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Muokattavien opintomateriaalien käyttöoikeus
Opintomateriaalit:

Windows Vista - Käytön perusteet
Microsoft Access - Edistynyt käyttö
Microsoft Excel - Edistynyt käyttö
Microsoft PowerPoint - Edistynyt käyttö
Microsoft Word - Edistynyt käyttö
Microsoft Project 2000 - Käytön perusteet
Microsoft Project 2003 - Käytön perusteet
Microsoft Project 2007 - Käytön perusteet
Adobe Acrobat - Edistynyt käyttö

Luovutettavan materiaalin tekijänoikeus:

Kari J Keinonen - Asiantuntijaosuuskunta Ornanet

Käyttöoikeuden haltija:

Oppilaitoksen tiedot (huomaa, onko oppilaitos vai koulutuskuntayhtymä ja
useampi oppilaitos - hinta määräytyy oppilaitosten määrän mukaan)

Yhteyshenkilö:
puhelin:

Henkilön nimi, voi olla muukin kuin tilaaja.

Toimitusosoite (e-mail):
1§
Muokattavan materiaalin
tekijänoikeus:

Yhteyshenkilön e-mail-osoite
Materiaalien sisältö on suojattu Tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsitelevien
lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Opintomateriaalien tekijänoikeuksia ei myydä, vaan niille myönnetään muokkausoikeus. Käyttö- ja
muokkausoikeus syntyy vasta, kun lasku on maksettu.
Muokattujen materiaalien tekijänoikeudet omistaa Kari J Keinonen ja käyttöoikeuden haltijaorganisaatiossa materiaalia muokannut henkilö.

2§
Muokkausoikeus:

Materiaali luovutetaan PDF-muodossa ja sitä saa muokata PDF-muokkausohjelmalla. Ylätunnisteeseen muokkaaja voi sijoittaa oman organisaationsa
yhteisötunnuksen. Materiaalissa täytyy näkyä alatunnisteessa merkintä ©
muokkaajan nimi & Kari Keinonen. Etusivulle muokkaaja voi laittaa yrityksen logon, nimensä ja aina nimen Kari Keinonen. Muokkaaja voi poistaa
haluamiaan aihekokonaisuuksia ja lisätä itse kirjoittamaansa tekstiä.
Käyttöoikeuden haltijan organisaatiossa jaettavissa kopioissa on aina oltava
mukana käyttöoikeustiedot-sivu.
Muokkaajan tulee ennen jakelua tallentaa materiaali suojatussa PDF-muodossa siten, että käyttäjä ei voi materiaalia muokata tai siitä sähköisesti osia kopioida. Tulostaminen on sallittua.
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Käyttöoikeus sallii materiaalien tulostamisen, paperikopioiden tekemisen ja
sähköisen jakelun. Käyttöoikeus oikeuttaa käyttöoikeuden haltijaa asentamaan
opintomateriaalit yhteisön työntekijöiden tai oppilaitoksissa työntekijöiden
sekä opiskelijoiden saataville suljettuun, käyttäjätunnuksilla rajoitettuun
verkkoon. Käyttöoikeuden piiriin kuuluville materiaalit voidaan jakaa cd-levyillä tai muilla tallennusmedioilla. Materiaaleja voidaan asianosaisille myös
tulostaa tai kopioida.
Materiaaleja ei saa jakaa julkisessa verkossa tai niiden kopioita missään muodossa antaa muille, kuin käyttöoikeuden piiriin kuuluville. Jokainen käyttöoikeuden piiriin kuuluva saa kopioida ja tulostaa materiaaleista kappaleita vain
yksityiseen, omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä.

4§
Versiopäivitykset

5§
Tekijänoikeuden omistajan vastuut

6§
Käyttöoikeuden haltijan
vastuut

Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus saada aiemmin mainituista opintomateriaaleista uusin versio vuoden ajan laskun maksamisesta. Tieto uusista versioista toimitetaan sähköpostiviestillä Toimitusosoite-kohdassa mainittuun osoitteeseen. Haltijalle toimitetaan latausosoite, tarvittavat käyttäjätunnukset ja
salasanat. Uudet versiopäivitykset ovat saatavilla vain viestissä mainitulta
Internet-sivustolta.
Tekijänoikeuden omistaja toimittaa Toimitusosoite-kohdassa mainittuun
sähköpostiosoitteeseen opintomateriaalien jakeluosoitteen. Tekijänoikeuden
omistaja antaa käyttöoikeuden haltijalle tiedostojen lataamista varten tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Eri sopimuksesta opintomateriaalit voidaan
toimittaa CD-levylle poltettuna tai muistitikulle tallennettuna.
Materiaalien vieminen suljettuun verkkoon on käyttöoikeuden haltijan vastuulla ja käyttöoikeuden haltija hoitaa ne omalla kustannuksellaan.
Käyttöoikeuden haltijan vastuuhenkilö ei saa luovuttaa materiaalien lataamiseen annettuja latausosoite-, kirjautumistunnus- salasanatietoja muille, kuin
omassa organisaatiossa työntekijöinä toimiville kolmelle varahenkilölle.
Käyttöoikeuden haltija on velvollinen tiedottamaan lisenssiehdoista tämän
käyttöoikeuden piiriin kuuluville henkilöille. Opintomateriaaleja tulosteena tai
kopiona jaettaessa niistä ei saa jättää pois Käyttöoikeustiedot-sivua.
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