
VIKKE-harjoitusmateriaalin käyttöehdot | Niilo Mäki Instituutti 
 

1 

 
 

Yleiset käyttäjäehdot VIKKE -hankkeen tuottamaan harjoitusmateriaaliin 
 

 

 

VIKKE -harjoitusmateriaalin käyttöehdot 

 

Niilo Mäki Säätiö (Palvelun tarjoaja) tarjoaa VIKKE harjoitusmateriaalin käyttöönne. 

Harjoitusmateriaalin avulla lapsi voi harjoitella suomalaisen viittomakielen ymmärtämisen ja 

tuottamisen perusteita. Materiaalissa tarjotaan myös keinoja suomalaisen viittomakielen 

kieliopillisten elementtien oppimisen tueksi. Tarjolla olevat oppimisympäristöt ovat 

pelimäisessä muodossa, joten palvelua hyödyntäviä oppijoita kutsutaan pelaajiksi. 
 

Käyttöehdoissa Palvelulla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu VIKKE -

harjoitusmateriaalin eri versioista, pelaajien etenemistä kuvaavasta palautepalvelusta, 

käyttäjätuesta sekä muista VIKKE -harjoitusmateriaalin käyttöön ja käyttämiseen liittyvistä 

toiminnoista ja menetelmistä. 
  

Harjoitusmateriaalin Käyttäjätiedoilla tarkoitetaan verkkomateriaalin käyttämistä tietoverkon 

välityksellä tallentuvia tapahtumia kuvaavia tietoja, joiden perusteella opettaja voi arvioida ja 

tarkastella pelaajan oppimisen etenemistä. Anonymisoituja käyttäjätietoja käytetään lisäksi 

tutkimusaineistona sekä palautteen ja tuen tarjoamisessa materiaalin käyttäjälle ja käyttämisen 

ohjaajalle (Käyttäjä/opettaja). 
  

Palvelun käyttämisen ehdot 
  

1. Huolehdin, että minulla on riittävät luvat ohjauksessani olevien käyttäjien/oppilaiden 

käyttäjätietojen tallentamiseen järjestelmään ja olen/organisaationi on täyttänyt 

henkilötietojen käsittelysopimuksen.  

2. Hyväksyn allekirjoittamani/organisaationi allekirjoittaman henkilötietojen 

käsittelysopimuksen mukaisesti, että henkilötietojani voidaan käyttää käyttäjän 

tunnistamiseksi, käyttötuen antamiseksi sekä tärkeiden palvelun käyttöä ja 

turvallisuutta koskevien tiedotteiden välittämiseksi. Ilmoitus henkilötietojen 

käsittelystä on luettavissa täältä. Ilmoituksessa henkilötietojen käsittelystä on kuvattu, 

miten käyttäjätietoja käsitellään ja säilytetään. 

3. Suostun vastaanottamaan Palvelua koskevia kyselyitä ja viestejä sähköpostitse tai 

postitse. 

4. En käytä Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. 

5. En luovuta henkilökohtaista käyttäjätunnustani ja salasanaa kenenkään muun käyttöön. 

6. Palvelua kehitetään jatkuvasti. Tämän vuoksi Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa 

Palvelua ja myös näitä käyttöehtoja kehitystä vastaavalla tavalla. 

7. Palvelu perustuu viimeaikaisempaan tutkimukseen. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan voi 

taata Palvelun yksittäistapauksellista tuloksellisuutta. 
  

https://koju.nmi.fi/wp-content/uploads/2022/11/221122_VIKKEopetus_henkilotietojen-kasittelysopimus_final.pdf
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Ilmaista Palvelua tarjotaan lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta 

henkilökohtaista käyttötukea. Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan takaa, eikä vastaa vahingoista, 

jotka koskevat Palvelun saatavuutta, käytettävyyttä, toimivuutta (esim. tietoliikenneyhteyksiä, 

yhteensopivuutta Palvelun käyttäjien ja pelaajien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa) taikka 

virheettömyyttä. Käyttäjä noudattaa Palvelun käytössä ao. maan lakeja, hyviä tapoja ja 

mahdollisia lupakäytäntöjä ja hankkii asiaan kuuluvat luvat pelaajilta/heidän huoltajiltaan. 

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. 
  

Jos Käyttäjä, Palvelun tarjoajan harkinnan mukaan, rikkoo näitä käyttöehtoja, on Palvelun 

tarjoajalla oikeus keskeyttää Palvelu välittömästi ilman eri ilmoitusta. 
  

Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeus ja tavaramerkki, kuuluvat 

Palvelun tarjoajalle ja sen sopijapuolille. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja 

kansallisilla laeilla. Näillä käyttöehdoilla ei, lukuun ottamatta niissä määriteltyä 

käyttötarkoitusta, luovuteta minkäänlaista oikeutta kopioida, käyttää, välittää, jaella, levittää, 

muuttaa tai edelleen luovuttaa VIKKE -harjoitusmateriaalin palvelua tai sen osaa. 
  

Palvelun yhteyteen sisällytettävistä mainoksista, linkeistä tai vastaavista päättää Palvelun 

tarjoaja. Palvelun käyttö mainonnassa tai markkinoinnissa edellyttää Palvelun tarjoajan 

etukäteistä kirjallista (esim. sähköpostitse) suostumusta. Tiedustelut pyydetään lähettämään 

osoitteeseen: (vikke@nmi.fi). 
  

Osapuolet vastaavat toisilleen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttamastaan 

välittömästä vahingosta. Palvelun tarjoajan ei vastaa käyttäjälle tai muulle osapuolelle Palvelun 

käytössä tai sen yhteydessä aiheutuneesta muusta välittömästä, välillisestä, suorasta taikka 

epäsuorasta vahingosta. 
  

Lukekaa yllä olevat käyttöehdot huolellisesti. Hyväksymällä ehdot saatte käyttöoikeuden 

Palveluun. Palvelun käyttöoikeus voidaan peruuttaa, mikäli käyttäjä ei noudata näitä ehtoja tai 

muutoin väärinkäyttää Palvelua tai Palvelusta saatavia tietoja. 
  

Olen lukenut ja ymmärtänyt ylläolevat ehdot ja hyväksyn ne. 
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