eVOKES-TIETOKANNAN KÄYTTÖEHDOT
1. YLEISTÄ
eVOKES-tietokanta (jäljempänä ”Tietokanta”) on osa Valtakunnallisen Ohjausalan
Osaamiskeskuksen (VOKES) verkkopalvelua. Tietokanta on tuotettu osana eVOKESverkkopalvelun toteuttamista Keski-Suomen liiton rahoittamassa projektissa ”Verkostomaisesti toimivan osaamiskeskuksen mallinnus internet-pohjaiselle alustalle”. Palvelu avattiin toukokuussa 2009. Oikeudet Tietokantaan on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”).
2. KÄYTTÄJÄTIEDOT
Tietokannan käyttö tietojen hakemiseen ei edellytä kirjautumista eikä palvelun käytöstä kerätä käyttäjätietoja rekisteriin. Tietokantaan tietoa syöttäviltä edellytetään kuitenkin rekisteröitymistä yhteydenpidon mahdollistamiseksi ylläpitäjien ja tietoa syöttävien
käyttäjien välillä (ks. Tiedontuottajarekisteriseloste). Rekisteröitymisen avulla Tietokantaan tietoa syöttävät käyttäjät voivat nähdä itse syöttämänsä tietolomakkeet omalla
käyttäjätunnuksellaan. Tietoa syöttäviltä käyttäjiltä kerätään rekisteriin tietoja, joita
käytetään ainoastaan Tietokannan toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä
Tietokantaan liittyvään yhteydenpitoon. Tiedontuottajien lisäämien tietojen osalta tarkempaa informaatiota saa Tietorekisteriselosteesta. Jos Koulutuksen tutkimuslaitos
haluaa käyttää rekisterissä olevia tietoja tutkimustarkoituksiin, pyydetään tähän lupa
rekisteröityneiltä käyttäjiltä jokaisessa tapauksessa erikseen.
3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Palvelun tarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan
vahingosta, joka johtuu näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Tietokannan käytöstä. Tiedontuottaja vakuuttaa hankkineensa
luvan tallettamiensa henkilötietojen käyttöön tallettaessaan muita kuin itseään koskevia tietoja.
Palvelun linkittäminen muihin verkkosivustoihin ja -palveluihin sekä materiaalin käyttäminen on sallittua ilman erillistä lupaa edellyttäen, että käyttäjä mainitsee tekijän tai
muun oikeudenhaltijan nimen ja että kyseessä ei ole Tietokannan kaupallinen tai taloudellinen käyttö. Käyttäjä ei saa hyödyntää palvelusta löytämiään yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin eikä muutoin käyttää niitä väärin.
4. PALVELUN TARJOAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Tietokannassa on linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, verkkopalveluihin ja tietokantoihin.
Linkkejä päivitetään aktiivisesti, mutta Palvelun tarjoaja ei voi taata palveluun linkitettyjen ulkopuolisten tietojen oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta eikä ota vastuu-

ta näiden tietojen käytöstä. Palvelun käyttäjä vastaa itse tietojen oikeellisuuden tarkistamisesta sekä tietojen käytöstä. Palvelun tarjoaja ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista ja välittömistä tai välillisistä
vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa myöskään tietoverkkojen käyttökatkoista tai
muista teknisistä häiriöistä aiheutuvista vahingoista. Palvelun tarjoajalla on oikeus
poistaa tietokantaan syötettyjä sisältöjä, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia. Lisäksi Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja käyttöehtoja sekä lopettaa palvelu.
5. RIITOJEN RATKAISEMINEN
Käyttöehtoja ja Tietokannan käyttöä koskevat riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaisuuksia ei saada neuvotteluissa ratkaistua, riita
ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lainsäädäntöä.

