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Användarvillkor för Otavas digitala produkter och 
tjänster 

Allmänt 
1.1. Förlagsaktiebolaget Otava, tjänsterna Otava Utbildning (hädanefter Otava eller Leverantören) producerar digitalt 

undervisningsmaterial för skolor. Dessa användarvillkor tillämpas på de webbtjänster som Otava upprätthåller och 

producerar för skolorna och för användningen av tjänsterna. 

1.2. I dessa användarvillkor avser Tjänsten webbtjänsterna Otavas Lärarrum och Studerandes värld, som produceras 

eller upprätthålls på internet av Otava, samt material i anslutning till dessa (d.v.s. allt material sammanlagt och separat, 

hädanefter Tjänsten). 

1.3. En lärare, skolsekreterare, rektor eller annan representant för skolans personal måste personligen registrera sig som 

en användare i tjänsten med sin egen e-postadress för arbetet och godkänna tjänstens användarvillkor. Tjänsten får inte 

användas utan att användarvillkoren blivit godkända. 

1.4. Dessa användarvillkor tillämpas på användningen av samtliga Otavas digitala produkter. 

1.5. Otava har rätt att ändra dessa användarvillkor. Otava måste meddela om detta på Tjänstens webbsida då 

ändringarna träder i kraft. Om användaren inte säger upp avtalet då hen blir varse om ändringarna, anses användaren 

ha godkänt de nya användarvillkoren. 

1.6 Samtliga användarvillkor som är i kraft finns på adressen otava.fi/anvandarvillkor och anvisningar på adressen 

otava.fi/instruktioner. 

 

https://otava.fi/anvandarvillkor
https://otava.fi/instruktioner
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Registrering i och användning av Tjänsten 
2.1. Tjänsten finns tillgänglig för läraren och eleverna i dennes klass (bägge tillsammans och separat Användaren) då 

läraren har registrerat sig i Tjänsten och godkänt dessa villkor. 

2.2. Läraren ansluter sig till Tjänsten genom att registrera sig som användare med sin e-postadress för arbetet på 

tjänstens webbsida och där godkänna dessa villkor som bindande. Otava kan kräva att Användaren ger vissa uppgifter i 

samband med registreringen. Principerna som finns beskrivna i Otavas dataskyddsbeskrivning 

http://otava.fi/dataskyddsbeskrivning/ tillämpas på hanteringen av personuppgifter till den del som personen anses vara 

en kund eller potentiell kund hos Otava eller höra till en intressegrupp (för Tjänstens del i första hand beställare av 

Tjänsten och Tjänstens läraranvändare). I samband med registreringen väljer Användaren ett användarnamn och ett 

lösenord som krävs för att Tjänstens ska kunna användas. 

2.3. Skolan registrerar elevanvändarna i Tjänsten. 

2.4. Skolans uppgift är att i den mån det behövs informera eleverna och deras vårdnadshavare om Tjänsten, 

användningen av den, de ändringar som görs i den och om dessa användarvillkor, samt att av elevernas vårdnadshavare 

införskaffa de tillstånd och fullmakter som eventuellt behövs för att använda Tjänsten eller delar av den eller som 

baserar sig på ett avtal eller för verksamhet som tillåts av ett avtal. Otava ansvarar inte för försummelse av dessa 

skyldigheter eller för följderna av försummelsen. 

2.5. En skolsekreterare, rektor eller övrig person som skolan utnämnt kan agera som Tjänstens upprätthållare. I övriga 

fall är Otavas kundtjänst skolans upprätthållare. 

 

Tjänstens innehåll 

3.1. Otava strävar efter att dess tjänst ska ha så hög kvalitet som möjligt och att den ska motsvara grunderna i de 

läroplaner som Utbildningsstyrelsen har utarbetat. Otava ansvarar för att Tjänstens innehåll är lagenligt och i enlighet 

med god sed, om inte något annat framkommer av avtalet eller användarvillkoren. Otava ansvarar inte för de 

synpunkter eller åsikter som elever eller andra personer som använder Tjänsten uttrycker i diskussionsforum eller 

övriga spalter. 

3.2. Otava har rätt att göra ändringar i Tjänsten förutsatt att Otava meddelar skolan om detta på förhand. 

3.3. En del av Tjänsten kan vara beroende av externa faktorer såsom programvaror från en tredje part. Otava har rätt 

att bearbeta Tjänsten till den del som beror på externa faktorer. Otava meddelar om ändringarna på Tjänstens 

webbsida. 

 

Ansvar för Tjänsten 

4.1. Otava ansvarar endast för det innehåll, de upphovsrätter och övriga immaterialrätter som förlaget 

producerat i själva Tjänsten. Otava ansvarar inte för sådant material som tredje parter har producerat och 

sparat eller länkat till i Tjänsten, ej heller för innehållet eller de tekniska eller rättsliga skador som innehållet 

orsakat. 

http://otava.fi/dataskyddsbeskrivning/
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4.2. Otava strävar efter att det material som förlaget producerar är innehållsmässigt korrekt och felfritt. Otava 

ansvarar dock inte för de eventuella skador som kan uppstå för Användaren eller Skolan genom att man utnyttjar 

felaktig, bristfällig eller tvetydig information i Tjänsten. 

 

Tjänstens tillgänglighet 

5.1. Otava gör sitt yttersta för att Tjänsten ska vara tillgänglig för Användaren utan avbrott eller störningar. Otava är 

dock inte ersättningsskyldig för olägenheter eller skador som uppstår på grund av avbrott, fördröjningar eller fel i 

Tjänstens verksamhet. Otava ersätter inte heller skador som orsakas i Tjänsten på grund av tekniska fel, avbrott 

som beror på service- eller installationsåtgärder eller ändringar eller bortfall av uppgifter som finns i Tjänsten eller 

någon annanstans och som orsakats av dessa åtgärder, ej heller skador i anslutning till problem, 

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

5.2. Otava har rätt att avbryta Tjänsten på grund av en ändring, förnyelse eller teknisk orsak i anslutning till 

Tjänsten, eller på grund av reparations-, installations- eller servicearbete eller motsvarande arbete på 

telekommunikationsnätet eller om det krävs av lagstiftningen eller en myndighetsbestämmelse. Otava begränsar 

längden på avbrottet till så kort som möjligt. Såvida det är möjligt meddelar man om avbrottet på förhand. 

 
 
 

Rättigheter 

6.1. Tjänsten och dess material är skyddat av upphovsrätten. Det material som ingår i Tjänsten kan också 

innehålla varumärken som är skyddade enligt lag. 

6.2. Äganderätten till Tjänsten samt alla upphovsrätter och övriga immaterialrätter hör till Otava eller övriga 

serviceleverantörer eller licensinnehavare. Användaren eller Skolan får inga rättigheter till Tjänsten, förutom rätten 

att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor. 

6.3. Rätten till de verk som Användarna skapat i Tjänsten eller överfört till Tjänsten hör till Användaren, men 

Otava har rätt att upprätthålla dessa verk på sin server och göra nödvändiga kopior av verken för att förverkliga 

dessa syften. Otava förvarar endast verk för elevernas och skolans pedagogiska ändamål. Otava har ingen 

skyldighet att förvara verken efter att Användarens licens eller användarrättighet har avslutats. 

6.4. Dessa rättigheter förblir i kraft även om Tjänsten eller dess tekniska form och överföringssätt skulle förändras, 

så länge som verkens syfte förblir de samma. Användaren anses ha godkänt Otavas rätt att upprätthålla verken 

också i dess nya form eller med dess nya överföringssätt, genom att fortsätta användningen. 

6.5. Otava avlägsnar Användarens verk inom rimlig tid efter att den personliga användarrättigheten till Tjänsten 

eller licensen för läromaterialet i anslutning till verket avslutats, eller om läroinrättningen/personuppgiftsansvarige 

så kräver. 

6.6. Genom att importera eller skapa material i Tjänsten godkänner Användaren dessa/detta avtalsvillkors  



Förlagsaktiebolaget Otava, Nylandsgatan 10, 00120 Helsingfors, 09 156 6800 (må–fre 8–16), otava.fi 
 

begränsning av upphovsrätten till ifrågavarande verk som tillhör hen. Användaren får inte importera eller skapa 

sådant material i Tjänsten som överskrider verkströskeln, i fråga om vilket hen inte godkänner dessa villkor. 

 

Användarens rätt att använda Tjänsten 

7.1. Genom att registrera sig får Användaren rätt att använda Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor. 

7.2. Användaren får endast använda Tjänsten för de syften som undervisningen och studierna förutsätter. 

Användaren har inte rätt att tillverka eller låta tillverka exemplar (kopior) av Tjänstens innehåll eller ge 

allmänheten tillgång till innehållet eller en del av innehållet genom att sprida, förmedla, presentera eller visa det 

offentligt, om inte Otava har gett skriftligt medgivande till det på förhand. Användaren har dock rätt att printa ut 

några exemplar av Tjänstens innehåll för eget privat icke-kommersiellt bruk eller i övriga fall som uttryckligen 

tillåts inom ramarna för lagen eller Kopiostos egna befogenheter. Om Användaren lånar innehåll från Tjänsten då 

lagen tillåter det, är Användaren skyldig att ange källan på det sätt som krävs av god sed. 

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

Tjänsten, som går emot lag eller god sed. Användaren har inte heller rätt att skicka, förmedla eller spara material i 

eller via Tjänsten, om det är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt och hen inte har fått 

uttrycklig lov för det av rättsinnehavaren. Användaren bör uppmärksamma att hens material kan göras tillgängligt för 

allmänheten. Otava avlägsnar material som bryter mot lag, god sed och tredje parts immaterialrätt så snabbt som 

möjligt efter att det uppmärksammats och förbehåller sig rätten att avlägsna material som bryter mot Otavas 

rättigheter eller skadar Tjänsten. Otava ansvarar inte till någon del för det material som Användaren importerar till 

eller sparar i Tjänsten, ej heller för ersättningskrav eller övriga krav som tredje parter lägger fram i anslutning till 

användningen. 

7.4. Användaren får inte någonstans i Tjänsten använda övriga användares eller utomståendes namn eller 

signatur. 

7.5. En elevanvändare får inte, även om ett fel eller en brist i säkerheten eller dataskyddet skulle göra det 

möjligt, bekanta sig med sådant material i Lärartjänsten som endast är avsedd för lärare, eller annat material 

som hen inte har användarrätt till. 

7.6. Otava har rätt att förhindra användning av Tjänsten om det finns grundad anledning att misstänka att Tjänsten 

används för att som tidigare nämnt sprida otillåtet material eller i övrigt på ett sätt som går mot användarvillkoren, 

god sed eller lag, eller som utsätter Tjänsten eller övriga Användares dataskydd eller datasäkerhet för fara. 

Förhindrandet befriar inte Användaren från de skyldigheter som följer av lag eller användarvillkoren. 

7.7. Otava ansvarar inte för användningen av Tjänsten eller eventuella brott eller kränkningar av upphovsrätten 

som Användarna gör i, via eller med hjälp av Tjänsten, ej heller motsvarande gärningar eller försummelser som går 

emot lag, god sed eller Användarnas eller Skolans skyldigheter. 
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Användarnamn och lösenord 
 

8.1. Användaren ansvarar för att användarnamnet och lösenordet förvaras och för att de inte hamnar i händerna 

på utomstående. Användaren ansvarar för den användning som sker med det egna användarnamnet och för 

eventuella skador, kostnader och avgifter som användningen orsakar. 

8.2. Användare är skyldig att meddela Otava om dennes användarnamn eller lösenord försvinner eller hamnar i 

händerna på en tredje part. Meddelandet skickas per e-post till adressen asiakaspalvelu@otava.fi eller 

kundtjanst@otava.fi. Då Användaren fått Otavas kvittering på meddelandet upphör Användarens ansvar för den 

olovliga användningen av Tjänsten. 

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

8.4. Otava har rätt att ändra Användarens användarnamn eller lösenord samt övriga koder som användningen av 

Tjänsten eventuellt förutsätter, om det krävs av tekniska eller andra godtagbara skäl. 

Elevernas personuppgifter 

9.1. De personuppgifter över elevanvändarna som förvaras i Tjänsten och eventuellt uppkommer under 

användningen av den är en del av Skolans elevregister, vars personuppgiftsansvarige enligt 

personuppgiftslagstiftningen är kommunens undervisningsnämnd eller annan anordnare av undervisning. Skolan 

förbinder sig att inkludera dessa uppgifter i sitt elevregister och bär ansvar för att eventuella nödvändiga ändringar i 

dataskyddsbeskrivningen och meddelanden till dataombudsmannen görs. Baserat på denna avtalshelhet överlåts inte 

elevernas personuppgifter till Otava och Otava hanterar därmed inte heller uppgifterna för sina egna ändamål. 

Skolan och läraranvändarna ska skicka in de personuppgifter som krävs för att Tjänsten ska kunna användas. Otava 

har ingen rättighet eller skyldighet att hantera elevregistrets personuppgifter på andra sätt eller för andra syften än 

vad som slås fast i dessa användarvillkor eller avtal. 

9.2. Otava har rätt att hantera sådana anonyma uppgifter som uppkommer i samband med användningen av 

Tjänsten för att upprätthålla och utveckla Tjänsten samt för statistikändamål. Otava har rätt att förvara och 

hantera dessa anonyma uppgifter även efter att avtalet avslutats. 

9.3. Otava följer aktsamhetsplikten i enlighet med personuppgiftslagstiftningen och övriga tillämpade 

bestämmelser från personuppgiftslagstiftningen i hantering av personuppgifter som lagts ut på 

entreprenad. 

9.4. Då Användarna använder sig av Tjänsten ska de respektera andras personuppgifter som de eventuellt får 

tag på, iaktta den lagstiftade tystnadsplikten och underlåta att behandla uppgifterna i strid med 

personuppgiftslagstiftningen, övriga bestämmelser, dessa användarvillkor eller god sed. 

9.5. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att elevanvändarens personuppgifter avlägsnas från Tjänsten då 

de blivit gamla eller då Användarens användarrätt har upphört. Otava följer lagenliga anvisningar gällande 

personuppgiftsansvarige vid ändring och avlägsnande av uppgifter. Otava kan också förelägga  
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personuppgiftsansvarige att avlägsna uppgifter som uppenbart är föråldrade och Otava har också rätt att 

avlägsna personuppgifter från Tjänsten om det är nödvändigt för att Tjänsten ska fungera eller för Användarnas 

dataskydd eller datasäkerhet. Otava ansvarar inte för skyldigheter som beror på arkiveringslagen och 

arkivbildningsplanen i anslutning till förvarande och avlägsnande av den personuppgiftsansvariges 

personuppgifter. Användaren kan ha möjligheten att själv hantera en del av de uppgifter som hen registrerat. 

 

Informationssäkerhet 

10.1. Otava anordnar dataskyddet för Tjänsten effektivt och på ett allmänt vedertaget sätt och strävar med lämpliga 

tekniska lösningar efter att kunna trygga förvaringen av uppgifter och förhindra obehörig tillgång till datasystemen 

med beaktande av tillgängliga tekniska möjligheter, de kostnader som åtgärderna orsakar, de hanterade 

uppgifternas kvalitet, mängd och ålder samt hanteringens betydelse för integritetsskyddet. Otava kan dock inte 

nödvändigtvis garantera ett fullständigt dataskydd. 

10.2. Skolan har ansvaret för att de egna datasystemen sköts med ett lämpligt dataskydd. 
 
 
 

Utrustning, programvaror och anslutningar 

11.1. Användaren ansvarar själv för anskaffningen av de anläggningar, programvaror och nätanslutningar som krävs 

för att använda Tjänsten samt för att de fungerar och de kostnader som de orsakar. De får inte orsaka störningar eller 

andra olägenheter för Tjänsten eller övriga nätanvändare. 

 
 
 

Ansvar och ansvarsbegränsningar 

12.1. För fel och brister i Tjänsten begränsas Otavas ansvar till en skyldighet att justera Tjänsten eller verkställa 

den på nytt. 

12.2. Bägge parter är ansvarsskyldiga till den andra parten gällande direkta skador som orsakats. Delparterna ska 

lägga fram samtliga ersättningskrav inom ett halvt år från det att delparten har eller borde ha blivit medveten 

om skadan. 

12.3. Delpartens totala ansvar för samtliga skador i anslutning till Avtalet kan inte överskrida den mängd som 

motsvarar summan av de debiteringar som Skolan gjort för Tjänsten under en tidsperiod på sex månader före 

skadan skett. Denna ansvarsbegränsning tillämpas inte på avsiktliga skador. 
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Oöverstigligt hinder 

13.1. Oöverstigligt hinder (force majeure) befriar Otava från skyldigheter gällande Tjänsten om det förhindrar en från 

att vidta åtgärder i Tjänsten eller på ett betydande sätt försvårar det. Som oöverstigligt hinder anses brand, 

jordbävning, översvämning, explosion, strejk eller annan arbetsinställelse, myndighetsbestämmelse, störningar i 

överföringen av energi, brist på råvaror eller redskap, störningar i kabelnätet eller övrig datatrafik som orsakats av 

eller beror på en utomstående, versionsuppdatering eller övrig liknande orsak som inte var känd och inte rimligtvis 

kunnat meddelas om på förhand. 

13.2. Otava meddelar om oöverstigligt hinder på Tjänstens sidor eller på annat sätt som situationen kräver så 

snabbt som möjligt efter att det uppdagats. 

 

 

Överföring av rättigheter och skyldigheter 

14.1 Skolan eller Användaren har inte rätt att överföra eller ge över användarrätten till Tjänsten eller ett 

eventuellt avtal som gjorts om Tjänsten till en tredje part utan Otavas skriftliga medgivande. 

14.2 Otava har rätt att överföra Tjänsten eller upprätthållandet av den, ansvar och skyldigheter i anslutning till den och 

eventuella avtal som gjorts om Tjänsten till ett annat bolag som hör till samma koncern. 
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