Seppo.io - Käyttöehdot
Päivitetty 7.1.2021

Soveltamisala
Näitä ehtoja sovelletaan Lentävä liitutaulu Oy:n (jäljempänä myös “SEPPO”, “yhtiö”, “yritys”
tai “me”) julkaiseman selainpohjaisen SEPPO-alustan käyttöön. SEPPO-alustalla
(jäljempänä myös ”Seppo-sovellus”) tarkoitetaan näissä ehdoissa SEPPO:n kehittämää
teknologia-alustaa, joka mahdollistaa pelien käyttämisen oppimis- ja opetustarkoituksiin.
SEPPO-alusta on saatavilla osoitteessa https://seppo.io. SEPPO-alustan käyttö edellyttää,
että asiakas/käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä muita
mahdollisia SEPPO:n julkaisemia SEPPO-alustan käyttöön liittyviä ohjeita tai periaatteita.
SEPPO:lla on oikeus muuttaa näitä ehtoja tai SEPPO-alustaa ja sen toiminnallisuuksia ilman
asiakkaan tai käyttäjän suostumusta. Muutoksista ehtoihin tai SEPPO-alustaan tiedotetaan
SEPPO:n valitsemien käytäntöjen mukaisesti.
Rekisteröitymällä
SEPPO-alustan
käyttäjäksi
tai
käyttämällä
SEPPO-alustaa
asiakas/käyttäjä solmii SEPPO-alustan käyttöä koskevan sopimuksen SEPPO:n kanssa ja
nämä ehdot tulevat sovellettavaksi. Sopimus on voimassa näiden ehtojen mukaisesti, ellei
toisin ole määritelty käyttöä koskevassa erillisessä sopimuksessa, jonka osapuolet ovat
solmineet.
Käyttäjä sitoutuu käyttämään SEPPO-alustaa näiden ehtojen mukaisesti niin kauan kuin on
sopimussuhteessa yhtiöön, ja joka tapauksessa koko sen ajan kuin tämä käyttää
SEPPO-alustaa. Mikäli käyttäjä solmii sopimuksen oikeushenkilön puolesta (esim. yritys),
vakuuttaa tämä että tällä on oikeus solmia käyttösopimus, jossa kyseinen oikeushenkilö on
osapuolena. Sopimuksen solmivan käyttäjän on oltava muutenkin kelpoinen solmimaan
käyttösopimus SEPPO:n kanssa ja vähintään 13-vuotias.
SEPPO voi muun muassa rajoittaa pääsyä SEPPO-alustaan tai estää sen käytön taikka
irtisanoa käyttöä koskevan sopimuksen, mikäli tämä katsoo että asiakas/käyttäjä rikkoo näitä
ehtoja.

Määrittelyt
Omistaja/Käyttäjä: Henkilö, joka omistaa lisenssin ja joka siten on oikeutettu käyttämään
Seppo-sovellusta.
Lisenssi tarkoittaoikeutta käyttää Seppo-sovellusta näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Seppo-sovellus
tarkoittaa
Lentävä
Liitutaulu
Oy:n
kehittämää
pelillistämisalustaa, jolla voi luoda muun muassa kiinnostavia oppimispelejä.

digitaalista
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Sisältökirjasto on Seppoon yhteydessä oleva sovellus, jonka avulla Käyttäjä voi jakaa
pelillistä aineistoa.
Yhtiö tarkoittaa Lentävä Liitutaulu Oy:tä, Seppo-sovelluksen tarjoavaa yhtiötä, joka toimii
Suomen lain alaisuudessa ja jonka yhteystiedot ovat: Päivöläntie 52, 00730 Helsinki,
kotisivu: https://seppo.io, sähköposti: info@seppo.io.
Opettaja / Pelin luoja tarkoittaa opettajaa, kouluttajaa, ohjaajaa tai muuta henkilöä, joka
rakentaa ja ohjaa Seppo-sovelluksen pelejä.
Sopimus tarkoittaa tätä dokumenttia, joka edustaa käyttäjäsopimusta. Käyttäjän tulee
noudattaa näitä käyttöehtoja käyttäessään Seppo-sovellusta.
Hinnasto tarkoittaa Yhtiön ylläpitämää dokumenttia, jossa määritetään, kuinka maksullisista
peleistä saatavat maksut jaetaan Pelin luojan ja Yhtiön kesken.
Pelin hinta tarkoittaa Pelin luojan pelilleen määrittelemää hintaa, joka toisen Käyttäjän tulee
maksaa, voidakseen ladata po. pelin Sisältökirjastosta ja käyttää sitä.
Entry-taso tarkoittaa Seppo-sovelluksen ominaisuuksiltaan rajoitettua, ilmaista versiota.
Freemium-malli tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa Käyttäjä saa käyttää sovelluksen
Entry-tasoa ilmaiseksi ja voi hankkia maksua vastaan lisäominaisuuksia sisältävän versio.
Yhtiö pidättää oikeuden tarjota Freemium-mallia vain valitsemillaan markkinoilla.

Käyttöehdot
Lisenssin omistava Käyttäjä on oikeutettu käyttämään Seppo-sovellusta sen hetkisessä
versiossaan luodakseen oppimispelejä. Lisenssin omistaja ei ole oikeutettu muokkaamaan
Seppo-sovelluksen ohjelmistokoodia.
Mikäli Käyttäjälllä on asianmukainen lisenssi, on hän oikeutettu lataamaan käyttönsä
Sisältökirjaston pelejä sekä muokkaamaan, kopioimaan ja poistamaan niitä. Käyttäjä
ymmärtää ja hyväksyy, että pelin alkuperäinen tekijä saattaa muokata Sisältökirjastossa
olevaa jaettua peliä. Nämä muutokset eivät näy Käyttäjän itselleen lataamassa pelissä.
Lisenssi on henkilökohtainen ja siihen liittyvää tunnusta tai salasanaa ei saa
luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Käyttäjä on velvollinen varmistumaan siitä, ettei
kukaan muu henkilö käytä hänen tunnuksiaan. Mikäli Yhtiöllä on perusteltu syy olettaa,
että Käyttäjän tunnuksia käyttää useampi henkilö, Yhtiöllä on oikeus monitoroida käyttäjän
tiliä ja pelejä. Mikäli Lisenssiä käyttää useampi henkilö, Yhtiöllä on oikeus peruuttaa
Käyttäjän Lisenssi.
Jollei toisin erikseen sovita, lisenssit ovat voimassa vuoden kerrallaan ja ne uusitaan
lisenssikauden päätöspäivänä seuraavaksi vuodeksi eteenpäin. Lisenssin päättymisestä
2

ilmoitetaan Omistajalle etukäteen ennen voimassaolokauden päättymistä ja sen uusimisen
yhteydessä. Lisenssin Omistajalla on oikeus peruuttaa Lisenssinsä 30 päivän sisällä sen
uusimisesta, muussa tapauksessa Lisenssin Omistaja on velvollinen maksamaan uudistetun
lisenssin
koko
hinnan.
Peruutuksen
voi
tehdä
lähettämällä
tästä
tiedon
sähköpostiosoitteeseen info@seppo.io.
Opettajalla tai pelin luojalla on omistusoikeudet luomiinsa peleihin. Yhtiö pidättää oikeuden
saada neuvotella omistusoikeuksien jakamisesta tai niiden hankkimisesta Yhtiön haltuun.
Käyttäjän tulee tunnistaa ja ymmärtää riskejä, joita pelien pelaaminen autenttisessa
ympäristössä (ulkona tai sisällä) voi sisältää. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että riskit eivät
toteudu ja pelit ovat pelaajien kannalta turvallisia. Yhtiö ei ole vastuussa mistään
onnettomuuksista tai vahingoista, joita tapahtuu pelattaessa Seppo-pelejä.
Pelin sisältö (tarina, säännöt, tehtävät, vastaukset ja palaute) on näkyvissä vain Pelin
luojalle. Yhtiö ei monitoroi pelien sisältöä, jollei Käyttäjä pyydä sitä tai jollei Yhtiö epäile
Lisenssin väärinkäyttöä. Yhtiö ei ole vastuussa sisällöstä, jonka Käyttäjä jakaa peleistään
Internetiin tai sosiaaliseen mediaan.
Lisenssin omistaja ei saa käyttää alustaa kaupallisiin tarkoituksiin eli luodakseen käyttäjille
maksullisia pelejä tai niihin liittyviä palveluja ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Poikkeuksena tästä ovat maksulliset pelit, jotka on jaettu muiden käyttäjien käyttöön
Sisältökirjaston kautta (katso myös pelien jakamiseen liittyvät lisäehdot alla).
Pelin tekijä on aina vastuussa
tekijänoikeuksia kunnioitetaan.

siitä,

että

pelissä käytetyn digitaalisen sisällön

Yritys pidättää oikeuden ottaa käyttöön lisäominaisuuksia ja toimintoja alustaan ilman
ennakkoilmoitusta. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa alustan ominaisuuksia ja
toimintoja. Suurista muutoksista ja poistoista ilmoitetaan sovelluksen sisällä tai
käyttäjäkirjeellä vähintään kuukautta ennen muutosta tai poistoa.
Freemium-mallissa Lisenssin omistajalla on 30 päivän oikeus käyttää Seppo-sovelluksen
täysversiota, ja hän voi sen jälkeen valita rajoitetun Entry-version version tai ostaa
sovelluksen maksulliseen versio.
Yhtiö pyrkii kaikin mahdollisin keinoin varmistamaan palvelun jatkuvan saatavuuden, mutta
Seppo-sovellus on saatavana best effort -periaatteella. Palvelutasosopimusta ei tällä
hetkellä tarjota.
Jos pelien pelaajat ovat alle 13-vuotiaita, Käyttäjän on varmistettava, että heillä on
asianmukainen huoltajan lupa käyttää palvelua. Käyttäjän tulee ohjeistaa pelaajia
pelaamaan pelejä, suorittamaan tehtäviä ja luomaan sisältöä asianmukaisella ja ketään
loukkaamattomalla tavalla.
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Jos lisenssi sallii, käyttäjä voi käyttää toimintoja, jotka mahdollistavat ulkopuolisten
henkilöiden osallistumisen peliin joko ns. opiskelijaohjaajana tai arvioijana. Näihin rooleihin
liittyviä tunnuksia saavat käyttää vain henkilöt, joille Käyttäjä luonut ja antanut tunnukset.
Näitä käyttöehtoja sovelletaan niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Seppo-alustaa. Yhtiö voi
perustellusta syystä myös keskeyttää pysyvästi tai väliaikaisesti Seppo-alustan tarjoamisen
tai ylläpidon ilmoittamalla siitä Käyttäjälle. Yhtiö voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi,
jos Käyttäjä ei maksa Lisenssimaksuja tai jos Käyttäjä käyttää Seppo-alustaa näiden
ehtojen, sovellettavien lakien tai hyvän liiketoimintatavan vastaisesti. Näitä käyttöehtojen
tulee noudattaa soveltavin osin myös tilanteissa, joissa sopimus irtisanotaan tai sopimuksen
voimassaolo päättyy.

Pelien jakamiseen liityvät ehdot (Termi

'opettaja' alla viittaa

opettajaan tai vastaavaan pelin luojaan)

Jos Opettaja päättää jakaa pelin pelikirjastoon, hänellä säilyy silti pelin tekijänoikeudet.
Opettajalla on oikeus päivittää ja poistaa jaettu peli. Hänen ei tarvitse ilmoittaa näistä
toimenpiteistä muille käyttäjille, jotka ovat ladanneet pelin aiemman version.
Opettaja suostuu siihen, että muut Seppo-sovelluksen käyttäjät, joilla on sisältökirjaston
käyttöön oikeuttava lisenssi, voivat vapaasti ladata, muokata ja käyttää (peleinä ja / tai
yksittäisinä harjoituksina) Opettajan jakamia pelejä. Muut käyttäjät eivät voi uudelleen jakaa
ladattuja pelejä, edes silloin, kun pelistä on luotu kopio.
Opettaja, joka on jakanut pelinsä sisältökirjastoon, sallii Yhtiön veloittaa koko sisältökirjaston
käytöstä.
Jaetut pelit sijaitsevat sisältökirjastossa - Opettajalla ei ole oikeutta vaatia niiden vientiä
Seppon tai sisältökirjaston ulkopuolelle.
Jos Opettaja poistaa pelinsä sisältökirjastosta, hän suostuu siihen, että näitä samoja pelejä,
jotka muut käyttäjät ovat ladanneet, ei poisteta ja käyttäjillä on oikeus jatkaa ladattujen
pelien käyttöä.
Jos Opettaja on asettanut jaetulle pelille hinnan, hänellä on oikeus saada – sen jälkeen kun
toinen käyttäjä on ladannut ja maksanut pelin – osa maksetusta maksusta olemassa olevan
hinnaston perusteella. Osuus tuloista maksetaan kuukausittain opettajalle, sen jälkeen kun
hän on toimittanut yritykselle tarvittavat yhteystiedot. Pienin maksettava summa on 25 euroa.
Maksut maksetaan euroina.
Opettajalla on oikeus saada
ostotilanteesta, jos hän sitä vaatii.

(maksua

vastaan)

kuukausittain

raportti

peliensä
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Opettajan tulee varmistaa, että hänen jakamansa peli ei sisällä syrjivää, väkivaltaista,
totuudenvastaista, seksuaalisesti sopimatonta, vihamielistä tai muulla tavalla sopimatonta
sisältöä.
Yhtiö varaa oikeuden poistaa sisältökirjastosta pelin, joka ei ole näiden ehtojen mukainen.
Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa pelien metatietoja (luokittelukohteita, esim. kieli ja oppiaine)
siten, että ne ovat pelin mukaisia.
Säilyttääkseen Sisäkirjaston sisällön asianmukaisella tasolla, Yhtiö pidättää oikeuden
poistaa pelejä, jotka ovat selvästi jaettu tarkoittamatta (esim. testipelit) tai jotka eivät
selvästikään ole oikeita pelejä (esim. jotka eivät sisällä lainkaan tehtäviä).

Muut ehdot
Kuluttaja ja lapsi SEPPO-alustan käyttäjänä
Mikäli asiakas tai käyttäjä on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle
kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia. Mikäli alle
13-vuotias tekee palvelun maksullista käyttöä koskevan sopimuksen, tulee hänellä
lähtökohtaisesti olla huoltajan suostumus siihen. Maksuttoman käyttösopimuksen alaikäinen
käyttäjä voi tapauskohtaisesti tehdä ilman huoltajan suostumusta, jos palvelun käyttöä ja
sopimuksen tekemistä voidaan pitää – käyttäjän ikä ja kehitystaso huomioiden –
tavanomaisena ja merkitykseltään vähäisenä.
Henkilötiedot ja tietosuoja
SEPPO
käsittelee rekisterinpitäjänä
tietosuojaselosteensa
mukaisesti,
https://play.Seppo.io/tietosuoja

henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan
joka
on
saatavilla
osoitteessa:

Mikäli SEPPO katsotaan asiakkaansa henkilötietojen käsittelijäksi, tulee sovellettavaksi
myös SEPPO:n kulloinkin voimassa olevat yleiset tietojenkäsittelyehdot, jotka ovat saatavilla
osoitteessa: https://play.seppo.io/tietojenkasittelyehdot.
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle ainoastaan mikäli se tehdään sovellettavien
lakien ja säännösten mukaisesti. Mikäli SEPPO siirtää (EU:n ulkopuolella olevan) asiakkaan
henkilötietoja EU:n ulkopuolelle, asiakas hyväksyy että siirto tapahtuu EU:n mallilausekkeita
soveltaen ja niiden katsotaan tulevan osaksi asiakkaan ja SEPPO:n välistä sopimusta
(saatavilla
osoitteessa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915) e
 llei muu
lainmukainen tietojen siirto tule kyseeseen. Tässä tapauksessa asiakkaan katsotaan olevan
“data importer” ja SEPPO “data exporter”. Tämän kappaleen ehto tulee sovellettavaksi
erityisesti siinä tilanteessa, kun SEPPO:n asiakas sijaitsee EU:n ulkopuolella.
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SEPPO-alustaan liittyvät immateriaalioikeudet
SEPPO-alustaan ja sen toiminnallisuuteen, alkuperäiseen sisältöön, ominaisuuksiin,
muutoksiin ja päivityksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaan Yhtiölle tai
tämän lisenssinantajille ja ne ovat lailla suojattuja. Käyttäjä saa ainoastaan näiden ehtojen
mukaisen rajatun käyttöoikeuden SEPPO-alustaan.
Ylläpito
Yhtiö tekee tavanomaista jatkuvaa kehitystyötä ja ylläpitoa SEPPO-alustalle. Ylläpito- ja
kehittämistoimien suorittamiseksi Yhtiö voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti.
Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että käyttäjälle aiheutuisi mahdollisimman vähän
haittaa palvelun keskeyttämisestä. Yhtiö ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä
aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Yhtiö ilmoittaa asiakkaalle palvelun muutoksista tai
keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ylläpito ja tuki suoritetaan lähtökohtaisesti
etänä Yhtiön määrittämissä toimitiloissa arkipäivisin normaalien työaikojen puitteissa. Yhtiö
tekee varmuuskopioita SEPPO-alustaan tallennetuista tiedoista ja poistaa tarpeettomat
tiedot oman yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti.
Vastuunrajaus
Vaikka Yhtiö on suunnitellut SEPPO-alustan huolellisesti, se ei anna takuuta siitä, että
palvelu toimisi virheettömästi tai että sen sisältö olisi virheetöntä. SEPPO-alusta tarjotaan
asiakkaan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Yhtiö ei myöskään takaa, että palvelu sopii
käyttäjän erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan käyttäjä käyttää palvelua omalla riskillään.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiön vahingonkorvausvastuun
yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on 50 % asiakkaan palvelun
käytöstä maksamasta yhteenlasketusta arvonlisäverottomasta summasta ensimmäistä
vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana. Vahingonkorvausvaatimus
tulee esittää Yhtiölle kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas on tullut
tietoiseksi sopimusrikkomuksesta sen uhalla, että asiakas muuten menettää mahdollisuuden
vahingonkorvaukseen.
Yhtiö ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten
aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon
menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai
turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään kolmansien
osapuolien esittämistä vaatimuksista tai vahingoista. Näitä Yhtiön vastuunrajauksia
sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.
Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja SEPPO-alustan käyttöön
sovelletaan Suomen lakia, poislukien kansainväliset lainvalintaa koskevat säännökset ja
periaatteet. Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti
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ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt
neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka
on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä.
Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat
luottamuksellisena. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus saattaa maksamatonta saatava koskeva
asia vireille missä tahansa toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa.
Mikäli sopimusosapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus
nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka
tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös
käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on
saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat
riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja
kuluttajaneuvonta.fi).
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