jotka sijaitsevat osoitteissa turvallisestiliikenteessä.fi ja
työmatkalla.fi.
Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.
Palveluun rekisteröityminen, tai avoimelle verkkokurssille ilman rekisteröitymistä siirtyminen, edellyttää, että
Käyttäjä lukee ja hyväksyy nämä käyttöehdot.
Käyttöehtojen lisäksi Liikenneturvan ja Käyttäjän välisiin sopimuksiin saatetaan soveltaa muita ehtoja.

3. Palvelun kuvaus
Palvelu on käyttäjälle maksutonta, jos maksullisuudesta ei erikseen etukäteen mainita ja sovita. Palvelua
tarjotaan verkkokurssien muodossa, jotka voivat sisältää muun muassa digitaalista tekstiä, kuvia, videoita
sekä erilaisia vuorovaikutuksellisia sisältöjä ja tehtäviä. Osa Palvelun sisällöistä voi olla tuotettu 3.
osapuolien sovelluksilla.
Käyttäjä hyväksyy, että Palvelussa voi olla virheitä ja että se voi muuttua käytön aikana. Käyttäjä tiedostaa ja
hyväksyy, että Palvelua ei missään tilanteessa voida pitää oikeudellisena neuvonantona.
Käyttäjä hyödyntää Palvelun sisältämiä tietoja omalla riskillään ja vastaa yksin sen perusteella mahdollisesti
tekemiensä toimenpiteiden vaikutuksista tai seurauksista.

4. Liikenneturvan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut
Liikenneturva pyrkii ylläpitämään Palvelua siten, että Palvelu vastaa tämän sopimuksen mukaista kuvausta
Palvelun sisällöstä ja toiminnoista.
Liikenneturvalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun sisältöä ja Palvelun saatavuutta ja muita
vastaavia Palveluun liittyviä ominaisuuksia.
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Liikenneturva ei ole vastuussa Käyttäjälle esitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai
puutteellisuuksista eikä myöskään Palvelun sisältämien tietojen käytöstä ja tulkinnasta aiheutuvista
välittömistä tai välillistä vahingoista.
Mikäli Palvelussa esiintyy vikoja tai häiriöitä, Liikenneturva korjaa ne normaalina työaikana niistä ilmoituksen
saatuaan (esimerkiksi sähköpostitse digioppiminen@liikenneturva.fi)
Liikenneturvalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti muutosten tai esimerkiksi huoltotöiden vuoksi.
Liikenneturva vastaa Käyttäjälle ainoastaan tuottamuksellaan aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja
Liikenneturvan vastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa enintään Käyttäjän Palvelun käytöstä
suorittamat maksut viimeisen kuuden (6) kuukauden ajalta. Liikenneturva ei miltään osin vastaa Käyttäjälle
mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

5. Käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut
Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua käyttöehtojen mukaisesti.
Niiden verkkokurssien osalta, jotka edellyttävät rekisteröitymistä ja kirjautumista, käyttäjällä ei ole oikeutta
luovuttaa käyttöoikeutta, sen osaa tai käyttäjätunnuksia ja salasanaa toiselle osapuolelle. Käyttöoikeus on
tällöin henkilökohtainen.
Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja
tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta sekä muista Palvelun käyttöön liittyvistä
teknisistä laitteista ja kaikkiin edellä mainittuihin liittyvistä kustannuksista. Käyttäjä vastaa myös omien
päätelaitteidensa suojauksesta.
Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta näiden Käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä ja siitä
Liikenneturvalle tai muille aiheutuneista vahingoista.

6. Immateriaalioikeudet
Kaikki tekijän- ja teollisoikeudet Palveluun ja sen sisältöön, mukaan lukien verkkokursseihin (kaikki yhdessä
”Aineisto”) kuuluvat Liikenneturvalle tai sen lisenssinantajille. Aineistossa mahdollisesti käytetyt kolmansien
osapuolien tavaramerkit ja tunnukset kuitenkin kuuluvat niiden haltijoille.
Käyttäjä saa rajoitetun, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Aineistoa ei-kaupallisiin tarkoituksiin osana
Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti ja käyttöehtojen mukaisen sopimuksen voimassaoloajaksi.
Aineistoa ei saa kopioida tai saattaa yleisön saataville muutoin kuin lain sallimassa laajuudessa esimerkiksi
sitaattioikeuden käyttämiseksi. Käyttäjä saa myös ottaa Aineistosta omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä
kohtuullisen määrän paperitulosteita, jos Palvelu teknisesti sallii tulostamisen. Käyttäjä ei saa poistaa
Aineistosta tekijänoikeuteen liittyviä tai vastaavia merkintöjä.

7. Tietosuoja
Liikenneturvalla on oikeus käsitellä Käyttäjän Palvelussa antamiaan henkilötietoja Liikenneturvan
tietosuojakäytännön ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Ylivoimainen este
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Liikenneturva ei ole vastuussa viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat lakosta, tieto- tai muun liikenteen
keskeytymisestä, energianjakelun häiriöistä, viranomaisen määräyksestä tai muusta Liikenneturvan
kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Liikenneturva ei ole
vastuussa Järjestelmästä.

9. Sopimuskausi ja irtisanominen
Käyttöehdot ovat voimassa sitovana sopimuksena toistaiseksi, kunnes Käyttäjä toimittaa onnistuneen
pyynnön tietojensa poistamisesta ja tilin lopettamisesta sähköpostitse digioppiminen@liikenneturva.fi.
Sopimus päättyy myös silloin, kun käyttäjä ei kirjaudu Järjestelmään 6 kk aikana. Käyttöehdot ovat voimassa
käyttäjän käyttäessä Palvelua niin, että hän ei rekisteröidy tai kirjaudu Palveluun.
Liikenneturvalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Palvelun käyttö katsotaan sopimuksen vastaiseksi.
Purkamisoikeus on esimerkiksi silloin, jos Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset maksut on laiminlyöty.

10. Riitojen ratkaiseminen
Palvelun käyttämiseen ja sopimuksen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
Jos Käyttäjä ja Liikenneturva eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisesta riitatilanteesta,
riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Ehtojen muutokset
Liikenneturvalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja harkintansa mukaan. Liikenneturva pyrkii ilmoittamaan
Käyttöehtojen muutoksista Käyttäjälle etukäteen joko Palvelussa, sähköpostitse tai muulla
Liikenneturvan sopivaksi harkitsemalla tavalla. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan
Liikenneturvan ilmoittamana ajankohtana. Liikenneturva pyrkii ilmoittamaan Palvelun olennaisista
muutoksista Käyttäjälle etukäteen. Jos Käyttäjä ei hyväksy olennaista muutosta, Käyttäjällä on mahdollisuus
irtisanoa sopimus päättymän muutoksen voimaantulohetkeen.
Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän on tutustunut viimeisimpään Käyttöehtojen versioon
ennen Palvelun käytön aloittamista tai jatkamista.
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