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1. Allmänt  

1.1. Förlagsaktiebolaget Otava (”Otava” eller ”Leverantören”) producerar digitala läromedel för skolor. 

Dessa användarvillkor tillämpas på de onlinetjänster för skolor som Otava producerar och upprätthåller. 

1.2. Med ”Tjänsten” avses i dessa användarvillkor de av Otava producerade eller upprätthållna 

onlinetjänsterna Otavas Lärarrum och Elevens värld, inklusive allt tillhörande material (hädanefter Tjänsten, 

oavsett om det avser allt eller enskilt material). 

1.3. Otava och en finländsk grundskola (Skolan) ingår ett avtal om att anskaffa och ta i bruk denna Tjänst i 

Skolan. När skolans rektor eller en av hen auktoriserad person har godkänt licensavtalet för läromedel blir 

dessa villkor bindande för skolan. På motsvarande sätt måste Läraren godkänna villkoren innan hen kan 

använda Tjänsten i sin undervisning. Det är förbjudet att använda tjänsten om man inte har godkänt 

användarvillkoren.  

1.4. Dessa villkor utgör en bilaga till licensavtalet för Otavas digitala läromedel. 

1.5. Otava har rätt att göra ändringar i dessa användarvillkor. Om det sker mer betydande förändringar i 

villkoren under avtalsperioden meddelar Otava om detta på Tjänstens hemsida då förändringarna träder i 

kraft. Användarna måste då godkänna de nya användarvillkoren innan de kan fortsätta använda Tjänsten. 

Om skolan inte säger upp sitt avtal efter att ha blivit informerad om förändringarna ses det som ett 

godkännande av de nya användarvillkoren.  

 

2. Registrering och användning av tjänsten 

2.1. Läraren och de elever som ingår i lärarens klass (hädanefter ”Användaren”, oavsett om det avser alla 

eller en enskild individ) får tillgång till Tjänsten då Läraren har registrerat sig och godkänt dessa 

användarvillkor.   

2.2. Läraren får tillgång till Tjänsten genom att registrera sig på tjänstens hemsida. Läraren måste också 

förbinda sig till dessa användarvillkor genom att godkänna dem. Otava har rätt att kräva att Användaren 

lämnar vissa uppgifter om sig själv i samband med registreringen. I samband med registreringen väljer 

Användaren själv det användarnamn och lösenord som krävs för att kunna använda Tjänsten.  

2.3. Skolan registrerar elevanvändarna på Tjänsten.  

2.4. Det är skolans uppgift att i den mån det behövs informera eleverna och deras målsmän om Tjänsten, 

användningen av den, eventuella förändringar som sker i den samt om dessa användarvillkor. Det är också 

Skolans ansvar att kontakta elevernas målsmän för att skaffa eventuella tillstånd och fullmakter som 

behövs för att använda Tjänsten eller delar av den, eller för annan aktivitet som baserar sig på eller tillåts av 

Avtalet. Otava har inget ansvar vid försummelse av dessa plikter, eller vid eventuella konsekvenser av 

försummelse.  

 



3. Tjänstens innehåll 

3.1. Otava strävar efter att Tjänsten ska hålla så hög nivå som möjligt och motsvara de läromedelsgrunder 

som Utbildningsstyrelsen har satt upp. Otava ansvarar för att innehållet på Tjänsten är lagenligt och följer 

god sed, så länge inte annat framgår av avtalet eller användarvillkoret. Otava ansvarar inte för elevers eller 

andra användares åsikter som kan framkomma i de diskussionsforum och liknande forum som finns i 

Tjänsten.  

3.2. Otava har rätt att göra små ändringar i Tjänsten, förutsatt att Leverantören meddelar Skolan om detta 

på förhand.  

3.3. Vid större ändringar ska parterna tillsammans komma överens om de förändringar som görs i tjänsten 

och hur de påverkar villkoren i Avtalet.  

3.4. En del av Tjänsten kan bero på externa faktorer, till exempel när det gäller programvara från en tredje 

part. Otava har rätt att göra ändringar i Tjänsten då det beror på externa faktorer. Otava meddelar om 

sådana förändringar på Tjänstens hemsida.  

 

4. Ansvar för Tjänsten 

4.1. Otava ansvarar för innehåll, upphovsrätt och andra immaterialrätter enbart när det gäller material som 

Leverantören själv producerar till tjänsten. Otava ansvarar inte för av en tredje part producerat material 

som sparas eller länkas i tjänsten. Otava ansvarar inte heller för eventuella tekniska eller rättsliga fel som 

orsakas av sådant material.  

4.2. Otava strävar efter att allt material de producerar ska vara innehållsmässigt korrekt och felfritt. Otava 

ansvarar dock inte för eventuella skador som orsakats av att Användaren eller Skolan använt felaktigt, 

bristfälligt eller mångtydigt material kopplat till Tjänsten.  

 

5. Tjänstens användbarhet 

5.1. Otava gör sitt bästa för att tjänsten ska vara ständigt tillgänglig och fri från störningar. Otava är 

emellertid inte ersättningsskyldig om Tjänsten avbryts eller fungerar långsamt. Otava ersätter inte besvär 

eller skador som beror på att tjänsten inte fungerar som den ska. Otava ansvarar inte heller för tekniska fel, 

avbrott på grund av service- och installationsarbete, eller för av sådana avbrott orsakad ändring eller förlust 

av i Tjänsten ingående eller annan data. Otava ersätter inte skador som orsakas av problem med 

dataöverföring, störningar eller avbrott som beror på en tredje part. 

5.2. Otava har rätt att göra avbrott i Tjänsten på grund av ändring, uppdatering eller till Tjänsten 

anknytande teknisk orsak, eller på grund av reparations-, installations- eller servicearbete på 

dataöverföringsnät eller liknande orsak, eller om lagstiftning eller annat myndighetsbeslut kräver detta. 

Otava ser till att avbrottet blir så kort som möjligt. Otava meddelar om avbrottet på förhand om det är 

möjligt. 

 

6. Rättigheter 

6.1. Tjänsten och de material som ingår i den skyddas av upphovsrättslagen. Materialet i tjänsten kan också 

innehålla av lagen skyddade varumärken.  



6.2. Äganderätten samt alla upphovsrätter och andra immaterialrätter till tjänsten tillhör Otava eller andra 

tjänsteleverantörer eller licenshavare. Skolan eller Användaren har inga rättigheter till materialet, vid sidan 

om rätten att använda Tjänsten i enlighet med tjänstebeskrivningar och användarvillkoren.  

6.3. Rättigheterna till de verk som Användarna skapar eller flyttar till Tjänsten tillhör användaren, men 

Otava har rätt att spara dessa verk på sina servrar och ta de eventuella kopior av verken som behövs för att 

uppfylla dessa ändamål, om inte eleven eller elevens målsman uttryckligen förbjuder det. Otava sparar verk 

enbart för elevernas och skolans pedagogiska syften. Otava är inte skyldig att spara verken om 

Användarens licens eller användarrätt har gått ut.  

6.4. Dessa rättigheter gäller även om den tekniska formen och förmedlingsmetoden för Tjänsten eller dess 

delar förändras, så länge ändamålet förblir det samma. Om Otava ändå, trots föregående mening, förlorar 

sin rätt på grund av gjorda eller skedda förändringar, måste rättsinnehavaren eller rättsinnehavarens 

målsman antingen skriftligen be Otava ta bort verken från Tjänsten eller överlåta rätten att bevara verken 

till Otava. Om denna förfrågan inte inkommer inom rimlig tid anses Användaren ha gett Otava tillåtelse att 

bevara verk även i den nya formen eller med den nya förmedlingsmetoden.  

6.5. Otava raderar användarens verk inom rimlig tid efter att de personliga användarrättigheterna till 

tjänsten eller licensen för det till verket anknytande läromedlet har gått ut, eller om läraren eller elevens 

målsman kräver detta. 

6.6. Läraren har rätt att i pedagogiskt syfte göra en enskild elevs verk tillgänglig för resten av skolan.  

6.7. Genom att införa eller skapa material till eller i Tjänsten godkänner Användaren de inskränkningar i 

upphovsrätten till de egna verken som framkommer i detta avtalsvillkor.  Användaren får inte införa eller 

skapa sådant material i Tjänsten som har verkshöjd och för vilka användaren inte godkänner dessa villkor.  

 

7. Användarens rätt att använda tjänsten  

7.1. När Användaren registrerar sig får hen rätt att använda Tjänsten i enlighet med användarvillkoren.  

7.2. Användaren får enbart använda Tjänsten till undervisning och studieändamål. Användaren har inte rätt 

att framställa eller låta framställa exemplar (kopior) av innehållet i Tjänsten. Användaren får inte heller 

göra innehållet eller delar av det tillgängligt för allmänheten genom att sprida, presentera eller visa det 

offentligt, så länge Otava inte på förhand har gett sin skriftliga tillåtelse. Användaren har trots det rätt att 

framställa enstaka kopior av Tjänstens innehåll för eget, icke-kommersiellt bruk eller i sådana fall som har 

stöd av lagen, eller där Kopiosto i enlighet med sina egna befogenheter uttryckligen gett sin tillåtelse. Om 

Användaren i de fall lagen tillåter citerar ur Tjänsten, är hen skyldig att i enlighet med god sed ange källan.  

7.3. Användaren har inte rätt att skicka, förmedla, skapa eller spara i eller via Tjänsten något verk, 

meddelande eller annat material som strider mot lag eller god sed. Användaren har inte heller rätt att 

skicka, förmedla eller spara i eller via Tjänsten material som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller 

någon annan immaterialrätt, utan rättsinnehavarens uttryckliga tillåtelse. Användaren måste beakta att 

hens material kan bli tillgängligt för allmänheten. Otava raderar innehåll som bryter mot lag, god sed eller 

en tredje parts immaterialrätt så fort som möjligt efter att ha fått kännedom om materialet, och förbehåller 

sig rätten att radera material som stör användandet av Tjänsten eller som kränker Leverantörens 

rättigheter. Otava ansvarar inte på något sätt för det material som Användaren skapar eller sparar i 

Tjänsten, eller av en tredje part ställda krav på ersättning eller annat som berör användningen av Tjänsten.  

7.4. Användaren får inte använda andra användares eller utomståendes namn eller användarnamn i någon 

av Tjänstens funktioner.  



7.5. Elevanvändare får inte, även om misstag eller brister i sekretess eller dataskydd skulle göra det möjligt, 

bekanta sig med sådant material i Otavas lärarrum som enbart är till för läraren, eller annat material som 

eleven inte har rätt att använda.  

7.6. Otava har rätt att förhindra användning av Tjänsten, om det finns skäl att misstänka att tjänsten 

används för att sprida sådant olovligt material som nämns ovan. Otava kan också stänga av användare om 

användningen på annat sätt strider mot användarvillkor, lag eller god sed, eller sätter Tjänsten eller andra 

användares datasekretess eller dataskydd på spel. Att en Användare förhindras använda Tjänsten befriar 

inte hen från de skyldigheter som fastslås av lag eller dessa användarvillkor. 

7.7. Otava ansvarar inte för användningen av Tjänsten, eller för eventuella brott, rättskränkningar eller 

andra handlingar eller försummelser som strider mot lag, mot Användarnas eller Skolans skyldigheter eller 

mot god sed, som Användaren gör sig skyldig till i eller via Tjänsten. 

 

8. Användarnamn och lösenord  

8.1. Det är användarens ansvar att förvara sitt användarnamn och sitt lösenord så att utomstående inte får 

tillgång till dessa. Användaren ansvarar för allt bruk av Tjänsten som sker med hens inloggningsuppgifter, 

inklusive eventuella skador, kostnader och avgifter. 

8.2. Användaren är skyldig att meddela Otava om hen tappar bort sitt användarnamn eller lösenord, eller 

om tredje part på något annat sätt får tillgång till dessa. Meddelandet görs per e-post till adressen 

asiakaspalvelu@otava.fi. Användarens ansvar för olovlig användning av Tjänsten upphör när hen får en 

bekräftelse på att Otava har tagit emot meddelandet.  

8.3. Användaren får ett nytt användarnamn och lösenord som ersätter det gamla.  

8.4. Otava har rätt att ändra en användares användarnamn eller lösenord, samt andra eventuella 

inloggningsuppgifter som tjänsten förutsätter, om tekniska eller andra godtagbara orsaker kräver det. 

 

9. Elevernas personuppgifter  

9.1. De personuppgifter om elevanvändarna som förs in i och som eventuellt uppkommer under 

användandet av Tjänsten utgör en del av Skolans elevregister. Den i personuppgiftslagen avsedda 

registeransvarige för detta register är kommunens utbildningsnämnd eller annan anordnare av 

undervisning. Genom att godkänna Avtalet förbinder sig Skolan till att inkludera dessa uppgifter i sitt 

elevregister och ansvarar därmed för eventuella förändringar i registerutdrag och meddelanden till 

dataombudsmannen. Utifrån denna avtalshelhet överförs inga personuppgifter om eleverna till Otava, och 

Otava handskas därmed inte heller med informationen för eget behov. Skolan och läraranvändarna 

ansvarar för att tillföra de personuppgifter som behövs för att kunna använda tjänsten. Otava har varken 

rätt eller skyldighet att handskas med personuppgifterna i elevregistret, förutom på de sätt och för de 

ändamål som fastslås i användarvillkoren eller i avtalet.  

9.2. Otava har rätt att använda anonym information som uppkommer vid användningen av Tjänsten för 

statistiska ändamål samt för att upprätthålla och utveckla tjänsten. Otava har rätt att spara och använda 

sådan anonym information också efter att avtalet har gått ut. Otava varken sparar eller använder 

personuppgifter från elevanvändarna för eget bruk. 

9.3. Beträffande utkontraktering av personuppgifter följer Otava den i personuppgiftslagen befästa 

aktsamhetsplikten, samt andra tillämpade bestämmelser från samma lag.  



9.4. Om Användaren skulle råka komma över en annan användares personuppgifter vid användning av 

Tjänsten måste dessa respekteras. Det är förbjudet att använda dessa personuppgifter på ett sätt som 

strider mot personuppgiftslagen, andra bestämmelser, dessa användarvillkor eller god sed. 

9.5. Det är den registeransvarige som ansvarar för att radera en elevanvändares personuppgifter ur 

Tjänsten då uppgifterna blir föråldrade, eller när användarrätten går ut. Otava följer registerhållarens 

lagstadgade instruktioner beträffande ändring och radering av uppgifter. Otava kan också be den 

registeransvarige att ta bort information som uppenbarligen är föråldrad. Otava har dessutom rätt att själv 

radera personuppgifter ur Tjänsten, om det är nödvändigt för Tjänstens funktion, eller för att trygga 

Användarnas datasekretess eller dataskydd. Otava ansvarar inte för de eventuella skyldigheter beträffande 

att bevara och radera personuppgifter, som orsakas av arkivlag eller arkivbildningsplan. Användare kan ha 

rätt att ändra vissa av de personuppgifter som finns i registret. 

 

10. Dataskydd 

10.1. Otava ser till att Tjänstens dataskydd fungerar effektivt och på en allmänt godkänd nivå och strävar 

efter adekvata tekniska lösningar för att trygga lagrad information. Otava arbetar för att förhindra 

obehöriga från att komma åt datasystemet, med reservation för tillgängliga tekniska lösningar, de 

kostnader som åtgärderna orsakar, kvaliteten, mängden och åldern på den information som behandlas 

samt behandlingens betydelse för integritetsskyddet. Otava kan dock inte alltid garantera ett fullständigt 

dataskydd.  

10.2. Skolan ansvarar själv för att dataskyddet på deras egna datasystem sköts på ett vederbörligt sätt. 

 

11. Utrustning, program och förbindelser  

11.1. Användaren ansvarar själv för anskaffning av, funktion hos och kostnader för utrustning, program och 

nätverksförbindelser som behövs för att använda Tjänsten. Dessa får inte störa eller på annat sätt skada 

Tjänsten eller andra som använder nätet. 

 

12. Ansvar och inskränkningar i ansvar  

12.1. Vid eventuella fel och brister i Tjänsten ansvarar Otava enbart för att åtgärda felet eller köra Tjänsten 

igen.  

12.2. Bägge parter ansvarar för eventuell omedelbar skada som den har vållat den andra parten. Parterna 

måste framföra alla ersättningskrav senast ett halvår efter att parten fick eller borde ha fått kännedom om 

händelsen. 

12.3. En parts totala ansvar för skador som anknyter till Avtalet kan inte överstiga den summa som Skolan 

totalt har betalat för Tjänsten under halvåret före skadan skedde. Denna inskränkning i 

ersättningsskyldigheten gäller inte uppsåtliga skador.  

 

13. Oöverstigliga hinder 

13.1. Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Otava från skyldigheter beträffande Tjänsten om 

hindret förhindrar eller till en oskälig grad stör användningen av den. Till oöverstigliga hinder räknas 



eldsvåda, jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annat uppehåll i arbete, 

myndighetsbestämmelse, störningar i energileverans, brist på råvaror eller förnödenheter, av utomstående 

orsakad eller av utomstående beroende störning i kabel- eller annan informationstrafik, eller av 

motsvarande skäl som man inte skäligen har kunnat förutse eller förbereda sig på. 

13.2. Otava meddelar om oöverstigliga hinder på Tjänstens hemsida så fort som möjligt. 

 

14. Överföring av rättigheter och skyldigheter  

14.1. Skolan eller Användaren får inte överföra användarrättigheterna till Tjänsten eller eventuella avtal 

som ingåtts om Tjänsten till en tredje part, utan Otavas skriftliga tillåtelse.  

14.2. Otava har rätt att överföra Tjänsten eller dess underhåll samt tillhörande ansvar och skyldigheter 

samt eventuella avtal som ingåtts beträffande Tjänsten till ett företag som ingår i samma koncern. 

 


