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Määritelmät 
 
Näissä lisenssiehdoissa tarkoitetaan 
 
Teoksella; kuvaohjelmaa, filmiä, videota tai muuta vastaavanlaista suoratoistotuotetta tai -palvelua, jolle lisensoija 
myöntää maksuttoman lisenssin.  
Lisenssillä; teoksen käyttämiseen tarkoitettua lupaa (käyttöoikeus), jonka lisensoija myöntää lisenssinsaajalle. 
Lisensoijalla; yritystä Passer Mediaa (y-tunnus 0999072-5), joka myöntää lisenssin.                  
Lisenssinsaajalla; oppilaitosta, oppilaitoksen henkilökuntaa ja oppilaita, koulua, päiväkotia, esikoulua, 
mediakeskusta, kirjastoa tai vastaavanlaista oikeushenkilöä sekä luonnollista henkilöä (yksityishenkilöä), jolle 
lisenssi myönnetään. 
 
Lisenssi 
 
Teos lisensoidaan tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä ”Lisenssi”) ehtojen mukaisesti. Teos 
on tekijänoikeuslain ja/tai muun soveltuvan lain suojaama. Teoksen käyttö tämän lisenssin ehtojen vastaisesti on 
kielletty. 
 
Käyttämällä niitä oikeuksia, jotka tässä lisenssissä myönnetään, lisenssinsaaja sitoutuu noudattamaan tämän 
lisenssin ehtoja. Lisensoija myöntää maksuttoman lisenssin oikeudet vain sillä ehdolla, että lisenssinsaaja 
hyväksyy puolestaan lisenssin määräykset ja edellytykset. Lisenssinsaaja hyväksyy lisenssin sekä sen ehdot 
automaattisesti ja heti, kun hän ensimmäisen kerran esittää, näyttää, toistaa tai käyttää teosta 
Naturstigen.fi/eKomeetan -palvelussa. Samalla henkilöstä ja hänen edustamansa oikeushenkilöstä tulee 
lisenssinsaaja. 
 
Lisenssinsaaja ei saa siirtää lisenssiä kolmannelle osapuolelle.  
 
1. Tekijänoikeus ja omistusoikeus 
 
Tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet teokseen omistaa kunkin teoksen kohdalla mainittu tuottajayhtiö. 
Suomenkielisen version levitysoikeudet omistaa lisensoija eli Passer Media. 
 
 
2. Lisensoijan myöntämät oikeudet 
 
Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti lisensoija myöntää lisenssinsaajalle toistaiseksi voimassa olevan luvan käyttää 
alla lueteltuja oikeuksia:  
 
2.1. Yleinen lisenssi YLEL (sisältää Oppilaitos- OPTL, Mediakeskus- MEDL, Kirjasto-  KIRL ja Yksityiseen 
käyttöön tarkoitetun lisenssin YKSL) 

 
2.1.1. Lisenssinsaajalla on 
 
a) Oikeus esittää, näyttää, toistaa ja käyttää teosta ainoastaan ei-kaupallisessa opetustarkoituksessa 
Naturstigen.fi/eKomeetta  –verkkosivuston kautta.   
 
Kaikki oikeudet, joita lisenssissä ei ole mainittu, jäävät lisensoijalle. 
 
2.1.2. Käyttörajoitukset 
 
a) Lisenssinsaaja ei saa muuttaa teosta tai mitään sen osaa.  
b) Lisenssinsaaja ei saa kopioida, editoida, tallentaa, tulostaa, ladata teosta tai sen osaa internetiin tai intranetiin 
eikä välittää teosta kolmansille osapuolille.  
c) Lisenssinsaaja ei saa upottaa/sisällyttää teosta tai sen osaa millekään sivustolle tai sähköiselle medialle. 
d) Lisenssinsaaja ei saa kaupallisessa mielessä hyödyntää teosta tai sen osaa oman palvelunsa tai tuotteensa 
osana.  
e) Lisenssinsaaja ei saa jälleenmyydä teosta tai sen osaa eikä jakaa teosta tai sen osaa kolmansille tahoille.  
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f) Kaikki kaupallinen käyttö on kielletty. 
 
3. Takuu 
 
Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu tai soveltuvassa pakottavassa laissa määrätty, teokseen myönnetään lisenssi 
"sellaisena kuin se on" ilman minkäänlaista takuuta tai takuuehtoa, ilmaistua tai hiljaista. 
 
 
4. Vastuunrajoitus 
 
Lisensoija ei ole vastuussa muista kuin lain nimenomaan määräämistä vahingoista. Lisensoija ei ole vastuussa 
lisenssinsaajalle erityisistä, satunnaisista, välittömistä, välillisistä, ennakollisista tai rangaistuksen luontoisista 
vahingoista, joita tämän lisenssin tai teoksen käytöstä voi syntyä, ei siinäkään tapauksessa, että lisenssinsaaja olisi 
saanut lisensoijalta ohjausta näiden tilanteiden varalta. Lisensoija ei ole vastuussa mistään teoksen toiminnasta tai 
toiminnan estymisestä aiheutuvista häiriöistä tai vahingoista.  
 
5. Lisenssin päättyminen 
 
a) Lisenssi päättyy sillä hetkellä, kun lisensoija lopettaa teoksen levittämisen, tai kun tuotteen kohdalla mainittu 
käyttöoikeus loppuu.  
 
b) Lisenssi purkautuu, ja sillä luovutetut oikeudet lakkaavat heti sekä automaattisesti toimimasta, mikäli 
lisenssinsaaja millä tahansa tavalla loukkaa tämän lisenssin ehtoja.  
 
c) Lisensoijalla on oikeus julkaista teos muilla kuin tämän sopimuksen mukaisilla ehdoilla tai lopettaa teoksen 
levittäminen koska tahansa ilmoittamatta siitä mitenkään.  

d) Minkäänlaista korvausta ei makseta lisenssinsaajalle, vaikka käyttöoikeus päättyisi ennenaikaisesti tai 
lisenssinsaaja ei hyväksyisi käyttöehtojen muutosta. 

 
6. Muut ehdot 
 
a) Lisenssinsaaja sitoutuu käyttämään teosta laillisesti, vastuullisesti, eettisesti hyväksytyllä tavalla ja ainoastaan 
opetusmielessä.  
 
b) Tämä lisenssi muodostaa täydellisen sopimuskokonaisuuden teoksen käyttöoikeudesta osapuolten välille. 
Osapuolten välillä ei ole muita käyttöoikeussopimuksia tai välipuheita teoksesta. Lisensoijaa eivät sido 
lisenssinsaajan kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa tai neuvotteluissa esille tulevat ehdot. Tätä lisenssiä ei saa 
muuttaa ilman yhteisesti sovittua, kirjallista lisensoijan ja lisenssinsaajan välistä sopimusta. 
 
c) Tuotteelle ja/tai palvelulle myönnetty lisenssi astuu voimaan lisensoijan ilmoittamasta päivämäärästä tai, ellei 
päivämäärää ilmoiteta, heti, kun luonnollinen henkilö ensimmäisen kerran esittää, näyttää, toistaa tai käyttää 
teosta.  

 
 

7. Voimaantulo 

 
Nämä lisenssiehdot astuvat voimaan 07.05.2017. 
 
 
8. Erimielisyydet 
 
Kaikki näihin lisenssiehtoihin liittyvät riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Raaseporin käräjäoikeudessa. 
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9. Sovellettava laki 
 
Näihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.  
 
 
10. Lisensoijan yhteystiedot 

 
Passer Media, Langansbölentie 14, 10640 Dragsvik. 
Sähköposti: info@naturstigen.fi 
Y-tunnus: 0999072-5 
 

__________ 
 
 
      Päivitetty 07.05.2017/SH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


